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Dertig miljoen
gulden extra

kustversterking
t>EN HAAG - Minister Maij-
IVeggen van Verkeer en Water-
staat wil dit jaar dertig miljoen
bulden extra uittrekken voor het
perstel van de kustversterking inbns land. Het is niet duidelijk of
Be minister dit geld in haar eigen
begroting gaat zoeken of dat zij
Banklopt bij minister van -finan-
ciën Kok.

0e minister wees erop dat de
susten al zwaar te lijden hebben
ïehad van de stormen van vorige
Tiaand „en dat is de laatste dagen
versterkt. De schade moet dit
aar hersteld worden."
"taij -Weggen wil met de extra
ütgave voorkomen dat er „bij
«n volgende storm echt heel ge-
'aarlijke situaties ontstaan".

De Europese Gemeenschap zal
financiële steun geven aan gezin-
nen die bij de storm van de afge-
lopen dagen familieleden heb-
ben verloren. Een woordvoerder
ran de Commissie zei gisteren
iat daarvoor 1,7 miljoen ecu (ecu
= 2,30 gulden)'is uitgetrokken.
Een half miljoen ecu gaat naar
iet Verenigd Koninkrijk, dat het
swaarst is getroffen. Naar Neder-
and gaat 100.000 ecu.
De storm van de laatste drie da-
len heeft tot nu toe in Europa 65
evens geëist. De stormvan 25 ja-
luari doodde 94 mensen.

" Zie ook pagina 5

Jmuiden:grote
cocaïnevangst
MUIDEN/HAARLEM - De Haar-
mse politie heeft gisteren bij een
Bdrijf in IJmuiden een partij van
000 kilo cocaïne in beslaggeno-
len, de grootste die ooit in Europa
onderschept. De waarde van de

artij wordt geschat op tenminste
50 miljoen gulden.

|r zijn in totaal acht arrestaties ver-
[cht, drie Nederlanders, allen uit
laarlem, en vijf Zuidamerikanen.

>e partij cocaïne zat verborgen in
aten met passievruchtensap, af-
komstig uit Latijns-Amerika.

Wegen
Honderden straten en wegen moes-
ten worden afgesloten doordat er
omgewaaide bomen op terecht wa-
ren gekomen. Ook de bomen die
dreigden om te vallen, zorgden voor
veel overlast. Doordat een boom in
Geulle een hoofdleiding van de
electriciteit raakte, zat Bunde een
uur lang zonder stroom.
Brandweer en politie kon het werk
op een gegeven moment niet meer
aan en schakelde particuliere be-
drijven in om de. wegen vrij te krij-
gen.

het weer

"chter een naar Duitsland
Wegtrekkende stormdepressie
Vordt vandaag met een onsta-
■iele noordwestelijke lucht-
itroming koude polaire lucht
'angevoerd. In deze stroming
"omen zware winterse buien
""oor, waarvan sommige met
'nweer en rukwinden. Ook de
Sneeuw kan blijven liggen zo-
Jat gladheid kan optreden.
Vanmiddag neemt de wind
fVeer toe tot stormachtig uit
Pet noordwesten. De middag-
Mimperatuur wordt 4 graden.
l»oor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
k«nt u bellen 06-91122346
VANDAAG:«on op: 07.27 onder: 18.19
"Waan op: 08.29 onder: 23.03
Morgen
-"on op: 07.24 onder: 18.21
"öaan op: 08.53 onder: 00.33

VINTERSE BUIEN

Schade
De omvallendebomen, maar ook de
enorme windstoten zorgden voor
schade aan gebouwen en woonhui-
zen. In Nieuwstad werd bijvoor-
beeld een koeiestal weggeblazen, in
Heerlen een bouwkeet. Tientallen
daken in heel Zuid-Limburg wer-
den door de stormwind vernield.
Schoorstenen en dakpannen wer-
den als veertjes door de wind weg-
geblazen. De precieze omvang van
de schade zal pas vandaag goed dui-
delijk worden.
De storm was een gevolg van het
passeren van een diepe depressie
iets ten noorden van ons land. Het
zuidelijke stormveld passeerde
Noord-Frankrijk, België en Zuid-
Nederland. Meteo Beek verwachtte
dat in de loop van de nacht het na-
tuurgeweld iets zou afnemen.

Ook in Limburg
protest boeren

Van onze verslaggever

ROERMOND - Ook in Lim-
burg worden hardere acties
van boeren niet uitgesloten als
de eisen van de akkerbouwers
niet worden ingewilligd. Voor-
alsnog houden de Limburgse
boeren het bij publieksvrien-
delijke acties, zoals het mas-
saal aanbieden van een petitie
gisteren in Roermond.
Dat heeft H. Huijts uit Voerendaal
van het actiecomité van boze Lim-
burgse akkerbouwers gisteren mee-
gedeeld. Dat comité is ontstaan uit
de 16 afdelingen van de akkerbouw-
studieclubs verbonden met LLTB.
Niettemin onderstreepte Huijts dat
het niet ging om een actie van de
LLTB.

„Volgende week dinsdag zal het ac-
tiecomité zich beraden over moge-

lijke vervolgacties", aldus Huijts.
„Van diverse agrariërs klonk afgelo-
pen week al de roep om meteen
maar met hardere acties te starten.
Dat leek ons niet zo verstandig, om-
dat we eerst ook de actiebereidheid
onder de boeren wilden peilen. Die
is gezien de spontane opkomst wel
groot te noemen", aldus Huijts.

Elders in het land gingen de acties
verder. In Friesland was er evenwel
sprake van een kleine doorbraak.
Actievoerende akkerbouwers be-
sloten de blokkade van het vuil-
stortterrein Weperpolder bij Ooster-
wolde te beëindigen, nadat het ge-
meentebestuur van Ooststelling-werf de problemen van de boerenerkende. De Friese gemeenten kun-nen vanaf vandaag hun huisvuilweer kwijt. De blokkade van devuilafvoermaatschappij (VAM) inWijster duurt nog voort.

" Zie verder pagina 20

Chaos in provincie door windstoten tot 140 km per uur

Noodweer treft Limburg
Van onze verslaggevers

HEERLEN - Nadat Limburg
de afgelopen dagen redelijk
gespaard was door het nood-
weer, was het gisteravond wel
raak. Een storm met windsto-
ten tot 140 kilometer trok gis-
teren vanaf acht uur over de
provincie. Het noodweer heeft,
zeker drie gewonden geëist.
De materiële schade is enorm.
Tientallen daken in de hele
provincie waaiden weg, dui-
zenden bomen knapten als lu-
ciferhoutjes. Straten kwamen
blank te staan, kelders over-
stroomden door de ontzaglijke
hoeveelheden regen en hagel,
waarmee de storm gepaard
ging. Politie, brandweer en
Rijkswaterstaat werden over-
stelpt met vragen om hulp,
waardoor de centrales soms
onbereikbaar werden.

De storm met een gemiddelde
windkracht van negen Beaufort trof
vooral zuidelijkLimburg. De wind-
stoten van 120 tot 140 kilometer, die
vooral tussen negen en elf uurraas-
den, legden in korte tijd grote delen
van de provincie lam.
Bomen vielen op wegen en daken.
Op de A-76 ter hoogtevan Nuth viel
een oude boom op de rijbaan rich-
ting Heerlen. Een automobilist uit
Kerkrade kon niet op tijd remmen
en botste op het gevaarte. De man
moest gewond naar het ziekenhuis
worden afgevoerd. De autoweg
raakte lange tijd versperd - ook
doordat er vóór Heerlen 40 centime-
ter water op de rybaan stond.
In deKampstraat in Geleen viel een
boom op een personenauto. De
twee inzittenden raakten lichtge-
wond. „Het regende bomen", zoals
een politiewoordvoerder het uit-
drukte. Het aantal auto's dat be-
schadigd werd, was gisteravond
niet te overzien.

" Een door de stormwind gevelde oude boom op de
A-76 ter hoogte van Nuth wordt in stukken ge-
zaagd. Vooral de duizenden tegen de grond ge-
waaide bomen zorgden voor een complete chaos
in Limburg. Foto: christa halbesma

Meisje (10)
ontvoerd en
misbruikt
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een 10-jarig meisje
uit Heerlen is dinsdagavond
rond 19.30 uur door een nog on-
bekende man in een auto getrok-
ken en seksueel misbruikt.

Het meisje was van een friture op
weg naar huis toen zij op de De
Gasperistraat in de wijk Vriehei-
de door de man in de auto werd
getrokken. De ouders van het
meisje werden ongerust en gin-
gen zelf op onderzoek uit.
Toen hun dochter onvindbaar

bleek, werd de politie ingescha-
keld. Om 21.15 uur meldde de
Rijkspolitie dat de 10-jarige zich
in een afgelegen woning in het
Nuthse Schimmert bevond. Zij
werd in de buurt op een afgele-
genplek uit de auto gezet en bel-
de aan om hulp.

Tot nu toe heeft de Heerlense po-
litie slechts een signalement van
de dader. De lengte van de man
is ongeveer 1.80 meter, hij heeft
een normaal postuur en licht-
blond achterover gekamt haar.
Hij heeft een snor en draagt een
bril. Hij droeg een lila-kleurig
jack, een spijkerbroek en halfho-
ge gymschoenen.
Eventuele getuigen en zij dieaan
de hand van het signalement me-
nen te weten wie de dader is ge-
weest, worden verzocht contact
op te nemen met de Heerlense
politie 5045-731809 of 731814.

Onderbanken en
Brunssum boos

op Defensie
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De gemeenten
Brunssum en Onderbanken zijn
razend op het ministerievan De-
fensie, omdat gemaakte afspra-
ken in het zogeheten Awacs-con-
venant niet worden nagekomen.

Defensie heeft bij de bouw van
de Afcentschool in Brunssum

namelijk de voorkeur gegeven
aan bedrijven uit Brabant. Dit
terwijl in het convenant is vast-
gelegd, dat het ministerie bij de
bouw van militaire of civieltech-
nische projecten in Oostelijk
Zuid-Limburg zoveel mogelijk
lokale, regionale of provinciale
bedrijven zal inschakelen.
Deze afspraak werd gemaakt om
de schade te compenseren die
Brunssum en Onderbanken on-
dervinden als gevolg van de aan-
wezigheid van de Awacs-
Boeings. De radartoestellen stij-
gen op in het nabijgelegen West-
duitse Teveren en zorgen voor
veel overlast in beide gemeen-
ten.

sport

" Koeman geeft Cruijff
weer aanzien
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" Slechte start Smoke
Eaters
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" Maassen niet in
openingskoers

pagina 25

Ziekteverzuim
kost miljarden

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid kosten ons
land jaarlijks 30 miljard gulden. Mi-
nister De Vries (Sociale Zaken)
heeft dit gisteren gezegd in een rede
ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van de Arbeidsinspectie.

Volgens De Vries neemt de arbeids-
ongeschiktheid 'maatschappelijk
onaanvaardbare proporties' aan.
Binnen niet al te lange tijd zullen
een miljoen mensen arbeidsonge-
schikt zijn. Hun aantal stijgt jaar-
lijks met 60.000. „Een op de drie
werknemers bereikt de pensioenge-
rechtigde leeftijd als arbeidsonge-
schikte", aldus de bewindsman.
De minister betoogde dat 30 pro-
cent van de gevallen van arbeidson-
geschiktheid toe te schrijven is aan
arbeidsomstandigheden. Het gaat
daarbij niet alleen om beroepsziek-
ten en bedrijfsongevallen maar ook
om fysieke en psychische belasting,
stelde De Vries. De bewindsman
.noemde het mede in het kader van
de sociale vernieuwing van groot
belang dat door preventief beleid,
arbeidsongeschiktheid wordt voor-
komen. Daartoe zullen bedrijfsle-
ven, overheid en arbeidsinspectie
de handen ineen moeten slaan.

9 Zie verder pagina 5

...Stormschade...
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Dubieus
Dübieuze litho's van Miro, Appel,
Dali, Picasso en Chagall zie je over
de hele wereld. In Venetië, New
Vork, Parijs en op een straathoek in
Bareelona. Maar ook dichterbij, in
eén kleine Amsterdamse kunsthan-
del in Oud-Zuid en - in het verleden

een veredelde Groninger lij-
makerij in de Oude Kijk in 't

Jatstraat en een galerie aan De Ko-
renstraat. Velen stinken erin en het
aanbod is groot, zeggen mensen uit
het circuit, 'valse kunst is van alle
tijden. Veel grafisch werk van na
1900, meesters uit deGouden Eeuw,
de Haagse School, Cobra, Van der
Lecks. Van de valse Appels waren
anderhalf jaar geleden zon 6000 (a
1500 gulden per stuk) in omloop. In

"rland zijn ze de laatste tijd niet
meer gesignaleerd. Ze duiken nu op
in het buitenland.

Simon de Waal, de enige re-
chercheur die zich in ons land gere-
geld met vervalsingen van moderne

kunst bezighoudt, zouden er in Am-
sterdam nu honderden valse Matis-
se-zeefdrukken in omloop zijn en
circuleren er ook Marilyn Monroe's
van Andy Warhol en werk van Cal-
der. De prioriteit bij politie en justi-
tie van opsporing en vervolging van
vervalsers is laag. Nauwelijks te
doen, en er zijn wel ergere dingen
op de wereld. Veel betrokkenen,
kunstenaars en galeriehouders, lij-
ken er niet echt om te malen. Ster-
ker nog: ze hebben belang bij zoveel
mogelijk stilte, om hun negotie niet
in diskrediette brengen. Wie er ach-
ter de vervalsingen zitten blijft dan
ook meestal onduidelijk. „Je loopt
altijd stuk in dat schemergebied. Je
zult er niet in doordringen, wij niet,
jullie niet, niemand niet."

Kinde zoek
Het zijn affaires zonder begin en
zonder einde: al zolang kunst geld
waard is wordt ze vervalst. Veiling-
huizen worden nog dagelijks be-
zocht door de mevrouw van 70 die al
30 jaar een 17e eeuwse meester of
een Isaac Israëls aan de muur heeft
hangen, gekocht op een provinciale
veiling voor 300 gulden. Jan Pieter
Glerum, tot vorig jaar directeur van
Sotheby's Amsterdam en nu onaf-
hankelijk veilinghouder in Den
Haag: „Er ligt een berg valse kunst
achter ons, en er komt iedere dag
bij. De mevrouw met haar collectie
die ze uit Spanje heeft gesmokkeld,
in de oorlogsjaren, dat komt onein-
digveel vaker voor danvalse Appel-
litho's of Dali-etsen." Zeventiende
eeuwers worden al twee eeuwen
vervalst, Romeinse en Griekse
kunst zeker sinds de Renaissance
en vervalsingen van werk van Is-
raëls, Breitner en de Haagse school
vinden via onwetende galerieën
hun weg naar vooral Duitse en Bel-
gische huiskamers.

MAASTRICHT - Het Intropodium,
St. Maartenspoort 2 te Maastricht, is
komende zondag plaats van hande-
ling van een concert, dat wordt ge-
geven door het Nieuw Ensemble
0.1.v. Ed Spanjaard. Tijdens dit con-
cert, dat wordt georganiseerd door
de Maastrichtse stichting INTRO in
samenwerking met de stichting
Gaudeamus, worden composities
uitgevoerd van Ferneybough, Shar-
man, Barrett, Castagnoli, Davies en
Saariaho. De uitvoering begint om
15.30 uur. Tijdens het concert wordt
het begrip 'complexiteit' aan de
orde gesteld. Of met andere woor-
den: Waar liggen de grenzen van het
speelbare?
In het Loss Theater, Achter de Ba-
rakken 31 a, staat komende zaterdag
een bijzondere produktie op het
programma: daar presenteert het

/ verder in... J
Rotterdamse ensemble Lawine van-
af 20.30 uur een theatersportmani-
festatie, een combinatie van impro-
visatie-toneel en sportspelregels.
Twee teams van vier spelers dagen
elkaarbij toebeurt uit tot het spelen
van een scène. Scheidsrechters heb-
ben het recht een scène te stoppen,
het publiek wordt steedsbij het spel
betrokken. Theatersport is door
deze opzet een wedstrijd met com-
petitie-elementen geworden, waar-
bij de spelinhoud en het improvisa-
tietalent van groter belang zijn dan
het verkrijgen van veel punten.
Theatersport, 'n razendsnel spekta-
kel? Lawine probeert op deze vraag
in het Lösstheater een bevestigend
antwoord te geven.

HEERLEN- In de Heerlense Stads-
galerij heeft woensdag 7 maart een
lezing plaats over Duitse Vormge-
ving in Prototypen. De lezing sluit
aan bij de gelijknamigetentoonstel-
ling, die nog te zien is tot en met 1
april. Ze wordt gegeven door Bart
Lootsma, publicist en docent des-
ign aan de Hogeschool voor deKun-
sten, Arnhem en de akademie voor
Bouwkunst, Tilburg en Meyer Vog-
genreiter, lid van de Keulse groep
Pentagon. Plaatsen voor deze lezing
kunnen worden gereserveerd via
Stadsgalerij Heerlen, S 045-764449.

" Een combinatie van improvisatie-toneel en sportspelregels brengt het Rotterdamse ensemble
'Lawine' aanstaandezaterdag in het Loss Theater van Maastricht. Foto: CHRISDE JONGH.

Studenten Kamerkoor
óók in Maastricht

MAASTRICHT - In het kader van
zestiende tournee door Ne-

derland verzorgt het Nederlands
Studenten Kamerkoor op zondag
11 maart ook een matinee (vanaf
15.30 uur) in het Conservatorium
aan de Bonnefantenstraat in
Maastricht. Het programma 'Ro-
wing in Eden' bevat werken van
Nederlandse componisten uit de
periode na 1955 op gedichten van
Emily Dickinson en Paul Celan,
onder anderen van Rudolf
Escher, Robert Heppener en Wim
Dirriwachter. Een totale composi-
tie in opdracht van het NSK ge-
schreven door Caroline Ansink.

Het Nederlands Studenten Koor
is slechts twee maanden per jaar
aktief. Het koor wordt namenlijk
ieder jaar opnieuw samengesteld
na audities diein het najaar aan de
meeste universiteitssteden wor-
den gehouden. In een relatief kor-
te, maar zeer intensieve repetitie-
periode van enkele weekenden en
één week wordt het repertoire in-
gestudeerd, waarna acht concer-
ten worden gegeven. Dit jaar zal
het koor behalve in Nederlandse
steden ook in Bonn optreden.

Dit jaar zal het Nederlands Stu-
denten Kamerkoor voor het eerst
worden geleid door zijn nieuwe
dirigent Daniel Reuss, de opvol-
ger van Cees Rotteveel, die 15 jaar
leiding heeft gegeven.Reuss is di-
rigent van verschillende koren in
ons land, onder anderen van 'Lin-
gua e Musica' uit Maastricht.

Recital met
liederen uit
Wales en
Venetië

MAASTRICHT - Mezzo-sopraan en
harpiste Arm Morgan geeft op zon-
dagmiddag 11 maartom 15.30 uur in

>ncertzaal van de stedelijke mu-
ehool in Maastricht een recital

met folksongs uit Wales en romanti-
sche Venetiaanse liederen. Arm
Morgan doet dat samen met Alice
Hendriks aan de piano. Op pro-

ma staan werken van Purcell,

" ■net, Schumann, Gounod,
Fauré, Poulenc en Rossini.
De uit Wales afkomstige mezzo-so-

n Rachel Arm Morgan studeer-
ie aan de Universiteit van Bristol en

angpedagoge verbonden aan
onservatorium van deRijksho-
:ool in Maastricht. Daar stu-
le ook (bij TillyKeesse en Joop

jrubben) ook Alice Hendriks. Zij
Mas na haar studie ook tien jaarver-
bonden aan de Toneelakademie.

ts is zij verbonden als dirigente
jan het Symphonie Orkest van de
Stedelijke Muziekschool.

kunst

Honderden kunstvervalsingen
Van onze kunstredactie

AMSTERDAM- De politie van Amsterdam is opnieuw gestuit
op een mogelijk omvangrijke kunstvervalsingsaffaire. Na li-
tho's van Appel en Picasso, die in 1988 ook in Groningen wer-
den aangeboden, is ditmaal werk van Matisse het doelwit van
vervalsers. Volgens de politie zijn er honderden nep-zeefdruk-
kèn in omloop van zijn 'Vrouwefiguur in blauw op wit papier.

De drukken worden als 'épreuve
d^rtiste' (proefdruk) verkocht voor
bedragen tussen de 800 en 1500 gul-
den. De in valse moderne kunst ge-
specialiseerde Amsterdamse re-
chercheur Simon de Waal onthult
dit in de navolgende aan vervalsin-
gen gewijde reportage. De zaak
kwam aan het licht tijdens De
Waals' onderzoek naar valse Appel-
litho's, dat onlangs werd afgerond.

„ïr zou een link tussen beide zaken
kunnen zijn", aldus de rechercheur.
Er hebben zich - anders dan bij de
Appel en ook de Picasso-affaire -neg geen gedupeerden gemeld. De
politie tast eveneens nog in het
duister over de herkomst en ver-
kooppunten.

in de theaters

HEERLEN:
- do. 1/3: Concert door de Brazi
liaanse pianist Nelson Freire.- do. 1/3 en vr. 2/3: Het vervolg
'Vrouwen, Oorlog en Lustspel' van
Thomas Brasch. (Kleine zaal, 20.30
uur).
- vr. 2/3: The Flying Pickets, thea
terconcert met zes Engelse zangers
- za. 3/3 en zo. 4/3: 'Sweet Charity',
musical met Simone Kleinsma.
- za. 3/3: Plattèl, 'What Kills Peop
le'? (Kleine zaal, 20.30 uur.)- zo. 4/3: Ensemble Canapé, met een
breed scala van salon- en lichte mu-
ziek. (12.00 uur).
- zo. 4/3: Masjzjerang, Geleense dia-
lectcabaretgroep met 'Onkroet ver-
geit neet. (Foyer Kleine Zaal, 19.30
uur).

- di. 6/3: Het Zuidelijk Toneel
brengt 'Galilei', naar Bertolt Brecht.- wo. 7/3: Shusaku & Dornftu Dance
Theatre, met het dansprogramma
'Eleven Shades of Grey'.

MAASTRICHT:- di. 6/3: Hein Meens, tenor en Ru
dolf Jansen, piano. Liederen recital
(Redoutezaal).
- wo. 7/3: Lunchconcert met Frank
van der Laar, piano. (Redoutezaal,
12.30 uur).- wo. 7/3: Het Zuidelijk Toneel
brengt 'Galilei', naar Bertolt Bfecht.
ROERMOND:- ma. 5/3: Kamermuziekavond met
Vera Beths, viool; Armer Bijlsma,
cello en gerard van Blerk, piano.- di. 6/3: 'En we noemen haar...', so-
locabaret door len van Duijnhoven- wo. 7/3: Inleiding op het toneel-
stuk Penthesila van Heinrich von
Kleist.

KERKRADE:- zo. 4/3: 'Hemellief, kindervoor-
stelling. (Wijngrachttheater, 14.00
uur).

Tenzij anders staat aangegeven be-
ginnen alle voorstellingen om 20.00
uur.

Rotterdams
Philharmonisch

Orkest krijgt
nieuwe directeur

Van onze kunstredactie
ROTTERDAM - De huidige di-
recteur Promotiezaken van de
stichting Donemus in Amster-
dam, drs. Kees Hillen, wordt in
bestuurskringen van het Rot-
terdams Philharmonisch Or-
kest steeds sterker als meest se-
rieuze kandidaat beschouwd
voor de functie van hoofd artis-
tieke zaken van het Rotterdam-
se orkest.

Hillen was vóór zijn huidige
functie bij Donemus hoofd van
de VARA-klassieke-muziekaf-
deling. Door strubbelingen in
de afgelopen jaren tussen Done-
mus en het Genootschap van
Nederlandse Componisten
(GENECO), werd het contract
met Hillen en zijn mededirec-
teur Starreveld recent ontbon-
den.

Tussen Hillen en het Rotter-
damse symfonieorkest zijn mo-
menteel onderhandelingen
gaande, o.a. over de beoogde in-
vulling van de functie, die in de
huidige opzet hooguit van advi-
serende betekenis is. Gelet op
de primaire doelstellingen van
het orkest wordt gestreefd naar
opwaardering op directeursni-
veau.

recept
Raapstelensoep
Raapstelen worden verwerkt in war-
me gerechten, maar dienen ook als
basis voor een salade. Gekookt is on-
geveer 400 gram p.p. voldoende,
voor salade of stamppot 100-150
gram p.p.
Niet alleen gekookt, als stamppot of
salade zijn raapstelen erg lekker,
ook een raapstelensoep. is zeker het
proberen waard.
Benodigdheden voor 4 personen: 3

bosjes a 250 g raapstelen, 1 ui, 45 g
boter, 1 tl kerriepoeder, 40 g bloem, 1
1 bouillon, (koffie)room.

Voor de soep: Was de raapsteeltjes
en snijd ze fijn. Smelt de boter en
fruit hierin de ui met de kerriepoe-
der. Voeg de bloem toe en doe al roe-
rende de bouillon erbij. Dan de raap-
steeltjes erbij. Laat de soep nog even
doorkoken en breng op smaak met
peper en zout en de (koffie)room.

Basisrecept: Kook 1,5 tot 2 kg
schoongemaakte (grof gesneden)
raapsteeltjes met aanhangend water
gaar in 10-15 minuten. Verse ge-
kookte raapsteeltjes kunnen worden
gebonden met maïzena. Enig noot-
muskaat zal de smaak zeker verbete-
ren. Verse raapsteeltjes kunnen ook
geserveerd worden met een Bécha-
melsaus of een roomsaus met een
vleugje knoflook.

hub meijer

'AdrinaLecourvrur' inLuik
MAASTRICHT - Donderdag ,
maart rijden weer bussen van^'verschillende plaatsen in LimbiT
naar Luik voor de opera 'Adriaa
Lecouvreur' van Francesco Cila
Buiten Italië is deze opera bijna n
bekend. Daarom verzorgt mevroif
Len de Meulemeester - Van Sch?*
een uitlegavond met veel muzi«E
fragmenten op dinsdag 6 maart c
19.30 uur in hotel L' Empereur il
genover het NS-station in Maa
tricht. Plaatskaarten voor de von
stelling op 15 maart in Luik (inclj
sief busvervoer) kosten leden v
de Limburgse Opera Verenigili
(LOV) ’ 52,50 en niet-leden ’ 59,b
Voor meer informatie en aanmii
dingen kan men terecht bij And-
van Hees, secretaris van de LCo
Heuvelstraat 13, 6181 PE Mei
s-Elsloo. v

Harmonie
van Heel op
KRO-radio
c
HEEL - In het programma 'Zin .
muziek' besteedt de de KRO aai]
staande zaterdag van 16.10 tot 17.t
uur op Radio 2 weer aandacht aa
de Ha-Fa-Bra-kampioenschappeni
I
Ditmaal valt de harmonie 'De Vrietl
denkrans' uit Heel (Limburg^
Bond) te beluisteren. Onder leidin
van SefSuilen brengt 'De Vriendei
krans' de tweede symphony wi
JohnBarnes Chance ten gehore.

Op initiatief van de Federatie vz
Katholieke Muziekbonden werde
de Ha-Fa-Bra-kampioenschappe
op 27 en 28 januari jongstleden 1
Oss gehouden.

Oplossing van gisteren

1-4 addertong; 2-5 reparatie; 3-6 treurmai
1-2 anker; 2-3 roest; 3-4 tijdig; 4-5 garde; 5
exces; 6-1 Sofia.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 meestal; 6 bloeiwijze; 7
eerstkomende (afk.); 9 vorm van mij; 10
bewoner van het hoge Noorden; 15 vogel;
16 eetlust; 17 muzieknoot; 18 vizierlijn v.e.
verrekijker; 19 loods bij bouwwerken; 21
Zuidamerikaanse volksdrank; 23 iemand
die van zijn kapitaal leeft; 25 hoewel; 26
godsdienst (afk.); 27 telwoord; 29 lang en
smal kleed.

Verticaal: 1 gedeeltelijk; 2 dwarStiout aalj
een mast; 3 staatsiekleding; 4 paardeslee; J.krachtig; 8 drank; 9 titel; 11 sierplant; Ij>'
langspeelplaat, (afk. Engels); 13 bijbeldes
(afk.); 14 wending; 19 deel v.e. jas; 2\(
sportevenement (afk); 21 met name (afk.)o
22 uitbouw; 24 wars van laagheid; 27 lande
bouwwerktuig; 28 windrichting (afk.).

r
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Ets Rembrandt
gevonden in
TV-programma
HILVERSUM - Tijdens opna-
men van het TV-programma
jTussen kunst en kitsch' van de
AVRO in Delft is gisteren een ets
fan Rembrandt ontdekt. Vol-
Jens de etsen-deskundige van
let programma, Th. Laurentius,

,s de prent zon 40.000 gulden
j^aard.
Het is de vierde keer dat tijdens
opnamen van het programma
_en goede Rembrandt-ets boven
ivater komt. Het nu gevonden
Werk stamt uit 1631 en stelt een
bebaarde man met bontmuts
Voor, mogelijk de vader van
Rembrandt.
De prent is volgens Laurentius
bijzonder omdat ex na de dood
Van Rembrandt geen afdrukken
meer zijn gemaakt; de koper-
plaat bestaat niet meer. Wel be-
staan er meer afdrukken van
deze ets.
De aflevering van Tussen kunst
en kitsch waarin de vondst werd
gedaan, wordt op donderdag 15
maart uitgezonden.

Atlantis
gelanceerd

I:4PE CANAVERAL - Het Ameri-
aanse ruimteveer Atlantis is na vijf
ser uitstel gisterochtend gelan-

|fierd vanaf de basis Cape Canave-
pl voor een geheime militaire mis-h.

f' e lancering had vorige week don-
erdag moeten plaatsvinden, maar

ferd door slechte weersomstandig-

|!den, ziekte en technische proble-
en vijf dagen uitgesteld. Zoals ge-
uikelijk is bij militaire missieserd de lancering pas negen minu-
n voor het tijdstip (02.50 uur plaat-lijke tijd) aangekondigd.
e vijf bemanningsleden van de
luttle zullen naar verwachting een
telliet in een baan om de aardeJrengen die waarnemingen verricht

het grondgebied van de Sov-jetunieom informatie te verzamelen■Wer het kernwapenarsenaal van de'"Sovjets.

Gevaar
Volgens staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) is er geen direct
gevaar voor de volkgezondheid.
Langdurige consumptie van zuivel-
produkten uit het Lickebaertgebied
brengt echter wel degelijk risico's
met zich mee voor de gezondheid.

Datzelfde geldt voor zuivelproduk-
ten uit de omgeving van de Zaanse
installatie. Hoewel dioxine uiterst
giftig is, is niet duidelijk wat het ef-
fect op de gezondheid is als men
langdurig aan de stof wordt blootge-
steld.

Ondanks de dioxine-kwestie houdt
minister Alders vrijwel onverkort
Valtiaan het aanscherpen van dericntlijnen voor verbrandingsinstal-laties Uiterlijk 1993 moeten alle in-stallaties volgens de nieuwe nor-men werken anders worden ze on-verwijld gesloten.

Bisschop pleit
voor biecht
nieuwe stijl

Van onze correspondent

BREDA - Bisschop Ernst van
Breda is voorstander van een te-
rugkeer van de biecht, zij het in
een nieuwe opzet. Hij denkt
daarbij aan 'een gesprek in de
biecht, waarbij geestelijke hulp
wordt geboden, dieonder de vele
vormen van hulpverlening he-
den ten dage onderontwikkeld
blijft.

Dat blijkt uit het gisteren gepre-
senteerde boekje 'Vergeving' dat
Ernst heeft geschreven voor de

vastentijd. Ernst merkt daarin op
dat vergeving in het geestelijk
klimaat van vandaag buiten de
aandacht valt. Toch is zij volgens
hem fundamenteel, zowel voor
het persoonlijk leven als voor de

samenleving. „Er bestaat nog
steeds het besef van schuld. Ver-
geving is bevrijding".

Dat de biecht in onze streken in
onbruik is geraakt, komt volgens
Ernst doordater bij biechtenvan
beide kanten meer aandacht be-
stond voor geboden en verboden
dan voor de mens en zijn gewe-
ten. „Het biechten werd opgevat
als een verplichting en beteken-
de voor mensen dat zij hun doen
en laten aan controle onderwier-
pen. Hiertoe zijn wij veelal niet
meer bereid".

Obstakel bij plannen sociale vernieuwing

Onenigheid omtrent
minderhedenbeleid

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Binnen het ka-
binet bestaat onenigheid over
de hoeveelheid geld die moet
worden uitgetrokken voor
minderhedenbeleid. Het me-
ningsverschil over de financie-
ring van het minderhedenbe-
leid is het laatste grote obsta-
kel dat het kabinet moet ne-
men bij de voorbereiding van
zijn plannen voor 'sociale ver-

meuwing'. De voltallige minis-
terraad zal waarschijnlijk mor-
gen de knoop door moeten
hakken of er enkele honder-
den miljoenen extra voor het
minderhedenbeleid moeten
worden uitgetrokken, of dat
wordt volstaan met het samen-
voegen van bestaande fond-
sen.
In het kader van de 'sociale vernieu-
wing' zullen talloze subsidieregelin-

gen voor welzijnsbeleid, werkloos-
heidsbestrijding, stadsvernieuwing
en onderwijs worden gebundeld en
beter op elkaar worden afgestemd.
Bedoeling van het project is de ge-
meenten meer ruimte te geven voor
een samenhangend beleid gericht
op zwakke groepen in de samenle-
ving.

Nog vóór Duitse eenwordingfeit is

Kohl: 'Grens Polen
eerder garanderen'

BONN - Bondskanselier Hel-
mut Kohl is bereid de Poolse
westgrens te garanderen nog
voordat de Duitse eenwording
gerealiseerd is. Kohl ziet na de
18e maart, als in de DDR een
nieuw parlement wordt geko-
zen, mogelijkheden voor een
Duits-Duits-Pools verdrag, al-
dus de Westduitse regerings-
woordvoerder Dieter Vogel
gistereri.

Kohl maakte zijn veranderde op-stelling bekend in de ministerraad.
Hij ziet een resolutie uit zijn tien-
puntenplan opweg naar Duitse een-wording, zoals hij dat 8 novemberlanceerde, als basisvan het verdrag

Verwijt
„Het Poolse volk moet weten dat de
Duitsers het Poolse recht om bin-
nen gegarandeerde grenzen te le-
ven, nu noch in de toekomst in twij-
fel zullen» trekken", aldus de tekst.

De uitspraak van bondskanselier
Kohl is een poging olie op de golven
te gooien. Kohl werd door de West-
duitse oppositie en de onrustige
buurlanden, met name Polen, een
starre houding verweten. De Bonds-
kanselier zei steeds dat een erken-
ning van de Oder-Neisse grens is
voorbehouden aan een verenigd
Duitsland.

Waarnemers in Bonn menen echter
dat Kohl uit angst voor stemmen-
verlies aan extreem-rechts bij de
Bondsdagverkiezingen, komende
maand december, geen uitspraak
wilde doen over een definitief af-
stand van de gebieden in Silezie,
Pommeren en Oost-Pruisen, die
voor 1945 tot Duitsland behoorden.

Veel van de naar de Bondsrepu-
bliek geëmigreerde bewoners van
deze gebieden horen tot het electo-
raat van CDU-politicus Kohl.

binnen/buitenland

Ramp Alaska:
Exxon officieel
beschuldigd

niSHINGTON - Het Amerikaanse
3 jiisterievan justitieheeft de olie-
jaatschappij Exxon officieel in
jjat van beschuldiging laten stel-. wegens misdrijven die voort-
'eien uit de ramp met de tanker

u Jxon Valdez, nu bijna een jaar ge-;_. en-
e 24 maart vorig jaar liep de Ex-- 1 Valdez in de Prins William

aai, in Zuid-Alaska, tegen de
otnd. .Daarbij kwam meer dan 40
cljoen liter ruwe olie vrij, een ramp
v grote schade toebracht aan het
jilieu.
l,ixon heeft naar eigen zeggen
mer dan twee miljard dollar be-
ided aan het weer schoonmaken
Ch de vervuilde kuststreken, maar
eiieu-deskundigen zeggen dat dat
(t genoeg is geweest, en dat er nog
(eds sprake is van ernstige vervui-

-g-
-w wat de schuldvraag betreft,
eft Exxon zich steeds op het
indpunt gesteld dat er sprake was
ti een 'tragisch ongeluk' waarvoor
maatschappij haar verontschul-

gingen aan het Amerikaanse volk
eft aangeboden.
irder heeft de maatschappij zich
Üistantieerd van Joseph Hazel-
iod, de kapitein van de Exxon
aildez tegen wie op ditmoment een
.tonderlijke rechtszaak loopt we-
?is zijn aandeel in de ramp. Hazel-
iiod zou onder de invloed van al-
hol zijn geweest op het moment
;lt de tanker tegen de grond liep.

Koemelk bevat hoogste concentratie dioxine in Nederland

Vuialverbranding in
Alkmaar moet dicht
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het melkvet
van koeien die onder de rook
van de vuilverbranding in
Zaandam grazen, bevat de
hoogste concentraties dioxine
ooit in ons land in koemelk
aangetroffen. Op last van mi-
nister Braks (Landbouw) is de
handel in deze melk inmiddels
verboden. Het vee dat ten
noord-oosten van de Zaanse
installatie graast, wordt ge-
merkt. Op grondvan nader on-
derzoek beslist minister Al-
ders (Milieubeheer) op korte
termijn of de Zaanse installa-
tie wordt gesloten. De vuilver-
branding in Alkmaar wordt op
aanwijzing van minister Al-
ders binnen twee maanden ge-
sloten.

Over de vuiluitstoot van de Alk-
maarse installatie ligt een vernieti-
gend oordeel van het beroepscolle-
ge van de Raad van State. Daarin
wordt de provincie Noord-Holland
feitelijk gedwongen de installatie te
sluiten. Tot nu toe weigerde de pro-
vincie dat, mede omdat de Zaanse
installatie veel meer viezigheid de
lucht in werpt dan dievan Alkmaar.
Ook Alders vindt de situatie bizar.
„Bij de Alkmaarse installatie heb-
ben bewonersgroepen met succes
aan de rechter gevraagd om scher-
pere normen voor de vuilverbran-
ding vast te stellen. In de Zaanse si-
tuatie is daar niet om gevraagd. Dat
is het enige verschil", aldus de be-
windsman.

Vooral minister Braks toonde zich
verrast door de dioxine-vondsten.
Uit recent onderzoek van het Rijks-
instituut voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (RIVM) bleek dat
het wel meeviel met de uitworp van
dioxine door vuilverbrandingen. Bij
de negen ovens die in de herfst van
vorig jaarwerden onderzocht, bleef
het dioxine-gehalte in koemelk on-
der de kritische grenswaarde. De
ietwat verhoogde concentraties in
Alkmaar, Zaandam, Leiden en Dui-
ven noopten tot nader onderzoek.
Dat nader onderzoek pakte alleen
voor Zaandam ongunstig uit, maar
dan wel spectaculair.

Sins vorig jaarzomer geldtook voor
de Lickebaertpolder, onder de rook
van de AVR in Rijnmond, een ver-
bod op de handel in zuivelproduk-
ten.

"De vuilverbrandingsinstallatie in Alkmaar, die op aanwijzing van minister Alders binnen
twee maanden wordt gesloten.

Afspraken
De regering wil met gemeenten
'convenanten' afsluiten; globale af-
spraken over de besteding van het
geld en de aanpak van probleemge-
bieden. Die convenanten moeten
gedetailleerde regelingen voorko-
men of overbodig maken. Het zijn
vooral deze bestuurlijke problemen
die er voor gezorgd hebben dat de
voorbereidingen van de 'sociale ver-
nieuwing' zo lang hebben geduurd,
wordt in Den Haag opgemerkt.

Onder de noemer van 'sociale ver-
nieuwing' zullen ook oude plannen
voor arbeidspools voor langdurig
werklozen worden geconcretiseerd.
Tevens wordt de gedachte opgeno-
men uitkeringsgerechtigden te
dwingen werk of scholing te aan-
vaarden. Wanneer werkgevers, vak-
bonden en lokale onderwijsinstan-
ties er om vragen, zullen scholings-
experimenten voor werklozen een
kans krijgen. De regering is bereid
in zon geval bestaande knellende
regels terzijde te schuiven.

Verplichting
Het kabinet zal onderzoeken of
werkgevers wettelijk verplicht kun-
nen worden actief minderheden in
dienst te nemen. De resultaten van
dergelijk personeelsbeleid zouden
bedrijven jaarlijks moeten publice-
ren, op straffe van een financiële
boete. Meningsverschillen tussen
de ministers bestaan er nog over het
verlenen van kiesrecht aan minder-
heden voor de Provincie en de
TweedeKa.mer.

Regering Nicaragua
kondigt bestand af

MANAGUA - De Sandinisti-
sche regering van Nicaragua
heeft gisteren met onmiddelij-
ke ingang een wapenstilstand
afgekondigd in de strijd tegen

de door de Verenigde Staten
gesteunde Contra-rebellen.
De Sandinistische regering riep ver-
der de Verenigde Staten op, hun
steun stop te zetten aan de opstan-
delingen die acht jaar gestreden
hebben tegen de regering in Mana-
gua. President Ortega wil dat Hon-
duras onmiddellijk overgaat tot
sluiting van de kampen van de Con-
tra's op zijn grondgebied.

De aanstaande president Violeta
Chamorro riep de opstandelingen
dinsdag op zich direct te demobili-
seren. „De oorzaken voor de burger-
oorlog in Nicaragua zijn verdwe-
nen", zei ze in een radiovraagge-
sprek. „Zij die de wapens hebben
opgenomen, moeten die nu neerleg-
gen en vreedzaam met hun gezin-
nen naar Nicaragua terugkeren om
mee te werken aan de verzoening in
ons vaderland".

De Contra's zelf lijken weinig voor
demobilisatie te voelen. Eén van
hun voorlieden zei maandag in Hon-
duras dat de opstandelingen gewa-
pend blijventot Chamorro als presi-
dent beëdigd en het Sandinistische
leger ontbonden is. Chamorro, die
zondag de verkiezingen won, neemt
op 25 april het presidentschap over
van Daniel Ortega.

Topambtenaar
mag blijven

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De secretaris van de
Wetenschappelijk raad voor het re-
geringsbeleid (WRR), dr W. van
Drimmelen, hoeft niet op te stap-
pen. Dat is de uitkomst van ge-
sprekken tussen hem en twee top-
ambtenaren van Algemene Zaken,
het minister waaronder de WRR
valt.

Van Drimmelen kwam vorige week
in opspraak nadat bekend werd dat
hij als topambtenaar ook als direc-
teur in dienst is van enkele bedrij-
ven die betrokken zijn bij de handel
met de DDR. Volgens Oostduitse
rapporten zouden de ondernemin-
gen betrokken zijn, of zijn geweest,
bij wederrechtelijke activiteiten zo-
als deviezensmokkel. Daarbij zou
men in dienst van de vroegere com-
munistische partij in de DDR, de
SED, hebben gewerkt.

Van Drimmelen heeft steeds laten
weten niets van de onzuivere activi-
teiten van de ondernemingen gewe-
ten te hebben. Voorts gafhij aan zijn
bijbaan formeel te hebben gemeld
bij zijn superieuren.

Gezinsconsumptie
3,3 procent hoger

DEN HAAG - Gezinshuishou-
dingen hebben vorig jaar on-
der aftrek van inflatie 3,3 pro-
cent meer uitgegeven dan in
1988. Die reële toeneming is
aanmerkelijk hoger dan die
van 1988 (1,3 %), maar ligt in
lijn met de groei van 1986 (3,2
%) en 1987 (3,1 %).

Vooral de bestedingen aan duurza-
me goederen namen fors toe (vijf
procent). Met name de categorie
transportmiddelen (auto's, fietsen
en motorfietsen) springt er met een
groei van 6,7 procent uit.

Aan textiel, kleding en schoeisel
werd reëel 3,4 procent meer uitgege-
ven. Aan huur verwarming, verlich-
ting en water werd reëel 2,9 procent
meer besteed, tegen toenemingen
van 0,8 procent in 1988, 2,4 procent
in 1987 en 1,4 procent in 1986.

De totale binnenlandse bestedingen- van Nederlanders plus van toeris-
ten uit het buitenland - namen vorig
jaarmet 3,7 procent toe. Ondanks de
toeneming van het aantal vakanties
van Nederlanders in het buitenland
werd er over de grens iets minder
uitgegeven dan in 1988, aldus het
CBS.

punt uit
Glasnost

De Russische journalist Sergei
Grigorjants, oprichter van het
onafhankelijke mensenrech-
tenperiodiek Glasnost, mag
niet naar Parijs om een UNES-
CO-congres over steun aan de
Oosteuropese media bij te wo-
nen. Grigorjants zei dat hij per-
soonlijk door UNESCO-top-
man Mayor was uitgenodigd,
maar dat hij 'van de competen-
te organen, dat wil zeggen de
KGB' te horen kreeg dat hij
niet naar het congres mag. „Dit
bewijst weer eens hoe ze hier
denken over persvrijheid en
vrij menselijk verkeer," zo
klaagde Grigorjants.

Doodgravers
Tien Franse doodgravers die
hun inkomen aanvulden door
de gouden vullingen van over-
ledenen te verkopen, hebben
de rechtbank van Lyon ervan
weten te overtuigen dat dat een
'gangbare praktijk' in hun be-
roepsgroep is. De rechter be-
sloot daarop dat de mannen
niet schuldig waren aan dief-
stal, zoals de aanklacht tegen
hen luidde en sprak hen vrij.

Moorden
De Maleisische politie heeft vijf
personen gearresteerd op ver-
denking van het plegen van
twee rituele moorden. Volgens
de politie in de Oostmaleisische
deelstaat Sabah (Borneo) heb-
ben de verdachten devrouw en
jongere broer van een van hen
om het leven gebracht in de
verwachting dat zij weer tot le-
ven zouden komen. De arres-
tanten, allen Maleisiërs, beho-
ren tot een christelijke groep
die gelooft dat zijn leden de do-
den weer tot leven kunnen
wekken.

'Stasi'
De 'Stasi', de gehate geheime
dienst onder het communis-
tisch bewind in de DDR, heeft
in de afgelopen veertig jaar
20.000 Russische bijbels op ver-
zoek van Moskou tegengehou-
den. De bijbels waren vanuit
het Westen op weg naar christe-
nen in de Sovjetunie. Ze wer-
den in een afgesloten ruimte in
het Stasihoofdkwartier in Ber-
lijn bewaard, zo meldde giste-
ren het dagblad Neue Zeit, or-
gaan van de CDU in de DDR.
De bijbels werden ontdekt door
leden van het burgercomité,
dat de vroegere geheime dienst
moet ontmantelen.

Vermoord
In Colombia zijn opnieuw twee
journalisten vermoord. Silvia
Margarita Duzan, die werkte
voor de BBC, werd maandag in
een restaurant in Centraal-Co-
lombia doodgeschoten. In Las
Cordobas, 500 kilometer ten
noorden van Bogota, werd zon-
dag een radio-journalist ver-
moord. Sinds 1977 zijn in Co-
lombia ten minste veertig jour-
nalisten door geweld om het le-
ven gekomen.

Van Gogh
Voor de twee grote Van Gogh-
exposities zijn inmiddels een
kleine 350.000 kaartjes ver-
kocht. De exposities ter gele-
genheid van het honderdste
sterfjaar van Vincent van Gogh
zijn vanaf31 maart tezien in het
Van Goghmuseum in Amster-
dam en museum Kroller-Mul-
ler op de Hoge Veluwe. Een
woordvoerster van de organise-
rende stichtingVan Gogh 1990:
„We verwachten dat er in maart
om de kaartjes geknokt moet
worden." In totaal zijn 1,4 mil-
joen kaartjes beschikbaar.

Aedegroep
Actievoerders, die ageren tegen
de aanwezigheid van Shell in
Zuid-Afrika, hebben zich ver-
antwoordelijk gesteld voor de
vernielingen aan de Aalsmeer-
derbrug en het brugwachters-
huisje. In de nacht van zondag
op maandag bond de actie-
groep staalkabels aan de
brugleuning tussen het vaste
en het bewegende deel van de
brug. Toen de brug werd ge-
opend, vlogen de brugleunin-
gen los en kwamen de afsluit-
bomen naar beneden. In een
brief van de actievoerders aan
het ANP, zeggen ze de brug
vernield te hebben omdat er
vrijwel dagelijks schepen met
Shell-kerosine onder de brug
door varen.

Bedolven
Bij een aardverschuiving in het
dorp San Miguel in het noord-
posten van Peru zijn zeker 21
mensen om het leven gekomen.
Meer dan 200 mensen worden
nog vermist en ongeveer 300
gezinnen zijn dakloos gewor-
den. Na zware regenval kwa-
men dinsdag aardmassa's op
een heuvel nabij San Miguel in
beweging en bedolven meer
dan de helft van het dorp. Vol-
gens overlevenden trad de na-
bijgelegen rivier Mayo door de
aardverschuiving buiten haar
oevers en sleurdeverscheidene
hutten mee.

Donderdag 1 maart 19903
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Weiland
öat had nogal wat gevolgen. Buiten
Was het windkracht 12 en binnen zat

iedereen gewoon op kantoor. „Het
is op zn zachtst gezegd verwonder-
lijk dat de aankondigingen van zwa-
re storm nergens aanleiding zijn ge-
weest personeel eerder naar huis te
sturen," vindt het COT. Toen ge-
woontegetrouw iedereen om vijf
uur naar het station toe holde, was
de chaos al niet meer te overzien.
Treinen reden niet of met grote ver-
traging. Treinroutes werden zonder
uitleg omgelegd, zodat verschrikte
reizigers twee keer hetzelfde station
zagen passeren. Soms bleef de trein
urenlang in het weiland staan.

Het COT vindt net als een groot deel
van de gestrande reizigers dat Ne-
derlandse Spoorwegen niet of on-
voldoende in staat waren om ge-
strande reizigers van informatie te
voorzien. Daar zijn tal van voorbeel-
den voor, maar onbetwist hoogte-
punt was de stationsomroeper die
meedeelde dat „reizigers maar beter
naar huis konden gaan, omdat er
geen treinen meer zullen rijden."
Het COT brengt echter ook wat
nuanceringen in het beeld aan. NS
zijn vooral „technisch" gericht. Zo-langtreinen rijden, is er niets aan dehand Rijden ze niet, dan moet heteuvel worden verholpen. En daarwerd aan gewerkt. Het COT: „Hetopmerkelijke is juist dat veel NS-beambten op de avond van de stormenorm hun best hebben gedaan.
Een dag later liepen bijvoorbeeld
door de inzet van het personeel vele

treinen al weer op tijd." Helaas
schoot daardoorweinig tijd over om
gestrande reizigers te informeren.

Visieprominente Brit:
'Niets nieuws
onder de zon'

Van onze correspondent
LONDEN - De stormen die de
afgelopen maanden een spoor
van vernieling door Europa trok-
ken, zijn niets bijzonders. Tot die
conclusie is de Britse professor
Hubert Lamb, hoofd van de kli-
matologische afdeling van de
universiteit van East Anglia, na
15 jaar onderzoek gekomen.
Volgens Lamb was de afgelopen
vier eeuwen het laatste decen-
nium telkens bijzonder storm-
achtig. De emeritus hoogleraar
voorspelt voor de komende tien
jaar dan ook nog meer slecht
weer. Windsnelheden tot 280 km
per uur zullen, volgens hem, niet
ongewoon zijn. Of de weersom-
standigheden nog extra ver-
slechteren als gevolg van het
'broeikaseffect', weet Lamb niet.

Het onderzoek van professor
Lamb ging terug tot het jaar
1413. Hij pluisde duizenden
scheepsarchieven, dagboeken en
andere documenten na en ver-
gaarde zo informatie over 166
stormen die Engeland troffen.
Zijn statistische gegevens brach-
ten aan het licht dat de meeste
orkanen opstaken in de jaren
1590, 1690, 1790, 1890 en 1980.
De stormen van de laatste maan-
den, die volgens andere weten-
schappers een gevolg zijn van
het 'broeikaseffect', laten zich

heel goed vergelijken met die
aan het einde van de 18de eeuw.
Ook de jaren 1790 werden geken-
merkt door orkanen met wind-
snelheden tot 270 km per uur.

Professor Lamb weet niet waar-
om de laatste decennia van de
eeuw telkens zo winderig zijn.
„De mensheid weet weinig over
het verband tussen veranderin-
gen van de zon en gebeurtenis-
sen in de atmosfeer van de Aar-
de." zo verklaarde hij.
Volgens Lamb staat het meteoro-logisch onderzoek nog in de kin-
derschoenen. „Er is nooit een
volledig, wereldwijd onderzoek
gedaan naar het klimaat. Waar-
schijnlijk zijn nog er op de hele
wereld nog geen 50 meteorolo-
gen bezig met research naar de
geschiedenis van het klimaat."

Rayonchef
Daar komt bij dat NS de normale
treinenloop centraal vanuit Utrecht
regelen. Gaat er daarentegen iets
fout, dan komt de melding eerst bij
de rayonchef in de regio binnen.
Contact tussen de centrale leiding
en de rayonchefs is er in die situatie
vaak niet. Zo kon het op 25 januari
gebeuren dat de verkoop van
kaartjes in de rayons doorging, ook
nadat de centrale leiding om zeven
uur 's avonds alle treinverkeer had
stilgelegd. Eén van de belangrijkste
aanbevelingen die COT-onderzoe-
ker Menno de Bruin dan ook doet is
om een betere koppeling tot stand
te brengen tussen de centrale lei-
ding en de rayonchefs.

Overigens constateert het COT dat
veel treinreizigers de vertragingen
als een voldongen feit accepteer-
den. Zij wisten in ieder geval waar
ze aan toe waren. Familieleden wis-
ten dat vaak niet. Kregen ze einde-
lijk een telefoontje (het net was lan-
ge tijd overbelast), dan stapten ze
prompt in de auto om de gestrande
treinreizigers uit de penarie te hel-
pen. Met als gevolg een nog grotere
chaos op de wegen die al op tal van
plaatsen door omgevallen bomen en
gekantelde vrachtauto's waren ver-
sperd

Vrachtverkeer
Vooral het vrachtverkeer wordt
door het COT gezien als 'schuldig'
aan de chaos op de wegen. Bitter
constateren de onderzoekers dat
maar zes procent van de chauffeurs
de oproep opvolgde tijdelijk op een
parkeerterrein te gaan staan. De rest
reed door. Voor zover dat ging ten-
minste, want een recordaantal van
130 vrachtwagencombinaties kan-
telde. Ter vergelijking: tijdens de

orkaan raakte in totaal één schip in
nood. Vliegtuigen werden uit voor-
zorg aan de grond gehouden.
De Bruin: „Je kunt natuurlijk mak-
kelijk zeggen: de vrachtwagen-
chauffeurs hebben het weer ge-
daan; ze deugen niet. Maar zo is het
niet. Het gaat om het systeem: wan-
neer je als vrachtwagenchauffeur de
keus moet maken tussen drie uur
stilstaan en het in je eigen porte-
monnee voelen, omdat je niks ver-
dient of het risico nemen en doorrij-
den... dan gaat het om een totaal an-
dere zaak. In de scheepvaart en de
luchtvaart is hetkennelijk prima ge-
regeld, in het vrachtverkeer zou dat
misschien ook eens moeten gebeu-
ren."

Omroepen
Razend enthousiast is het COT over
de regionale omroepen, die vaak tot
diep in de nacht mededelingen uit-
zonden over stremmingen, proble-
men en oproepen („wie stelt slaap-
ruimte beschikbaar..."). De omroe-
pen met uitzondering van Omroep
Zeeland die niet uitzond door ge-
brek aan technische middelen wer-
den tijdens de storm door 16 pro-
cent van de bevolking beluisterd.
Radio met 'nieuws om de hoek' be-
wees in éénklap zn grote waarde in
rampensituaties.

Maar de onderzoekers verbinden

ook een negatieve conclusie aan de
grote luisterdichtheid van de regio-
nale radio. Een cijfer van 16 procent
betekent immers dat veel mensen
op zoek zijn geweest naar informa-
tie, die ze elders niet kregen. Op de
televisie bijvoorbeeld zond de NOS
pas om tien uur 's avonds een extra
Journaal uit. Hilversum vond het
verder niet de moeite waard pro-
grammawijzigingen door te voeren.
RTL Veronique wilde misschien
wel, maar kon niet, omdat de storm
uitzendingen onmogelijk maakte.
Zelfs Teletekst liep volgens het
COT „behoorlijk achter de feiten
aan."

binnen/buitenland

Conclusie onderzoek over beleving van orkaan op 25 januari:

Zelfs bij windkracht 12
drong ernst niet door

Van deredactie binnenland

LEIDEN - Op de stormachtige avond van de 25 januari 1990 za-
ten in het lege gebouw van Binnenlandse Zaken vijf mensen
*an hetLandelijk Coördinatie Centrum (LCC) paraat. Niet dat
*e veel konden doen, want de andere ministeries hadden hun
Personeel naar huis gestuurd. Provinciehuizen waren dicht en
Ook veel gemeentehuizen waren gesloten. Opvang van storm-
slachtoffers werd geheel overgelaten aan politie en brandweer,
bic deden het prima. „Maar als een tankauto met gevaarlijke
stoffen was omgewaaid, was het misschien handig geweest als
&en burgemeester op zn post had gezeten."

tiet Crisis Onderzoeksteam (COT)
de Erasmus Universiteit Rotter-dam en de Leidse Universiteit heeft

<*en bliksemonderzoek gedaan naai-
de belevingvan de orkaan die 25 ja-
nuari 1990 over het land raasde. Het
J-OT vroeg in een advertentie in debladen van de Perscombinatie reac-ties van stormslachtoffers, sprak«en aantal deskundigen en conclu-deert in een gisteren verslag dat er
opmerkelijk veel fout ging.

gebrek aan informatie staat bo-venaan het lijstje. Bijna iedereen
Vroeg zich om een uur of drie al afwat er aan de hand was. Maar de te-levisie meldde niets. Op de radiohielden weerdiensten zoals het
KNMI zich op de vlakte, juist omdatNederland maar zelden door ex-treem weer wordt getroffen;
Pas om vier uur 's middags de eerste
Wegen in Zeeland waren al afgeslo-
ten sprak de radionieuwsdienst
A.NP over een „zeer zware storm tot
°rkaankracht." Wat dat inhield,
Werd niet vermeld. „Het KNMI
geeft weerberichten, maar is er niet
*an gewend dat deze berichten fei-
telijk een vorm van directe alarme-
ring voor een mogelijk dreigende
j*isissituatie kunnen beteken," al-
dus het COT. Eenvoudig gezegd: de
Waarschuwing kwam niet over.

Fc Hoge stormvloeden komen voornamelijk voor bij een noordwesterstorm

Ervaring
„Ze hebben dat zelfook wel door bij
de NOS. Bij de storm van afgelopen
dinsdag was het Journaal meteen
acht minuten langer en werden nog
eens uitgebreid alle instanties
langsgelopen. Men leert daar ook.
„Een maand later mag dat ook wel,"
aldus De Bruin. Enigszins twijfe-
lend voegt hij daar aan toe: „Maar
als er over een periode van twee jaar
weer wat anders gebeurt? Houden
ze de ervaring van nu dan vast? Je
kunt het je afvragen."

Een extra veeg uit de pan ten slotte
voor de autoriteiten. Het COT con-
cludeert dat op de vijf mensen van
het Landelijk Coördinatie Centrum
na, de meeste bestuurders thuis za-
ten. Dit keer liep het goed af. Maar
als er nu weleen flat of brug was in-
gestort. „Dan zou wel erg veel extra
tijd verloren zijn gegaan om de des-
kundigen en verantwoordelijkhe-
den bij elkaar te krijgen." Kostbare
tijd, aldus het COT. Maar de onder-
zoekers willen ook weer niet zo ver
gaan dat ze minister Dales (Binnen-
landse Zaken) adviseren het volk
via de televisie bemoedigend toe te
spreken. Haar Belgische collega
deed dat wel op 25 januarien de ge-
volgen van de orkaan in zijn land
waren veel minder verwoestend.

Maatregelen
Voordat de Deltawerken waren
voltooid, golden andere niveaus:
beperkte dijkbewaking bij een
waterhoogte van 3.10 meter en
uitgebreide dijkbewakingbij een
waterhoogte van 3.50. Omdat de
kuststroken, in het bijzonder
Zeeland, inmiddels over sterke
zeeweringen beschikt - met een
overstromingskans van eenmaal
in de 4000 jaar- zijn de beperkte
en uitgebreide dijkbewaking ge-
schrapt en is daarvoor het alarm-
peil van 3.70 meter in de plaats
gekomen. Ook is het dijkleger
(hoofdzakelijk een papieren or-
ganisatie) ingekrompen.

In de jaren vijftig moest het wa-
terschap een beroep doen op met
schoppen bewapende inwoners;
thanskan de dijkgraaf indien no-
dig een compleet transportbe-
drijf vorderen. Bij de waarschu-
wing voor dijkbewaking richten
de waterschappen elk een alarm-
centrum in, dat ruim voor hoog-
water continu wordt bemand.
Langs de zeeweringen bezetten
medewerkers en bestuurders
van de waterschappen enkele
vaste posten, die in verbinding
staan met het alarmcentrun. Zo
nodig worden patrouilles gelo-
pen. De duikers en binnenwer-
ken in de polders gaan dicht. De
automatische gemalen worden
uitgeschakeld, omdat anders het
gevaar bestaat dat er water naar
binnen geheveld wordt in plaats
van uitgeslagen.
Bij de coupures (deuren om bres-
sen in dijken af te sluiten) in
spoorlijn en wegen posten men-
sen. Hiervoor wordt een beroep
gedaan op vrijwilligers van het
dijkleger.De coupuresblijven zo
lang mogelijk open. Pas ingeval
van een dreigende calamiteit
worden meer vrijwilligers inge-
schakeld. Ook zijn afspraken ge-
maakt met aannemers. Behalve
de waterschappen zijn ook rijks-
waterstaat en provinciale water-
staat in paraatheid gebracht. On-
geveer één uur na de hoogwater-
piek wordt de aftrap geblazen.
Zonodig gaan de waterschappen
tegen het volgende hoogwater
opnieuw tot actie over.

Dijkleger beperkf na verbetering zeewering

Stijgend aantal
stormvloeden

Van onze correspondent
VLISSINGEN - De Nederlandse
kust is deze eeuw door 26 storm-
vloeden geteisterd. De hoogste
stand bereikte het water in fe-
bruari 1953: Nieuw Amsterdams
Peil plus 4.55 meter bij Vlissin-
gen en 5.60 meter bij Bath. Mede
door de stijging van de zeespie-
gel en toename van het gemid-
deld verschil tussen hoog- en
laagwater op de Noordzee, zijn
na de watersnoodramp van '53
meer stormvloeden opgetreden
dan in de eerste helft van de
eeuw. Daar staat tegenover dat
de zeeweringen in het kader van
het Deltaplan aanzienlijk ver-
sterkt zijn.

Hoge stormvloeden komen voor-
namelijk voor bij noordwester-
storm. Zij beuken dan recht op
de kust. Verschillende factoren
spelen een rol: kracht van de
storm; duur van de storm; groot-
te van het stormveld; spring-
vloed; hoge waterstanden op de
grote rivieren.
Van een stormvloed is sprake als
bij de waarnemingsstations het
grenspeil van NAP plus 3,40 me-
ter wordt bereikt. Het gaat dan
om een lage stormvloed. Nor-
maal hoogwater ligt op ongeveer
NAP plus 2 meter. Voor een mid-
delbare stormvloed is een peil
van 3.75 meter vastgesteld. Bij
een hoge stormvloed moet het
water hoger dan 4.30 meter ko-
men. Een buitengewoon hoge
stormvloed treedt op bij 4.95 me-
ter.
Er is een landelijk waarschu-
wingssysteem voor stormvloe-
den: de stormvloedwaarschu-
wingsdienst, onderdeel van
rijkswaterstaat. De dienst geeft
een waarschuwing aan de be-
heerders van de zeeweringen in
de verschillende sectoren. Het
alarmpeil waarbij dijkbewaking
van kracht wordt is bepaald op
3.70 meter.

Broeikaseffect
Sinds het begin van de jaartel-
ling is de zeespiegel ongeveer
3.50 meter hoger gekomen. De
stijging gaat onverminderd door,
met enkele tientallen centime-
ters per eeuw. Er zijn voorspel-
lingen dat door het broeikasef-
fect (opwarming van de aarde
door milieuvervuiling) de zee
veel meer omhoog gaat dan tot
nu toe is aangenomen. Minstens
zo belangrijk is de getij-amplitu-
de (de maximumwaarden van
hoog- en laagwater) in het
Noordzeebekken. Vergeleken
met honderd jaargeledenkomen
de hoogwaters gemiddeld 33
centimeter hoger en de laagwa-
ters gemiddeld 19 centimeter ho-
ger.
Het vergrote getijverschil is
vooral ook waar te nemen in de
Westerschelde. Achterin de ri-
vier en in Antwerpen komen
steeds hogere waterstanden
voor. Bij Bath bereikte het water
in 1953 een stand van 5.60 meter;
tijdens de jongste storm werd
het 5.04 meter.

Wegens levensevaarlijkewerkomstandigheden

Arbeidsinspectie sluit
jaarlijks 30 bedrijven
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Op last van de Ar-
beidsinspectie worden jaarlijks der-
tig bedrijven stilgelegd omdat er
voor de werknemers levensgevaar-
lijke omstandigheden heersen. De
directeur-generaal van de Arbeids-
inspectie, ir A. de Roos, heeft dit
dinsdagavond bekend gemaakt in

het tv-programma NOS-Laat.

De Roos erkende dat de Inspectie
met 300 inspecteurs niet in staat is
alle 600.000 bedrijven in ons land re-
gelmatig te controleren. Men richt
zich dan ook op die ondernemingen
en bedrijfstakken waar een hoog ri-
sico voor de werknemers bestaat.

De Roos liet weten dat de Inspectie
de komende twee jaar met honderd
inspecteurs wordt uitgebreid. Bo-
vendien moet in 1991 een reorgani-

satie zijn doorgevoerd, waardoor de
Inspectie beter kan werken. De In-
spectie wil zich vooral gaan richten
op bedrijven waar veel lichamelijk
zwaar werk en stress voorkomt.

Binnen de Inspectie is reeds afge-
sproken niet langer mondelinge af-
spraken meer met werkgevers te
maken over verbetering van ar-
beidsomstandigheden, maar die
ook op schrift vast te leggen. Na eni-
ge tijd wordt dan gecontroleerd of
de werkgevers de aanwijzingen zijn
nagekomen. Eventueel wordt dan
opgetreden, aldus De Roos.

De Arbeidsinspectie bestaat dit jaar
honderd jaar. Vorig jaar kwam de
Algemene Rekenkamer met een
uiterst kritisch rapport over het
functioneren varr dit inspectieli-
chaam.

(ADVERTENTIE)

—We hebben'm alvast 200,-zachtergezet—

Jl^^_\^^^^^^SW^^mkMm\ I AKAI
Akai midi-system M-370L-CD. Dat is goed geluid voor weinig geld. Van boven naar beneden: " Semi-automatische platenspeler. " Versterker met s-
bands equalizer en aansluitingvoor hoofdtelefoon. " Stereo synthesizertuner met 15 voorkeuze-zenders. __

wM*a. —" Dubbel cassettedeck met vele mogelijkheden. "CD-speler met uniekeprogramma-kalender en ▼Wk ?*\ WU"d 3°~
h

o.a. index search. " Incl. afstandsbediening en 2 luidsprekerboxen volgens het 2-weg bass-reflex systeem. ~ ~

Van 999,-voor 700 _
«" |1 — 't Wordt steeds leukerbij V&D.Ji

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 10maart of zolang de voorraad strekt. Niet verknigbaar in Brunssum. Geleen,Kerkrade. Sittard.

Donderdag 1 maart 19905
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"Mijn vader isbakker, dus heb ikerookverstandvan" zei dezespe-
cialist envoorwe' t wistenzat-ie al aan tafel... Gelukkig waszn me-
ning over onze aanbiedingen ronduit positief: "Heerlijk, meneer
Linders".

Eerlijk gezegd kunnen we dat niet tegenspreken. Want de verse
broodjes in onze winkel zijn inderdaad van geweldigeklasse.

Het gaat dan ook om eerlijk vakwerk van de allerbeste bakkers:
ambachtelijk bereid volgens het onovertroffen recept van gisteren.
Regelrecht uit deoven enouderwets smakelijk. Ukunt zenu ook zelf
proberen voor een extra vriendelijke prijs.

x^Ü^x 3 grote witte puntbroodjes X-WLIW !■■

¥^^^|) 3 stuks VmAl lü bijverpakt, M *^^dus 0 stuks van \%Snu voor '
6volkoren qq «|/\ zachte, mini- qq

puntbroodjes \#S SS IU puntbroodjes \#9 SS

6 zachte QQ A rozijnen- QQ
wittebollend SS *+ bollen^ //

Verscandybrood 189 Heerlijkeadvokaat-ster /m'®
(suikerbrood) ±380 gr%a£ X* ± 425 gram s*9s nu T"«
Grote Zwitserseroomvlaai 795 Groterijstevlaai
0 27cm.°^45nu /" 0 27 cm. £#5 nu T"«

Ruim 13 gulden
KORTING!
Beckers hamburgers
12 x 75 gram §^8 nu vj«
Eru Goudkuipje svO
kuipje 100gram I^> nu OX
Eigen Merk Gelderse 198
rookworst 350 gram%M X»
Bonduelle _
doperwten/wortelen 1e.f.literblikl^nu X»
Gouda's Glorie halvarine
500 gram 9$nu Vf./
Herschi cola
literflesi>*?nu ilx
Witte Reus "I /|95
6kilo_>Jo£snu X*X»
JanLinders koffie 045
500 gram$A$ nu «J«
Friand mini-frites OQ
1 kilo \A$ nu X -/
POpla 3000 toiletpapier
12rollen Sr^§ nu
Hakbruine bonen I
glas 4 720ml. >7^ uu X»

4fHil Knorr vleesbouillon Verse stroopwafels "149
| <**? I voor6 liter^A 142 pak aB stuks \f£> nu X«

Nu 33% voordeel: X» Biotex (groen of blauw) Q49
Theezakjes van Jan Linders f^_g^ Pa^ a *'**kilo nu ' m
Engelse melange, O/X M\ Nu met §rat*s Proe^"
doosa2O x 4 gram \A$ nu /O *p flacon vlekkendepper!

_^ Calvé pindakaas __ fe „ ,(f^toé) met stukjes noot, iB9 Ij Tbpbronnen bronwater
______" § fnderkoolzuur,

.. , „ .Z . JEf l/i. literfles,?» nu / S
Feijnenburg parelkandijkoek 10/ -d CO
400 gram £?$ nu X» Campina volle |O/
Unox champignon-crèmesoep "189 literfl X.
500 gram %&> nu X» |5§ Campina
Unox tomaten-crèmesoep 189 gjpjjf rum-rozijnenvla 13/

blik a 500 gram 2^9 X» W*?W 0,5 literbeker nu __■-"

I *Wolj Bonduelle MonaBiogarde drink "169
J*g(H< heleFranse 1 liter nu X«
Uhl sperzieboontjes *| 49 MonaFranse magere kwark 169
%rt^ literblikj^nu X« 450 gram L^ nu X»
Groko spinazie /^Q Cantadou mierikswortel
(diepvries) 450 gram \JS verpakt per 125gram 3^40 nu éimf

janlinders
'tAllerbestevoor tivriendelijkeprijs

«

rwn Aardappelen "f 99
firf» 5 kilo nu X*
kÉcf Hollandse Golden r^9sU^jjjpr Delicious 2kilo

Vatverse zuurkool 1 45
± 600 gram X«
|^3rnfïj kippe-drumsticks ’95lljfllPJ 1 kilo van lOrgf) nu /"
Verse steelkoteletten £^95
nu 500 gram \J*m

Vers gehakt
/'^"■-■l^h.o.h. 500 gram T1»

VAc'"^^/Magere speklapjes \395
500gram nu vJ«

Zwan: fijne leverkaas I y5
nu 150gram X«
Saksische leverworst of
Saks met tuinkruiden I 40
nu 200 gram \#W\ nu X»
Magere hampunt *J25
gerookt/ongerookt, lOOgram mmmm
Ongerookt boerenmetworstje 050
±250 gram3^5nu sJ»

Deze aktiesgeldenvan donderdag 1 maart tot
enmetwoensdag7maan 1990.De vers-akties
gelden van donderdag 1 maan t/m zaterdag
3maart 1990.
Zaterdags zijn onze winkels voortaan vanaf, 08.00 uur geopend.
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Vertrouwen
De meeste ondernemers zijn niet
langer bang, dat de PvdA gaat pot-
verteren. Daar waren ze vooraf wel
bang voor. Zij baseren dat vertrou-
wen op het optreden van Wim Kok
als minister van Financiën.
„Kok heeft tot nu toe bewezen rege-
ringsverantwoordelijkheid te dra-
gen en niet op goedkoop succes uit
te zijn," aldus de toelichting.

Vrijwel alle geënquêteerden von-
den het een onbegrijpelijke ma-
noeuvre van de VVD om in mei een
kabinetscrisis over het reiskosten-
forfait te forceren. Een wijziging
van coalitie was volgens hen wense-
lijk, 'omdat de VVD intern teveel
verzwakt is en zichzelf heeft gedis-
kwalificeerd.

" Een laborant van het Wa-
terleidingbedrijf Midden-
Nederland onderzoekt met
een gaschromatograaf de
aanwezigheid van bestrij-
dingsmiddelen in het drink-
water. Het WMN gaat 200
miljoen investeren in 'scho-
ner drinkwater.

Nettowinst
Amro bijna
helft hoger

AMSTERDAM - In het afgelopen
Bar is de nettowinst van de Amro
Bank met 44,6 procent gestegen van[587 miljoen tot f 849 miljoen. Er
»as in 1989 een buitengewone bate
van f 128 miljoen - die er in het
Oorgaande jaar niet was. De winst
Onder deze bate steeg 22,7 procent
ot f 721 miljoen, zo heeft de bank
Üsteren bekendgemaakt.

Het dividend wordt verhoogd van fpo tot f 5,60 per aandeel. Er is tus-sentijds al een uitkering van f 2,60
teweest, zodat het slotdividend f 3
f'ordt. Aandeelhouders zullen dat
[eheel in contanten kunnen opne-men of voor een deel in contantenMsmede voor 2,5 procent (f 0,50 no-
minaal) in gewone aandelen ten las-
te van de agioreserve dan wel de al-
gemene reserve. Het bedrag van het
FOntante deel zal uiterlijk 3 april na-
Peurs worden bekendgemaakt.

beursoverzicht
Stil
AMSTERDAM - Het Damrak
bleef ook gisteren nog in crocus-
Vakantiesfeer. De omzetten lie-
ten dan ook te wensen over. Er
werd bijna f 1,3 miljard omgezet,
Waarbij obligaties met f7OO mil-
joen een licht overwicht hadden.
De stemming was ietwat ver-
deeld met in het algemeen wei-
nig imposante verschuivingen
naar beide zijden.

Bij de uitgevers kwamen enkele
stijgingen van betekenis voor.VNU won f 1,60 op f 95 en Wol-
ters Kluwer ging f 0,80 vooruitnaar f45,80. Verder was Hoogo-vens f 2 beter op f 64,60 en klomDAF twee kwartjes tot f33,50.
°cé-Van der Grinten won f 4 op
f285. Daarentegen lag KNP
f 0,70 lager aangeboden op
f35,90, zakte Nedlloyd f 1,50 naar
f89,70 en moest Elsevier f 0,80
prijsgeven op f78,20.

Op de lokale markt was het auto-
matiseringsfonds Volmac aan de
vooravond van een noterings-
Plaats bij de 42 belangrijkste
fondsen vast met een winst van
5,65 procent of f2,40 op f44,90.
Holland Sea Search won een
stuiver op f 1,15 en dat beteken-
de verhoudingsgewijs een grote
sprong van 4,55 procent. Crown
Van Gelder klom f3tot f9O en
Getronics was bijna f 1 in herstel
°P f 29,20. Ahrend liet weer eens
van zich spreken met een rijzing
Van f7op f230.

Staal Bankiers moest na de forse
van de twee voorgaande
(plus f9) nu f3terug naar

f23, doordat de grote koper het
liet afweten. Belindo was liefst
f4l lager op f 321 en dat beteken-
de een aderlating van ruim 11
Procent. HCS Technology, ook
klaar voor de sprong naar de top--42, liet 3,7 procent liggen op f 13.

De parallelmarkt gaf een soort-
gelijke ontwikkeling te zien als
de andere markten. Hoog scoor-
de European Development met
9,38 procent winst op f2l. New-
ays ging 5,81 procent vooruit
naar f9,10, Simac won f0,50 op
f 17,80, Pie Medical 0,20 opf 10,30 en HCA fl op f50,50.
Nedschroef werd f2,50 hoger ge-
prijsd op fllB en HES f4op
f234.

Conclusie onderzoek Planbureau:

'VS dreigen economische
toppositie te verliezen'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Indien de Verenigde
Staten niet snel maatregelen ne-
men, zal het land de economische
koppositie in de wereld moeten
prijsgeven. Een drastische verande-
ring in het overheidsbeleid en de
ondernemerspraktijk is daarbij een
absolute vereiste. Dit schrijft C. van
Paridon, medewerker van het Cen-
traal Planbureau (CPB), in een on-
derzoeksrapport over de economi-
sche ontwikkeling van de Ver-

enigde Staten tussen 1800 en nu.
Volgens Van Paridon zijn er in de
Verenigde Staten een aantal ont-
wikkelingen zichtbaar waardoor de
internationale concurrentiepositie
van het land terugloopt.

Verouderd
Zo blijken ondernemers er veroude-
re strategieën op na te houden en te
veel korte termijn besluiten te ne-
men. Er wordt er weinig gedaan aan

kostenbesparing en er treden tech-
nologische zwakheden op in ont-
wikkeling en produktie van nieuwe
produkten. Ook onderwijs en scho-
ling blijft achter en bovendien slaan
de betrokkenen te weinig de han-
den ineen om de buitenlandse con-
currentie te weerstaan.

De CPB-medewerker meent dat de
Verenigde Staten hun doorbraak
naar de economische top (rond
1870) vooral te danken hebben ge-

had aan een aantal factoren, die in
geen enkele economische analyse
naar voren kwamen. Hij denkt dan
aan het gebruikvan technische ken-
nis uit Europa, de motivatie om
nieuwe kennis snel in produkten
om te zetten en het schaalvoordeel
in eigen land.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen vk. sk
AEGON 105.00 ' 105,00
Ahold 113,70 113,40
Akzo 117,70 118,70
A.B.N. 37,80 38,30
Alrenta 152.30 152.30
Amev 55,50 56,00
Amro-Bank 74,90 75,50
Bols 162,00 163.00
Borsumij W. 71,00 70,30
Bührm.Tet. 54,90 54,90
C.S.M.eert. 73,70 73,50
DAF 33,00 33,50
Dordt.Petr. 130,00 130,50
DSM 107,00 106,80
Elsevier 79,00 78,20
Fokker eert. 35,30 34,90
Gist-Broc. c. 24,80 25,00
Heineken 104,30 103,30
Hoogovens 63.60 64,60
Hunter Dougl. 94,00 93,00
Int.Müller 86.00 85,50fKBB eert. 63,00 63,20
JU-M 33,90 34,00
Kon.Ned.Pap. 36,60 35,90Kon. Ohe 143.30 144,00
NatNederl. 69,30 69.00NMB Postbank 45,30 45 40Nedlloyd 9120 89,70Nijv. Cate 94 50 95 00Oce-v.d.Gr. 281,00 285 00Pakhoed Hold. 152,00' 152 50
Philips 41,20 4l'io
Robeco 97,90 98J0
Rodamco 81,80 81,90
Rolinco 95,50 96,80
Rorento 57,60 57,70
Stork VMF 43.70 43,60
Unilever l39'80 140,10
Ver.Bezit VNU 93,40 95,00
VOC 37,40 37,40
Wessanen 63,20 63,00
Wolters-Kluwer 45,00 45,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,50 65,50
ACF-Holding 34,20 35.00
Ahrend Gr. c 223,00 230,00
Air Holland 26,40 27,00
Alg.Bank.Ned 38,50 39,40
ABN(div'9o) 37,00 . 36,50
Asd Opt.Tr. 20,50 20,70
Asd Rubber 5,00 5,00
Ant. Verff. 415,00 410,10
Atag Hold c 96,50 97.00
Aut.lnd.R'dam 85.00 85.00
BAM Groep 81.00 81,00
Batenburg 88,00 88,00
Beers 124,50 125,00
Begemann 137,00 137,00
Belindo 362,00 321.00d
Berkels P. 5.35 b 5,50f
Blydenst.-Will. 25.80 26.50
Boer De, Kon. 320,00 320,00
deBoer Winkelbedr. 58,00 59,00
Boskalis W. 13,70 13,80
Boskalis pr tó. 16,20 16,25

Braat Beheer 41,00 41,30
Breevast 16,50 16.20
Burgman-H. 3400.00a3400,00 a
Calvé-Delft pr 800.00 800,00
Calvé-Delft c 925.00 925.00
Center Parcs 54,00 53.50
Centr.Suiker 73,00 72.60
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 192,00 193,00
Claimindo 355,00 356.00
Content Beheer 20,00 20,00
Cred.LßN 51,00 51.00
Crown v.G.c 87,00 90,00
Delll Instrum. 47,00 47,50
Desseaux 245,50 245,50
Dorp-Groep 32,00 32,00
DSMldiv'9o) 101,00 101,00b
Econosto 322.00 321,00
EMBA 120,00 120,00
Eriks hold. 113,80 112.60
Flexovit Int. 82,00 83,20
Frans Maas c. 97,70 96,50
Furness 120,00 120,00
Gamma Holding 78,00 79,00
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 28,30 29.20
Geveke 45,00 45.20
Giessen-de N. 175,00 175,00
Goudsmit Ed. 350,00 360,00
Grasso'sKon. 125,50 126,00
Grolsch 144.00 143,50
GTI-Holding 164,00 164,00
Hagemeyer 113,50 113,50
ldem'.2div.'B9 110,00 111,00
HALTrust B 13,90 13,80
HAL Trust Unit 14,20 13,80
HBG 177,00 174,00
HCS Techn 13,50 13.00
Hein Hold 89,00 86,50
Hoek's Mach. 167,00 168,00
Heineken Hld 89,00 86,50
Holl Sea S. 1.10 1,15
Holl. Kloos 430.00 430,00
Hoop Etr.bk. 10,20 10,30
Hunter D.pr. 4,45 4,45 b'CA Holding 16,50 16.50IHC caland 40,00 4150
Industr. My 213,50 213 50Inlotheek 23.60 24,00[ng.Bur.Kondor 569,00 569'0ü
Kas-Ass. 41,20 42W
Kempen Holding 16,60 16,80
Kiene's Suik. 1400.00 140000
KBB 63,00 63,20
Kon.Sphinx 120,00 120,50
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 193,00 193,00
Landré & Gl. 59.30 59,30
Macintosh 39.00 38,80
Maxwell Petr. 685.00 690.00
Medicopharma 60,50 60,50
Idem (div9o) 63,00
Melia Int. 5,00 5,10
MHV Amsterdam 18,50 18.90
Moeara Enim 1205,00 1200,00
M.Enim 08-cert 15700.00 15800.00
Moolen en Co 29,00 29,00
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,4(1» 8,40

Rentotaal NV 30,50 30,60
RG groen 50,70 50,90
RG blauw 49,80 50,40
RG geel 48,50 49,00
Rodin Prop.s 103,00 104,00
Rolinco cum.p 92,00 92,00
Sci'Tech 16,50 16.50
Technology F. 17,70 17,70
Tokyo Pac. H. 245,00 250,00
Trans Eur.F. 79,30 79,50
Transpac.F. 420,00 420,00
Uni-Invest 124,80 125,50
Unico Inv.F. 78,90 78,90
Unifonds 35,70 36,20
VWN 59,60 59,60
Vast Ned 128,60 128,80
Venture F.N. 42,50 45,00 e
VIB NV 86,50 86,30
VSB Mix Fund 49,30 49,70
WBO Int. 70,60 71,00
WereldhaveNV 207,00 207,50
Yen Value Fund 88,40 88,60

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 98,00 98,00
Vh EngWarL 32,20 34,50
5% EIB 65 99.50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,20 34,50
Amer. Brands 63,20 63,40
Amer. Expres 28,70 28,10
Am.Tel.& Tel. 39,20 39,25
Ameritech 56,50 57,60
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine 218,00
ASARCO Inc. 26,80 26,70
Atl. Richf. 113,00 113,20
BAT Industr. 7,80 7.90
Bell Atlantic 88.00 88.80
BellCanEnterpr 43.20 43,20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 52,00 52,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,70 17,10
Boeing Comp. 60,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16.70 16,40
Citicorp. 24,70 25.00
Colgate-Palm. 55,20 56,20
Comm. Edison 35,20 35,00
,Comp.Gen.El. 540.00
Control Data 17.00 16,60
Dai-IchiYen 2560,00 2600,00
Dow Chemical 63.50 63,65
Du Pont 38,25 39,25
Eastman Kodak 37.80 37,60
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 135,00
Exxon Corp, 48,40 48,25
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 39,00 42,00
Ford Motor 45,70 46.10
Gen. Electric 61,20 61,6üd
Gen. Motors 44.50 45,10
Gillette 49,00 48,50

Goodyear 33,00 33.50
Grace & Co. 29,00
Honeywell 79,00 80,50
Int.Bus.Mach. 104,00 103,25
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 48,75 49,60
ITTCorp. 53,10 54,10
K.Benson® 5171,00
Litton Ind. 73,50 73.50
Lockheed 35,70
Minnesota Mining 78.50 80,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 61,50
Morgan $ 36,70 37,20
News Corp Auss 10,00 9,90
Nynex 79,70 79,70
Occ.Petr.Corp 28.20 28,10
Pac. Telesis 42,60 43,10
P.& O. ® 7,00
Pepsico 56.80 57,70
Phiüp Morris C. 37.50 37,75
Phill. Petr. 25,60 25,50
Polaroid 43.70 " 43,70
Privatb Dkr 275,00 273,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 525,00 530,00
Saralee 26.00
Schlumberger 48,30 d 47,25
Sears Roebuck 40,60 40,60
Sony (yen) 40,00 41,50
Southw. Bell 53,40 54,60
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,20 32,20
Texaco 58,20 58,75
Texas Instr. 34.20 35,20
The Coastal C. 30,80 30,50
T.I.P Eur. 2,03
Toshiba Corp. 1130,00 1140,00
Union Carbide 23,30
Union Pacilic 75,00 76,00
Unisys 14,20 14,00
USX Corp 35,30 35,60
US West 68,30 68,70
Warner Lamb. 104.00
Westinghouse 70.20 71,20
Woolworth 58.60 59,40
Xerox Corp. 51,30 52,00

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 43.00 44.00
Am. Home.Prod. 192.00
ATT Nedam 72,50 73,50
ASARCO Inc. 44.50
Atl. Richf. 214.00 215,00
Boeing Corp. 113,00
Can. Pacific 38,00 37,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,00 30,00
Citicorp. 46.00 46,00
Colgate-Palm. 105.00 107,00
Control Data 27,50 27,50
Mynbouwk. W. 406,00 406,00
Naeff 300.00
NAGRON 46.90 46,90
NIB 620.00 622,00
NBM-Amstelland 18,20 18.20
NEDAP 370,00 371,00
NKF Hold.cert. 328,00 330,00

Ned.Part.Mij 40,00 40,00
Ned.Spnngst. 10000,00
Nont 1025.00 1020,00
Nutricia gb 69,00 69,50
Nutricia vb 78,50 77.50
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,80 15,20
OrcoBank c. 67,00 66.50
OTRA 172,50 174.00
Palthe 69,50 70,00
Philips div.'9o 39,90 39,40
Pirelli Tyre 29,20 28.80 f
Polvgram 31.70 31,90
Polynorm 92.00 92.40
Porcel. Fles 184.00 184,00
Ravast 45,00 45.30
Reesink 69,00 70.00
Riva 48,00 47.00
Riva (eert.) 47,00 46.50
Samas Groep 63,00 63,50
Sarakreek 29,80 29,80
Schuitema 1350,00 1350.00
Schuttersveld 37,90 37.90
Smit Intern. 60,00 60.50
Stßankiers c. 26,00 23,00
Stad Rotterdam c 42,00 42.30
TelegraafDe 89,50 89,80
Text.Twenthe 337,00 340,00
Tulip Comp. 32.90 32,90
Tw.Kabel Hold 134,90 134,50f
Übbink 79,00 80.00
Union Fiets. 24,60 24.60
Ver.Glasfabr. 325,00 320,00
Verto 58,40 58,40
Volker Stev. 68,50 68,30
Volmac Softw. 42,50 44.90
Vredestein 20,80 20.80
VRG-Groep 54,00 54.10
Wegener Tyl 180.00 179,50
West Invest 22,20 22,40
West Invest c. 55.00 55,00 a
Wolters Kluwer 179,00 180,00
Idem div.'9o 44,50 44,90
Wyers 42,00 40,50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,80 37.00
ABN Aand.f. 69,20 69.70
ABN Beleg.f. 52,30 52,70
ALBEFO 50.30 50.30
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 222.00 222,00
Alliance Fd 10,10 10,10
Amba 47,00
America Fund 276.50 275,00
Amro A.in F. 88.20 88.50
Amro Eur.F. 68,90 70,40
Amro Far E.F 60,00 60.10
AmroNeth.F. 70.10 70,10
AmroN.Am.F. ■ 60,00 60.10
Amro Obl.Gr. 152,50 152,60
Amvabel 75,70 75,70
AsianTigersFd 62.00 62,80
AsianSelFund 46,60 47,00
Bemco Austr. 52,00 51,90
Berendaal 107,00b 110.00b
Bever Belegg. 6,15 6,15
BOGAMIJ > 104.30 104,80

Buizerdlaan 42,00 42.00
CLN Obl.Waardef. 98.60 98.80
Delta Lloyd 40.50 40,50
DPAm. Gr.F. 24,00 24.50
Dp Energv.Res. 46.50 46.50
Eng.Holl.B.T.l 9.30 9.30
EMF rentefonds 58,40 58.30
Eur.Ass. Tr. 8,80 9.50
EOE DuStlnF. 272,00 274,00
EurGrFund 59,00 59,50
Euro Spain Fd 9,60 9.25
Gim Global 50,50 50.50
Hend.Eur.Gr.F. 210.00 212.00
Henderson Spirit 67.00 67,50
Holland Fund 69.00 70,00
Holl.Obl.Fonds 113,00 114,00
Holl.Pac.F. 104,00 105.50
Interbonds 492,00 492,00
Intereff.soo 46.80 46.80
Intereff.Warr. 303.00 306.00
Jade Fonds 168,00 170.90
JapanFund 24,00 28.20
Jap.lnd.Alpha Fd 11500.00
JapanRot. Fund yen 9700.00
Mees Obl.Div.Fonds 96,20 96,40
MX Int.Vent. 54.50 54,50
Nat.Res.Fund 1400.00 1420,00
NedufoA 133,00 133.00
Nedufo B 137,00 137,00a
NMB Dutch Fund 38,50 38,50
NMB Global F. 46.50 46,00
NMB Obhg.F. 33.50 33.60
NMB Rente F. 98,30 98.30
NMB Vast Goed 38,00 38.30
Obam. Belegg. 207,00 207,80
OAMFRentef. 13,05 13,30
Orcur.Ned.p. 47.00 47.00
Pac.Prop.Sec.f. 46.00 46,50
Pierson Rente . 99,00 99.30
Postb.Belegg.f. 50,80 50.80
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 73.60 73,60
Rabo Obl.div f. 47,60 47,60
Rabo Onr.g.f. 84.70 84.80
Rentalent Bel. 129.20 129.20
Dow Chemical 118,00 118,50
Eastman Kodak 69.00 70,00
Exxon Corp. 90.00 91,00
FluorCorp. 71.00 78.00
Gen. Electric 114,00 115,30
Gen. Motors 82,50 83,50
Gillette 91.00 91.00
Goodvear 63,00 64,00
Inco 43,60 43,60
1.8.M. 194.50 195.00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119.00
Kroger 24.00 24,00
Lockheed 69,00
Merck & Co. 129,50 130.00
Minn. Min. 147.00 151,00
Pepsi Co. 106.00 107,50
Phiüp Morris C. 69.00 69,00
Phill. Petr. 47,50 47,50
Polaroid 76.00 76,00
Procter _. G. 125,00
Quaker Oats 85.50 86,00
Schlumberger 89,50 87.00
Sears Roebuck 75,00 76,50

Shell Canada 60.50 60.50
Tandy Corp. 61,00 59.50
Texas Instr. 63.50 64,50
Union Pacific 140.00 143.00
Unisys Corp 28.00 28.00
USX Corp 65.50 66,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 134,00 136.00
Woolworth 109.00 111,00
Xerox Corp. 91,00 91,00

Certificaten overig
Deutsche B. 770,00 765.00
Dresdner B. 405,00 411,00
Hitachi (500) 1500,00 1500,00
Hoechst 305.00 310.00
Nestlé 8600,00 8600,00
Siemens 740.00 745,00
Euro-obligaties & conv.
10'/. Aegon 85 101,00
Aegon warr 12.20 12.20
10/2 ABN 87 94,25 94,25
13Amev 85 97,10 97.10
10Amev85 102,00 102,00
11 Amev 86 93.25 93.25
lO'/j Amro 86 95,70 95.70
10 Amro 87 94.50 94.50
53/. Amro 86 87.00 87,00
Amro Bank wr 11.80 11.90
Amro zw 86 72.50 72,50
9 BMH ecu 85-92 95.50 95,50
7 BMH 87 94.50 94.50
10'aEEG-ecu 84 98,75 98,75
93/4EIB-ecu 85 95,00 95,00
124 HlAirl.F 95,25 95.25
11'/. NGU 83 101,20 101,20
10 NGU 83 100.00 100.00
2'ANMBPb.B6 80.00 80.80
NMB Postb.war. 68.00 68,20
83 4 Phil. 86 97.00 97,00
S% Phil.B3 98.50 98.50
11 Rabo 83 102.10
9 Rabo 85 93.00 93,00
7 Rabo 84 96.50 95.00
Parallelmarkt
Alanheri 21,10 21.20e
Berghuizer 33,50 33,20
Besouw Van c. 50,20 50,00
CBI Bann Oce. yen 2060.00
Comm.Obl.F.l 99.30 99,40
Comm.Obl.F.2 98,70 98.90
Comm.Obl.F.3 99,50 99.60
De Drie Electr. 35.00 34.30
Dico Intern. 109.50 110,00
DOCdata 21,00 21,30
Ehco-KLM Kl. 35.00 35.00
E&L Belegg. 1 68.70 70.00
E&L Belegg.2 70,20 71,20
E&L Belegg.3 73,20 73,80
Free Ree Sh. 31.70 32,30
Geld.Pap... 63.00 62,00
Gouda Vuurv c 95,20 95.00a
Groenendijk 33,00 32.50
Grontmij c. 173.50 175,00
HCA Holding 49,50 50,50
Hes Beheer 230,00 234.00

I Highl.Devel. 14,70

Homburg eert 3.20 3,20
Interview Eur. 8.20 8.20
Inv. Mij Ned. 52.00 52,50
Kuehne+Heitz 44,30 43.90
LCI Comp.Cr. 70.00 70.50
Melle 275.00 277,00
Nedschroef 115.50 118,00
Neways Elec. 8,60 9.10
NOG Bel.fonds 31.00 31,00
pan pacific 10.85 10.85
Pie Med. 10.10 10,30
Poolgarant 9.10 9,00
Simac Tech. 17.30 17.80
Sligro Beh. 47.20 47.50
Verkade Kon. 258,00 259.00
VHS Onr. Goed 15.00 14.90
Weweler 89,50 86.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c apr 120,00 400 3,60 3.80
akzo c jul 115.00 227 6.60 7.50
akzo p apr 120.00 351 4,30 4.20
amro c jul 80.00 465 1.50 1.70
amro p jul 75.00 452 4.00 3,60
coc c mrt 250.00 720 17.00 16.00
coc c mrt 265.00 1209 5,30 4,70
coc c mrt 270,00 553 2.60 2,50
coc c mrt 275,00 233 1.20 1.20
coc c mrt 280.00 333 0.60 0.80
coc c apr 270.00 212 5.30 4,80
coc c apr 300.00 380 0.70 a 0.50
coc p mrt 250,00 607 1,50 a 1,10
coc p mrt 260.00 538 2.90 3,00
coc p mrt 265.00 897 4,20 4,80
coc p mrt 270.00 471 7,30 7.60
coc p apr 260,00 721 6.00 6,00
coc p apr 280,00 592 17.00 17.50
hoog c apr 60.00 200 6.00 6,80
hoog c apr 65.00 346 3.40 3.50
hoog c jul 60,00 322 6.80 7,40
kim c jul 35.00 226 2.50 b 2.50
kim c okt 37.50 223 2.00 2,10
kim p apr 35,00 218 2.00 1,90
natn c apr 70.00 212 2.20 2,00
obl p nov 92.50 510 2.30 2.50
phil c apr 37.50 339 4.40 4.50
phjl c apr 40.00 613 2.60 2,60
phil c apr 42.50 965 1.30 1,30
phü c apr 45.00 744 0.60 0.60
phil c apr 47.50 304 0.30 0.30
phil c 091 55.00 209 2.50 2.50
phil c 093 30,00 536 16.00 16,50
phü p apr 37.50 286 0.80 0,90
phü p apr 40.00 420 1.90 1.80
phü p apr 42.50 214 3,20 3.40
ohe c apr 140,00 362 6,50 7,00
ohe c apr 145,00 823 3.50 3,80
olie c jul 145,00 226 5,20 5,10
ohe c jul 150.00 226 3.40 3.30
olie c 091 105.00 251 40.50 41,00
ohe p apr 130,00 200 0,60 0.50
ohe p apr 140.00 241 2,10 2,00
ohe p apr 145.00 212 4.10 3,70
ohe p jul 150.00 372 11.50 10,70
unü c apr 150,00 248 1,50 1.50
unil p apr 130.00 222 1.10 1.20
unü p apr 135.00 392 2.20 2.20
unü p apr 145,00 262 6,40 6,60

Meerderheid ondernemers: PvdA valt mee

Bedrijfsleven welwillend
tegenover nieuw kabinet
tOTTERDAM - Het Nederlandse bedrijfsleven kijkt welwil-
end aan tegen het nieuwe kabinet van CDA en PvdA. Uit een
inquête onder de Nederlandse deelnemers aan een manage-
hent-symposium in het Zwitserse Davos blijkt, dat een ruime
Meerderheid van onze ondernemers vindt, dat het optreden
an de PvdA is meegevallen. Voor de verkiezingen vreesde bij-
la de helft nog het ergste. „De PvdA is realistischer en markt-
gerichter geworden," luidt het oordeel.

fremier Lubbers en vice-premier
frim Kok krijgen van de onder-
vaagde managers (niveau: Raad
lan Bestuur) hetzelfde rapportcij-
((r: een zeven min. Minister An-
riessen van Economische Zaken

scoort het hoogst, Maij-Weggen
(Verkeer en Waterstaat), Alders
(VROM) en d'Ancona (WVC) krijgen
het laagste cijfer: een vijf.

economie

Joegoslavische
effectenbeurs na
50 jaar heropend

BELGRADO - In Joegoslavië heeft dinsdag
voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog
een effectenbeurs gefunctioneerd. De beurs
werd in december opgericht in het kader van
de economische hervormingen in het land.
De omzet op de eerste handelsdag stelde nog
bijzonder weinig voor.

Voorlopig kan op de 'Yugoslav Capital Mar-
ket' alleen worden gehandeld in obligaties
die zijn uitgegeven door Servië, de grootste
deelrepubliek van Joegoslavië. Er kwamen
dinsdag slechts vier handelaren opdagen en
de omzet bleef beperkt tot 250.000 dinar (f
40.000). De beurs sprak niettemin van een
succes. „Dit is een historisch moment voor

ons. We beginnen een geheel nieuw tijdperk
in het zakenleven," aldus onderdirecteur
Branislav Cosic.

De beurs is gevestigd in een klein vertrek op
de negende verdieping van een kantoorge-

bouw in Belgrado. De handelaren schreeu-
wen elkaar daartoe over een tafel en de koer-
sen worden met krijt op een bord genoteerd.
Aan de op westerse beurzen gebruikelijke
elektronische beeldschermen is Belgrado
nog niet toe. Op het ogenblik hebben nog
maar vier banken vergunning om te hande-
len.

De handel blijft voorlopig beperkt tot één
dag per week. In de loop van dit jaarworden
soortgelijke beurzen geopend in Zagreb en
Ljubljana. Cosic zei te hopen dat 'zeer spoe-
dig' ook kan worden gehandeld in aandelen
van Joegoslavischebedrijven, maar hij wilde
daarvoor geen datum noemen.

CAO-onderhandetingen nog muurvast

Bankwerkgevers willen
ruimere openingstijden
AMSTERDAM - Banken zouden
van 's ochtends zeven tot 's avonds
negen open moeten zijn. Bovendien
zouden klanten ook op zaterdag tot
een uur 's middags geholpen moe-
ten worden. Deze voorstellen willen
de bankwerkgevers regelen in de
nieuwe CAO. De bonden hebben
hier grote moeite mee.
De onderhandelingen over de nieu-
we CAO voor de 100.000 werkne-
mers in het bankwezen hebben de
werkgeversorganisatie en de vak-
bonden dinsdag in de tweede ronde
geen streep dichter bij elkaar ge-
bracht. Volgende week dinsdag
wordt het overleg voortgezet.

De bonden zijn de onderhandelin-
gen ingegaan met looneisen van 3
(FNV) en 4 procent (CNV en hoger
personeel) en met voorstellen op het
terrein van scholing en werkgele-
genheid. Daartoe zou de arbeidstijd-
verkorting verder moeten worden
ontwikkeld en de VUT-leeftijd wor-
den verlaagd.

De werkgevers willen juist naar een
verhoging van de VUT-leeftijd en
op termijn naar afschaffing van het
hele systeem van vervroegd ophou-
den met werken. Ze willen boven-
dien de arbeidstijdverkorting be-
perken, voor zover die is vertaald in
roostervrije dagen. Ingeleverde
ATV-dagen zouden ze willen beta-
len, maar tevens bepleiten ze dat
ATV-dagen in hun geheel worden
besteed aan scholing. Daarmee zou
worden voorkomen dat personeel
op termijn niet meer voldoende is
toegerust voor zijn werk.

Timmer opvolger
Van der Klugt als
president Philips

EINDHOVEN - Na een forse in-
greep in de divisie consumenten-
electronica wordt divisie-hoofd J.
Timmer volgend jaar de opvolger
van C.J. van der Klugt als hoogste
baas bij Philips. President Van der
Klugt gaat halverwege 1991 met
pensioen.
Tot die tijd zal Timmer vice-presi-
dent bij Philips worden, een functie
die nu nog bekleed wordt door de
laatste verwant van de Philips-fami-
lie in detop van het bedrijf, mr F.F.
Otten. Otten wordt vertegenwoordi-
ger van het electronica- en lampen-
concern bij de EG in Brussel.
Voor de Raad van Toezicht (com-
missarissen) draagt het concern een
aantal klinkende nieuwe namen
voor. Naast voorzitter W. Dekker,
die voor herbenoeming beschikbaar
is, worden voorgedragen de vice-
president van Exxon, J.F. Bennett,
de voorzitter van Volvo, P.G. Gyl-
lenhammar en Hoechst-voorzitter
dr W. Hilger.

Beurs Tokio
maakt verlies
verder goed

TOKIO - De effectenbeurs van To-
kio heeft zich gisteren verder her-
steld van de forse koersverliezen op
maandag. De Nikkei-index van 225
aandelen steeg met 694,04 punten
tot 34.591,99 na een winst van 576
punten op dinsdag. Daarmee is
ruim tachtig procent van het forse
verlies op maandag goedgemaakt.
Het koersgemiddelde kelderde aan
het begin van de week met 1.569
punten ofwel 4,5 procent.
Beleggers hadden volgens handela-
ren het gevoel dat de koersen hun
dieptepunt hebben bereikt en gin-
gen op koopjesjacht. Ook een stij-
gingvan de koers van deyen ten op-
zichte van de dollar droegbij tot het
koersherstel. De Japanse beleggers
putten verder moed uit het feit dat
de beurzen in New Vork en Londen
zich weinig hebben aangetrokken
van de koersval in Tokio op maan-
dag.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-2-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt f 24.850-i 25.350,
vorige ’ 24.780-/ 25.280. bewerkt ver-
koop ’ 26.950, vorige ’ 26.880 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275-/ 345, vori-

ge ’ 280-/350; bewerkt verkoop ’390
laten, vorige f 390 laten

Advieskoersen
amerik.doUar 1.840 1,960
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,24 5,54
canad.dollar 1.54 1,65
deense kroon (100) 27,85 30.35
duitse mark (100) 110,15 114.15
engelse pond 3,08 3,33
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 31,80 34,55
griekse dr. (100) 1,05 1.25
ierse pond 2,87 3.07
ital.lire (10.000) 14,20 15.90
jap.yen (10.000) 124.00 130.00
noorse kroon (100) 27,75 30,25 .
oost.schill. (100) 15,70 16,25
port.escudo(lOO) 1.18 1,36
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0.060 0,100
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 125.50 130.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,90475-1.90725
anüll.gulden 1,0500-1.0800
austr.dollar 1.4415-1,4515
belg.frank (100) 5,4065-5,4115
canad.dollar 1.597751.60025
deense kroon (100) 29.300-29.350
duitse mark (100) 112,650-112,700
engelse pond 3.2125-3,2175
franse frank (100) 33,275-33,325
griekse dr. (100) 1,1430-1,2430
hongk.dollar (100) 24,2950-24,5450
ierse pond 2.9900-3,0000
ital.lire (10.000) 15,225-15,275
jap.yen (10.000) 128.23-128,33
nwzeel.dollar 1,1175-1,1275
noorse kroon (100) 29.235-29.285
oostenr.sch. (100) 15,9930-16.0030
saudi ar.ryal (100) 50.7250-50,9750
spaanse pes. (100) 1,7470-1,7570
surin.gulden 1.0490-1,0890
zweedse kr. (100) 31,160-31,210
zwits.frank (100) 128.135-128.185
e.e.u. 2.3020-2.3070

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001

algemeen 187.30 187,80
id excl.kon.olie 176,30 176.50
internationals 193,30 194,10
lokale ondernem. 181,90 182,10
id financieel 139.90 140,20
id niet-financ. 223.90 224,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 244.10 244,80
id excl.kon.olie 219,10 219,50
internationals 261,10 262,10
lokale ondernem. 225,00 225.30
id financieel 182,20 182.70
id niet-financ. 267,60 267,80
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 106,50 106,60
internation 105,10 105,60
lokaal 106,70 106.70
fin.instell 102,20 102,60
alg. banken 99.50 100.30
verzekering 105,40 105.50
niet-financ 108,20 108,10
industrie 107,10 107,10
transp/opsl 122.70 122.20

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

Akzo 118,70-119.00(118,70)
Kon Olie 143.50-144,40 (144,00)
Philips 41,10-41,40 (41,10)
Unilever 139.70-140,50 (140,10)
KLM 34.00 (34.00)

Mentaliteit
Ook de mentaliteit van de Ameri-
kaan, enerzijds puriteins en ander-
zijds bereid grensverleggend te wer-
ken, werkte in het voordeel van het
nieuwe continent. Ten slotte kon-
den de industriëlen putten uit een
leger immigranten, die bereid wa-
ren voor weinig geld hard te wer-
ken.

De laatste jaren is er volgens Van
Paridon een duidelijke stagnatie in
de Verenigde Staten zichtbaar. Ja-
pan heeft het vaandel overgeno-
men, samen met de factoren die de
VS groot hebben gemaakt.

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 613.74 1115.93 218.62 978.65
Hoogst 2652.48 1142.43 221.39 995.37
Laagst 2603.60 1112.73 218.00 975.30
Slot 2627.25 1129.09 220.38 986.07
Winst
verlies + 10.13 + 12.80 +1.50 + 6.46
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
'Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties' ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logo's en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei .
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t.m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tol 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag l m vrijdag< 8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

a^-
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niel, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen
Gevestigd in Maastricht

praktijk voor
Parergische Therapie en

Psychotherapie
paranormale hulp bij geestelijke vragen en/of lichamelijke

klachten.
Jan Huinck en Els Verboeket

Koning Clovisstraat 38, 6224 GX Maastricht
Afspraken voor consulten telefonisch op werkdagen van

1000 tot 12.00 uur v.m. Telefoon 043-637793.
Personeel gevraagd

Baron Hotel Heerlen
onderdeel van Baron Hotels International

zoekt op korte termijn
Restaurant kelner m/v

voor ons a la carte restaurant, bar en zalen,
ervaring gewenst.

Nacht portier m/v
" vor de hotel receptie.

Administratieve ervaring vereist.
Uw schriftelijke sollicitaties richten aan Baron Hotel
Heerlen, Wilhelminaplein 17, 6411 KW Heerlen, t.a.v. de

heer J. van Zanten, Assistent Resident Manager.
In ons

Hema warenhuis
te Brunssum, bestaat de mogelijk tot plaatsing als

verkoopster
(19 tot 38 uur* per week), over meerdere afdelingen.
Tot haar taken behoren o.a. de verzorging van haar

afdelingen, het bevorderen van de verkoop, als ook het
bedienen van de kassa. VEREIST ZIJN:

Goede kontaktuele eigenschappen
Een goede algemene ontwikkeling.

Representatief, i.b.z. van LHNO. of MAVO -diploma
leeftijd tot 19 jaar. AANGEBODEN WORDT:

Een veelzijdige en interessante werkkring met goede
arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie voorzien van eenrecente pasfoto te richten aan;
De Directie van Winkelbedrijf Vromen BV

Kerkstraat 220, 6441 BK Brunssum.
Aannemersbedr. Esperance
B.V, Dorpstr. 53, Brunssum.

045-270635 vraagt

metselaars
betontimmerlui
ijzervlechters

voor binnen- en buitenland.
Bestemd voor hen die van

corr. arbeid en loon houden.

Produceren
bij een bedrijf in deregio van

Sittard? Wij zijn op zoek
naar produktiemedewer-
k(st)ers die tegen goede
verdiensten, in de dag en

ploegendienst willen werken
U bent bij voorkeur in het

bezit van eigen vervoer, ou-
der dan 18 jaaren goed

gemotiveerd! Info: Dactylo
Uitzendburo Sittard, Rijks-
weg Zuid 63, 04490-14190
en Beek, Stationsstraat 9,

04490-74404..
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
têrweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach
Tel. 045-229529 of 229548.
Privéhuis Donna vraagt
MEISJES, met garantieloon.
Inl. 045-227734.
Gevr. WINKELJUFFROUW
voor grote Banketbakkerij
omg. Valkenburg/Voeren-
daal, plm. 15 uren p.week.
Leeft. va. 17 jr. Inl. 04406-
-42381, na 18.45 uur.
Meisjes gevr. voor privé. Inl.
04492-5605. 'Sportclub vraagt AEROBIC-
LERARES voor enkele uren ■per week. Goede opleiding .en enthousiasme vereist. Br j
m. foto o. nr. 83750, LD [
Postbus 3100, 6401 DP Hrl' c

Wij zoeken energieke jonge
mensen voor VERKOOP
onderhoudprodukten in Bel-
gië. Ervaring niet nodig en
voor vervoer en opleiding
wordt gezorgd. Goede bij-
verdienste. Inl. tusssen
18.00-19.00 u. 045-219822.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLEERDERS, iso-
latiemonteurs en plaatwer-
kers, tel. 045-425805.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, met garantie-
loon. Tel. 045-228481
Gevr. vr. erv. VERKOOP-
STER voor friture. Bel na
12.00 uur 045-217242.
2 SCHOONMAAKSTERS
gevraagd voor school in
Übachsberg, iedere dag van
16.00-17.30 uur. Tel.
04490-37932.
Bouwbedrijf vraagt voor
Duitsland UITVOERDER of
bouwingenieur (Duits of
Ned.) die in staat is bouw-
personeel aan te trekken en
bestaande bouwstellen in
Duitsland verder uit te bou-
wen. Br.o.nr. B-3784, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR va. 25 jaar
voor overdag, 5 dagen per
week. Br.o.nr. B-3786, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045--462805.
BOEKHOUDER gevr. voor
sneltransport-onderneming.
Br.o.nr. B-3790 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Personeel aanbod
Jongeman 29 jr. biedt zich
aan als PRODUCTIEME-
DEWERKER, zwaar werk
gewend. Tel. 045-229370.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur GELEEN bijz.
mooie stand, Rijksweg Cen-
trum (promenade deel), 2
naast elkaar gelegen win-
keipanden: pand A ong. 280
m2, pand B ong. 120 m2, al-
lebei met grote woonetages,
lage huurpr., bankgar. ver-
eist. Tel. 04490-43950 of
55584.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
-045-719966.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. 1 pers. ETAGE/
appartement omg. Sittard,
max. ’ 450,-incl., 04490-
29011 (Mark).

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop gevraagd

Boerderijwoning
evt. met grond in Sittard of omgeving.

Br.o.nr. B-3716, L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
V. werkend 1 pers. kl. ge- Te h. zit/slaapk. te HOENS-
meub. APPARTEMENT. BROEK, na 14.00 uur. Tel.
Kruisstr. 75 Hrl. 045-714330 045-229654.
Gestoff. kamer C-HRL. 4.5xGem. zit/slpk. m. eigen k. te
5.5 m. cv., vaste wast. met h. voor nette pers. voor
gebr. van badk. en keuken. HEERLEN/Hoensbr. 045-
-045-727736 043-213411. 415718/725053.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken- bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.

1 Tel. 045-750187.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-perrol. 04490-15338.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij NKB terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven v.a.)

’ 10.000,-is 120 x ’ 143,-(12,6%)..0f..96x ’ 162,-(12,6%)

’ 20.000,- is 120 x ’ 286,-(12,6%)..0f..96x ’ 321,-(12,6%)

’ 40.000,- is 120 x ’ 573,-(12,6%)..0f..96 x ’ 649,-(12,6%)

’ 100.000,- is 120x/ 1432,-(12,6%) of 96x/ 1623,-(12,6%
DOORLOPENDE KREDIETEN (theor. loopt. 69 mnd.,

eff. jaarr. v.a. 12,6%, mnd.rente v.a. 0,99%)

’ 5.000,- is ’ 100,-.. 0f...’ 35.000,- is ’ 700,-

-’ 10.000,- is ’ 200,-...0f...’ 50.000,- is ’ 1.000,-

-’ 25.000,- is ’ 500,-...0f...’ 80.000,- is ’ 1600,-
SENIOREN LENINGEN

(tot 72 jaar, kwijtschelding bij overlijden)

’ 5.000,- is 36 x ’ 174,-(16,6%) of

’ 15.000,- is 36 x ’ 512(14,9%)

’ 10.000,- is 36 x ’ 342(15,2%) of

’ 25.000,- is 36 x ’ 854 (14,9%)

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, Hertogstr. 38, Eindhoven
Geop. van 08.30-21.00 uur; zaterdag van 09.00-16.00 uur

Voor Uw BELASTINGAAN- Een PICCOLO in het Lim-
GIFTE of administratie: Be- burgs Dagblad helpt u op
lastingadviesburo Drs. weg naar snel succes. Bel-
Timmermans, 045-752284. 045-719966. "

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK
Tel 04493-2715—: :
Nog leverbaar om te planten
voorjaar 1990, zware struik
v^J?, ho°9stam APPEL-
BOMEN in div^ soorten, 2-,,
jarig. Tel. 04766-1250.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893. -H .H. AKKERBOUWERS
verenigd u, wij protesteren
doe mee! Be voor in 045.
721976, na 20.00 uur.

Auto's

Aktie - Aanbieding:
KARCHER HDS 590 COMPACT

warmwater hogedrukreiniger - 150 bar - 620 Itr./uur

’ 3.750,- excl. BTW
Tevens GROTE INRUILAKTIE. Informeer NU!!!

■'.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon: 045-716951.

Wij halen en betalen de hoogste
prijzen in Limburg

Voor Peugeot 504, 505; Datsun 120Y, 140Y. Sunny; Toyo-
ta Carina, Corolla; BMW 7-serie; Mercedes 200, 230 B,4:

of 5-drs.; div. bussen: Toyota Hi-ace, Lite-ace, Datsun
Urvan; Mercedes 407, 508, 608, 808, 1013.

Autohandel F.N. Verspaget, Baanstr. 140, Landgraaf.
045-325955. Locht 85 Kerkrade-West 045-425858.

INKOOP alle types auto's, in
plm. 15 min., cont. geld,

’ 100,- tot ’ 40.000,-, ook 's
-avonds, tev. kampeerwa-
gens.o4s-414372 of 422959
Te koop van part. PEU-
GEOT 205 1.1 XE Accent,
bwj. '87, kl. rood, km.st.
40.000, schadevrij en in
nieuwstaat, pr.n.o.t.k. Tel.
045-312947.
Te k. klein Opel VRACHT-
AUTO; MAzda El6OO pick-
up, benz.: kl. rijbewijs bwj.
'84; All. laadbak, dubbel-
lucht, APK '91, i.st.v.nw.

’4.750,-. Zien is kopen.
045-323178.
Te koop LADA 2105 1300 cc
bwj. 8-'B2, i.z.g.st., km.st.
80.000, trekhaak, sunroof,
APK 9-'9O, vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 045-227803.
T.k. BMW 320 bwj.nov'Bo
m. o.a. Recaro's, get.gl.,
sportvlgn, nwe. bndn. Vr. pr.

’ 4.750,- tel. 04492-4534

INKOOP goede auto's, cont. ■geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford TAUNUS 1600, LPG,
bwj.'79, APK, i.z.g.st.,
’1.100,-. Tel. 043-631829,
na 17.00 uur.
Stationcar Honda CIVIC M.
'82, APK 1-91, 5-drs.

’ 1.950,-, 045-319328.
MAZDA 323 LX 1.3 Hatch-
back 3-drs. 5-bak, nw. mod.
'83, verk. in st.v.nw., 1e lak,
schadevrij, kl. met.groen,
pas gekeurd, ’ 5.450,-. Info
045-225201.
Autom. MAZDA 323 i.z.g.st.
’1.150,-. Oude Brunssum-
merw. 8, Hrl. (Nieuw Einde).
MERCEDES 190 bwj.'B3,
verlaagd, sportvlgn., schuif-
dak, mr. mog. Beekstr. 13,
Brunssum.
MERCEDES 230 Benzine,
bwj. '80, APK sept. '90, i.z.g.
st., techn. 100%. Tel. 045- I
415012, na 17.00 uur. '

Mitsubishi COLT bwj.79,
APK febr.-'9l, ’1.650,-.
045-720951.
Mitsubishi LANCER 1200
GL, met LPG-inst., APK'9I,
bwj.'B2, nw. model, 4-drs.
trekh. i.z.g.st. ’ 2.500,-.
045-323178.
Datsun CHERRY, 1200 GL
type '80, Coupe, 5-gang,
APK, i.z.g.st, ’1.850,-.
045-720951.
Mooie Opel Rekord 2.3 die-
sel/82 STATIONCAR goud-
met. 5-drs. Steeg 33, Stem.
Te k. Opel KADETT 13 N
bwj.'Bl, APK2-'9l, LPG, i.z.
g.st. ’3.750,-. 045-316940.
Te k. Opel MANTA 19S,
geh. uitgeb., nwe. banden,
APK'9I, kl. wit, als nieuw zo
mooi ’ 2.450,- 045^323178.
Te koop Opel KADETT bwj.
9-'Bl, APK 9-'9O, 4-drs.
zeer mooi. Tel. 045-419749.
Opel KADETT 16 S HB '82,
APK 2-'9l, zilver, i.z.g.st.
’4.650,-. 045-322619.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-323576.
KOOPJE: Renault 5 bwj. 6-
83 mooi en gaaf, ’ 2.950,-.
Tel. 045-453572.
Te k. Subaru Mini JUMBO,
bwj. feb. 1988, met vele
extra's. 04409-2524.
Brede VW KEVER, USA-
uitvoering, pirellies, sportuit-
laat, 1600 cc, APK tot 4-'9O,
voor liefhebber, pr.n.o.t.k.
045-225272.
VW GOLF GT Injection m.
kat., verlaagd, get. glas,
schuifd., 7x15 ATS, alarm,
bwj. 10-'B7, tornadorood,
33.000 km. gel. Edisonstr.
291 Hrl. Tel. 045-728713
bgg 720807.
Te k. VOLVO bwj.'B7, 340
DL zeer luxieus, tel. 045-
-457663 na 19.00 uur.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. * Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1 LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86 en '87; Mazda 323 HB
1.3LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX 85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. " Opel Kadett HB 1.3 2x
'87; Opel Kadett '85, '86 en
'87; Opel Kadett 12S '81;
Opel Ascona 1.6 S 84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiesta
S '87; Ford Escort 1.3 '84;
Ford Escort 1.6 L '85; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 205
KR '85; Peugeot 405 SRI
1.9, 9-10-'B7; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.

Te k. gevr. LOOP-, sloop-
en schadeauto's, gratis af-
halen. Tel. 045-443996 ook
's avonds tot 22.00 uur.
Te k. gevr. TOYOTA'S en
Datsuns, 4- en 5-drs., bwj.
van '79 tot '83, tev. Toyota-
bussen en Datsun-bussen.
Tel. 045-443996 ook
's avonds tot 22.00 uur.
In- en verkoop alle merken
AUTO'S, ook schade. Tel.
045-416239. Ook 's-avonds
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2 Lu-
xe blauw '83; Kadett 1.3 SR
geh. uitgeb. motor 20.000
km wit '80; Opel Corsa 1.2
rood type '88; Ford Siërra
2.0 5-drs. blauwmet. '85;
Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiesta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. aut. goudmet. '80;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; VW Golf diesel groen-
met. '82; VW Golf diesel div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 2.750,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80; Honda Civic
groenmet. '81; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
Te k. Ford TAUNUS 16L,
bwj.'79, APK 6-'9O, ’950,-
-i.pr.st. Tel. 045-415528.
Zien is beslist kopen Honda
CIVIC 1300 L, bwj.'Bo, APK
5-'9O, (moet weg), vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. '84, schuifd., centr. lok,
stuurbekr., radio-cass., get.
gl., in perf. st.v. onderh., pr.

’ 25.750,-. 04490-26923.
Te k. Opel KADETT 1300
limited, bwj. '87, zeer mooie
uitv., div. extra's, pr.

’ 14.250,-, 04490-23318.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak ,
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.

Aanhangwagens
Te k. aanhangwagen, dub-
belasser, merk PEKAWEE,
laadverm., 1450 kg, afm.
3.30x1.76 m., met registra-
tiebew., i.st.v.nw. ’1.950,-.
045-323178.

Motoren
Wij hebben onze zaak "ge-
reviseerd". Op en top ver-
nieuwd; de vonken springen
er af! Onze kledingcollectie
is uitgebreid met enkele
zéér aparte merken... Het
loont de moeite om eens
een kijkje te komen nemen
op de heropening: Vrijdag 2 |
maart tussen 10 en 21 uur. ,
Van zaterd. 3 t/m zaterd. 10 ,
maart geven wij op uw aan- ,
kopen 10% korting (uitge- ,
zonderd motoren en reeds |
afgeprijsde artikelen). Tot ,
ziens! MOTORHUIS ■GELEEN B.V. Rijksweg ,
Noord 19-25, 6162 AA Ge- ■leen. 04490-43666.
Te k. YAMAHA Virago 535 i
bwj. 3-'B9, 600 km, nieuwste I
mod., vr.pr. ’8.500,-. 045- i
219822 liefst na 18.00 u. I

Caravans/Kamperen
Te k. STACARAVAN m.
kampwagen 12 mtr. 1., van
binnen opnw. betimmerd en
douche, nw. keukenbloc, inb
oven. afzuigkap, ’ 10.000,-.
Tel. 045-254598.
ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.

Te k. tourcaravan KIP de
Luxe t. 460, met voort, ijs-
kast en kachel, pr. ’ 5.250,-.
als nw. Tel. 045-325855.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Huwelijk/Kennismaking
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Nette man weduwn. (begin
50jr), zoekt nette DAME met
stijl en charme en toch hui-
selijk om samen nog wat
van het leven te maken en
de eenzaamheid op te los-
sen. Die van dansen en
wandelen houdt. Leeft. 40
tot 52 jaar en een echte fijne
vriendschap wil aangaan.
Reactie Br.o.nr. B-3783 LD,
Postbus 3100. 6401 DP Hrl.

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop kINDERWAGEN
Teutonia Quadro, blauw, pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-3829.

Bel de Vakman

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

DAKDEKKERSBEDRIJF De■ Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de. langste schriftelijke garantie.. Bel voor vrijblijvende offerte.. Tel. 045-224459/753008.

Diepvries- en KOELKAST-■ REPARATIE zonder voorrij-
-1 kosten. Bel Geleen 04490-

-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij ténnishal, ma. en di. gesl.

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% korting

Deze week nog eens 10% extra korting boven de
opruimingskorting.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
OK HAL Weekaanbiedingen
bijz. comfort, hoogmodel
bankstel ’ 995,-; zwaar ei-
ken met rundl. bankstel

’ 695,-; Biedermeier eet-
hoek 'n juweel ’ 595,-; eet-
hoeken v.a. ’195,-; bank-
stellen v.a. ’195,-; schitte-
rende collectie toogkasten,
wandmeubels, dressoirt,
pracht 2-zits bankjes, rundl.
bankstellen, clubfauteuilles,
enorme keuze mooie spul-
len en! spotgoedkoop. O.K.
Hal, Agnes Printhagenstr.
22-24, Geleen-centrum
(vlakbij Alb. Heyn).

~ KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
I.v.m. overlijden INBOEDEL
(klassiek) te koop. Tel. 045-
-722404 tussen 18 en 19 uur
Te k. compl. eiken WOON-
KAMER t.e.a.b. Tel. 04498-
-55997.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL als nw., vr.pr. ’ 875,-,
mass. eik. salontafel vr.pr.

’ 275,-, 045-323830.
Gasf. ’95,-; IJSKAST
’95,-; diepvries ’ 175,-;
gasplaat ’ 75,- 045-725595
Voor al uw 2e hands MEU-

iBELS. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Huishoudelijke artikelen
Extra reklame, televisies, vi-
deo's, stereo-installaties,
midi hi-fi sets, camcorders,
versterkers, CD-spelers,
casettedecks, platenspe-
lers, stereoboxen, was- en
droogautomaten, diepvrie-
zen, koelkasten, magne-
trons, stofzuigers. Met 10-
-20-30-40% korting. Vanaf

’ 5,- per week eigen finan-
ciering. Grote inruilprijzen.
HOEVENAARS-EXPERT,
voorheen huishoudbeurs,
Kerkstr. 111, Brunssum.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
MINI-WASSER voor 1.5 kilo
droge was, i.z.g.st. Prijs
’lOO,-. Te bevr. Palestina-
str. 197, Heerlerbaan. 045-
-417228 na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

*||||f£* *_|p§
PrOfiCiat Goedemorgen

50 jaar TOOn

%*.
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\ *% j _Ptw^' *

■ Cor en Sandra Bianca, met je 17e verja
II ~ . dag, mam en pap.
PrOtlCiat Vandaag ook op LD-TN

"Jiy^ Marly

_at**s*jssi_. ___„ I i:?fw
Vandaag ook op L.D.-t.v.!

Proficiat Cf
John - *16 jaar Norbert.

eindelijk Reageren op
advertenties onder

M BRIEFNUMMER.
M Stuur uw brief (voldoen■Ik isf'" Tr gefrankeerd) naar het

Postbus 3100, 6401 D
Heerlen en vergeet ni<JpF .. links onder op de

enveloppe het nummer

** * ' de advertentie te
Opa en Oma vermelden.

TV/Video

Kleurent.v.s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.. Tel. 045-213432.. Goede KLEUREN TVS.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

KLEUREN TV grote sof
ring vanaf ’ 75,-. Radio 'van Voorst, Ganzeweide'
Heerlerheide. 045-21387!

Kachels/Verwarmin
Kachels, inzethaarden, g
te keus, gratis geplaatst.
KACHELSMID, de beste
goedkoopste. Walem i
Klimmen. Tel. 04459-163Ö

Muziek j
Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.
TV cass. speler en RADIO-
TOESTEL Panasonic, tel.
045-314070.

PIANO'S huur met kol
recht van ’65,- tot ’20
p.m. Gratis transport, f
merken gebruikte pian

’ 450,- per jaar. Van U
Westersingel 42, R'dal
010-4363500.
j

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meuba
GUNTLISBERGEN, De Di
ze 27 Best. 04998-99108.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

-
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tijdje vrij

Sinds december dertig vluchten Innsbruck-Rotterdam uitgevoerd

Oostenrijk exploiteert
eigen medische lijndienst

—
INNSBRUCK/DEN HAAG - „Dat ze naar huis gaan, stelt
hen heel erg op hun gemak. Eigenlijk worden de meeste
mensen in het vliegtuig al beter. De meeste patiënten voe-
len zich ook niet echt ziek. Het is meer ongemak. En vaak
gaat het om mensen die nog nooit gevlogen hebben en nu
worden gedwongenom in een vliegtuig te zitten. Als het in
het vliegtuig een beetje gezellig is, er een dokter is, en een
verpleegsterdie ook nog Nederlands spreekt, danvoelen de,mensen zich wel op hun gemak. Bovendien weten ze dat ze
snel thuis zijn."

Aan het woord is Ineke Veenhof-
Hinkel, een enthousiaste ver-
pleegkundige die sinds decem-
ber vorig jaaral ruim dertig keer
/an Innsbruck naar Rotterdam
en terug) is gevlogen. Ineke
werkt bij de „Tyrolean Air Am-
aulance", die een ambulancelijn-
iienst naar Nederland, debondsrepubliek en Groot Brit-
Itannië exploiteert en met red-
pingshelikopters gewonde toe-
risten of skiërs uit deTirolse ber-
den ophaalt.

De ambulancedienst is in feite
een openbare medische lijn-
dienst, waarvan iedereen ge-
Jaruikkan maken. In de praktijk
wordt vooral gewerkt met de di-
verse alarmcentrales van de ver-
zekeringsmaatschappijen (waar-
van die van de ANWB in Neder-
land de grootste is), maar ook
'particulieren kunnen, in geval
van ongeluk of ziekte met de Ti-
iirolse vliegtuigambulance naar
jhuis terug. Het gaat hier om een
nieuwe methode van zieken-
transport, omdat tot voor kort
geen - bijna dagelijkse - (inmid-
dels vier keer per week) lijn-
dienst bestond. De alarmcentra-
les moesten iedere keer opnieuw
'zelf vliegtuigen charteren, die

"bovendien in veel gevallen eerst:München aandeden. Dat is nu
iverleden tijd, al blijven in mci.-.dentele gevallen de grootschali-
ge „gipsvluchten" bestaan.

Hoofddirecteur P.A. Nouwen
van de ANWB is uitermate tevre-
den over de lijndienst van de Ti-
roolse maatschappij, die haar
ambulancelijn zelf omschrijft als
„eine Weltpremiere besonderer
Art". Nouwen gebruikt die su-
perlatieven zelf niet, maar in kor-
te bewoordingen weet hij de
voordelen voor de alarmcentra-
les en de patiënten op te noemen.
„Er is een vast medisch team aan
boord, het is goedkoper en effi-
ciënter en we vliegen in het hart
van de wintersport."

Begeleiding
Verpleegkundige Ineke is tij-
dens een vlucht van alles wat.
Een beetje maatschappelijk wer-
ker, half tolk, een beetje stewar-
dess en een manusje van alles die
duizend en één dingen moet
coördineren. „Het puur ver-
pleegkundigewerk staat meestal
op een laag pitje", zegt ze. „Een
spuitje of-een tabletje geven, het
verzorgen van een infuus en het
meten van de bloeddruk, maar
dan houdt het meestal wel op".
„Het gaat om de begeleiding van
de patiënten. Om een gewoon
praatje, wat gezelligheid".
Ineke's man, Martin Hinkel,
werkt ook bij de Tyrolean Air
Ambulance, maar dan bij de an-
dere tak van de maatschappij: de
helikopterreddingsbrigade. Mar-
tin is evenals Ineke geboren en

getogen in Eindhoven, maar hij
heeft de Oostenrijkse nationali-
teit. Na veel omzwervingen is hij
als piloot bij de Tiroolse helikop-

tersbrigade terecht gekomen, die
tot een afstand van 3600 meter
hoogte gewonde en zieke toeris-
ten en skiërs oppikt. Een span-
nend en vaak zelfs gevaarlijk
karwei, maar Martin kan zich he-
lemaal in zijn werk uitleven en er
enthousiast over vertellen.

" Een van de patiënten wordt op het vliegveld Zestienhoven-Rotterdam naar een auto gedragen, nadat zij met een toestel
van 'Tyrolean Air Ambulance' vanuit Innsbruck is overgevlogen.

Zeven helecopters
De zeven reddingshelikopters
van T.A.A., volledig uitgerust
met de meest elementaire medi-
sche apparatuur en na elke
vlucht weer bijgevuld, trekken
er gemiddeld twintig keer per
dag op uit. Ze opereren op een
oppervlakte van zestig vierkante
kilometer. Martin over de brok-
kenmakers: „'s Morgens voor elf
uur help je meestal mensen met
een hartaanval, de mensen die
aan stress lijden, ongezond leven

of niet gewend zijn aan de hoog-
teverschillen. Na elf uur komen
de beenbreuken en knieblessu-
res." .
De helikopters worden ook inge-
zet bij onder meer bosbranden
en lawines. In dat laatste geval
gaan ook speciaal getrainde hon-
den mee. Martin heeft zn hart
aan de brigades verpand. In Ne-
derland zou een dergelijk sys-
teem ook best kunnen werken,
vindt hij. Weliswaar heb je daar
geen bergen en is er wel een
goedwerkend ambulancever-
voer, maar met name in deRand-
stad met al haar files zouden de
helikopters met arts in veel ge-
vallen eerder ter plaatse kunnen
zijn dan de ambulances, meent
Martin. Dat de inzetvan helikop-
ters een aardige duit kost, weet
hij, maar: „hoe eerder een arts bij
de patiënt is en hoe sneller de pa-

üënt wordt opgehaald, hoe beter
de revalidatie verloopt. En als hij
of zij het ziekenhuis eerder kan
verlaten, is de verzekeraar ook
goedkoper uit".

" De verpleegkundige Ineke Veenhof-Hinkel (rechts) on-
dersteunt een Nederlandse wintersporter die in Oostenrijk
ziek werd.

In de voetsporen van pa
Miguel Belfi staat nu één jaarop
eigen benen. Dat wil zeggen, zijn
vader (Dino) staat als vanouds
in de keuken maar Belfi junior,
Pas 23 jaar, zorgt nu voor de za-
ken. Hij regelt de inkoop van pro-
dukten en wijnen en hij zorgt,
niet te vergeten, 'voor de centen.
Miguel: „Pa heeft de leiding in de
keuken. Daar voelt hij zich ook
het best op zn gemak". Na dat

'" eerste jaar weet Miquel Belfi dat
net niet eenvoudig is om een
eigenzaak te runnen (In deHeer-Jense Oranje Nassaustraat). „Erkomt erg veel bij kijken. Geluk-kig heb ik behoorlijk wat erva-nng opgedaan tijdens mijn sta-
geperiodes. Vooral mijn tijd inde States heeft mij wegwijs ge-
haakt." In New Orleans werktenij bij Jan Mestriner, de Heerle-naar die een grote carrière heeftSemaakt in de Verenigde Staten.Mestriner is directeur van een
VlJf sterrenzaak in New Orleans
niet, schrik niet, 600 man perso-
neel. Miquel: „Het absolute hoog-
tepunt was het bezoek van de la-tere president Bush. Die had dathotel uitgekozen voor zijn cam-pagne. Nou, alszon circus neer-
strijkt, weet je niet wat je over-komt."
tn de States leerde hij ook dekneepjes van de typische horeca-
yoekhouding en hij kreeg er scho-
«ng in public relations. ,Aües isaaar super-georganiseerd. Eenkeiharde wereld, en elke ochtendeven vergaderen voordat je aau

je dienst begint. Wie één fout
maakt, staat op straat. Overi-
gens, Mestriner is ginds'een abso-
lute topper."
Diezelfde Mestriner begon ooit
als ober bij Auberge De Rousch,
onder het toeziend oog van Giel
Beckers. „Ik denk dat jij het daar
gaat maken", zei Beckers senior
tegen zijn werknemer toen die
naar de overkant van de plas
verhuisde.
Dat had hij dus goed gezien...

'La cuisine du soleil', zoals tegen-
woordig het restaurant van Belfi
junior en senior heet, onder-
scheidt zich door de verse pro-
dukten die op tafel komen, bo-
vendien", zegt junior „proberen
wij vaak van kaart te wisselen.
Japanse, Hongaarse, Chinese en
Joegoslavische gerechten zijn bij
ons heel gewoon. Al zullen wij de
Italiaanse keuken uiteraard al-
tijd blijven koesteren..."
Over de Heerlense horeca (lees:

" De 'crew' van de Belfis in Heerlen. Vlnr (eerste rij) gast-kok Jos Ploum, Dino en zijn
echtgetiote en zoon Miquel. Foto MAkcELVAN hoorn

hapje her slokje der
Miguel Belfi, telg uit een Ita-
liaans geslacht, werd overigens
in Heerlen geboren. Zijn vader
kwam op zijn vijfde jaar naar
Nederland. Miquel volgde de
middelbare horecaschool in
Heerlen en trok toen de wijde we-
reld in. „Ik heb goed rondgeke-
ken, geluisterd en vervolgens de
keuze gemaakt om zelfstandig
aan het werk te gaan. Uiteraard
met de nodige steunvan pa, want
hij is de man van de relaties en
de keuken. Wij vullen elkaar
goed aan."
Hij beseft dat het niet makkelijk
is om het roer van zijn vader over
te nemen. „Overnemen is trou-
wens te veel gezegd. Ik neem het
zakengedeelte voor mijn reke-
ning. Pa piekert er ni.et over om
de keuken vaarwel te zeggen. En
dat is maar goed 00k..."

zijn collega's) heeft hij zo zijn
eigen opvatting. ,_Er komt schot
vn", zegt hij. „Een mens hoeft niet
langer uit te wijken naar Maas-
tricht om lekker te eten. Is dat een
antwoord op uw vraag?"Jos Ploum, de vermaarde chef-kok van Afcent, kookte onlangs
een weekendje in het spijshuis
van de Belfis. jils gast-kok",
zegt Miquel. „Ook dat is een on-
derdeel van de variatie in kook-
kunst die wij propageren. En
ruim 130 mensen gingen na die
drie dagen uitermate tevredenhuiswaarts."
Miquel Belfi gaat binnenkort
voor een paar dagen naar Italië.
Om wijn in te kopen. „En om fa-milieleden te ontmoeten", voegt
hij er aan toe. „Want op dat Ita-
liaanse bloed blijf ik natuurlijk
erg trots..."

Voorbeeld
„Ik zal u een voorbeeld geven.
Mensen met vliegangst krijgen
het direct al Spaans benauwd
wanneer het vliegtuig in een tur- -bulentie terecht komt. Wij probe-
ren deze mensen duidelijkte ma-
ken dat wat met een vliegtuig in
turbulent weer gebeurt, te verge-
lijken is met wanneer een bus
over een hobbeligeweg rijdt. Het
lijkt misschien wat vreemd om
mensen met een fobie voor vlie-
gen met redelijke argumenten
van hun angst af te helpen. Want
een fobie is toch per definitie
niet-redelijk. Maar niettemin
blijkt een dergelijke benadering
te helpen", aldus Van Dyck.
Zijn mensen met vliegangst ook
te typeren? Lijden de meeste
mensen met vliegangst ook al
aan andere angsten als die voor
kleine ruimtes (claustrofobie) of
aan hoogtevrees? "Voorzover ik
weet, is dat lang niet altijd het ge-
val. Vliegangst komt wel dege-
lijk ook als enige vorm van een
fobische angst bij iemand voor.
Wel is het zo dat mensen die al
aan claustrofobie enof hoogte-
vrees lijden, een dikke kans lo-
pen om ook vlieg-angst te ont-
wikkelen", zegt hij.

Hoop
Niet alleen 'gewone' passagiers
blijken last van vliegangst te
hebben. Ook onderpiloten komt
het voor. Gegevens wijzen erop
dat zon drie percent van'de pilo-
ten hun vliegbrevet verliest als
gevolg van vliegangst. Maar bij
hen zijn het veel vaker traumati-
sche gebeurtenissen die met het

vliegen te maken hebben, die
een 'verborgen' angst tot echte
vlieg-angst maken.
Ook piloten kunnen worden be-
handeld om van hun vliegangst
af te komen. Via een intensieve
therapie waarin hen onder meer
wordt geleerd zich te ontspan-
nen en om te gaan met angst-
verwekkende situaties, gevolgd
door een intensieve begeleiding
tijdens deeerste tot tachtig vlieg-
uren, blijkt dat dertig percent
van de pilotenzijn werk weer ge-

■j heel en nog eens dertig percent

zijn werk weer gedeeltelijk kan
hervatten.

Passagiers kunnen hoop putten
uit de resultaten van behandelin-
gen: zestig percent van hen kan
ook op langere termijn van hun
vliegangst worden afgeholpen.

Wie die veertig percent is bij wie
het angstzweet blijft uitbreken
wanneer een vliegreis voor de
deur staat, weet Van Dyck niet:
„Daar is nog geen onderzoek
naar gedaan".

'Pünktlichkeit'
Nouwen heeft veel sympathie
voor de filosofie dat de dokter zo
snel mogelijk bij de patiënt moet
zijn, maar vraagt zich af of de
wens van Martin in ons land in
praktijk te brengen is. „Je zou
kunnen zeggen; het is nodig,
waar wie betaalt het?".
Op het vliegveld van Innsbruck
is vrijdagmorgen goed te zien
hoe de medische lijndienst van
de Tirolers functioneert. Om ne-
gen uur 's morgens staan vijfam-
bulances (behalve van de ANWB
ook van de alarmcentrale Euro-
cross) met patiënten gereed. De
piloot van het toestel Tyrolean 'DE-LLR en de bedrijfsleider van
de maatschappij helpen mee om
passagiers en bagage het vlieg-
tuig in te tillen. Hiërarchische
verhoudingen lijken bij de Ti-
roolse ambulancemaatschappij
niet te bestaan.
Sommige mensen worden op
stretchers aangevoerd. Om exact
twintig over negen vertrekt het
toestel. „Pünktlichkeit" is behal-
ve een Duits ook een Oostenrijks
begrip.
Tot de pechvogels behoren Mar-
cel Stolk uit Castricum en Ber-
the Bovenberg uit Rotterdam.
Marcel viel al twee dagen na aan-
komst in Innsbruck bij een dis-
cotheek van een opstapje, maar
wist zich nog wel te vermaken.
Aan een terrasje, zonnetje en
biertje ontbrak het daar immers
niet. Maar zegt hij: „Op zon ma-
nier uitgeschakeld worden, is
wel sneu. Dan kun je toch beter
een ongelukje krijgen bij het
skiën."

Berthe liep een knieletsel op,
vermoedelijk als gevolg van
oververmoeidheid en slechte
sneeuw. Voor haar een extra te-
genvaller, vooral omdat ze in Ne-
derland intensief op rolbanen ge-
oefend had om blessures te voor-
komen. Maar een wintersporter
moet kunnen relativeren en dat
heeft Berthe al aardig geleerd:
„Het is wel balen, ja, maar vol-
gend jaar gaan we gewoon
weer."

tjabel daling

Zestig procent kan van
vliegangst worden afgeholpen

Het wordt ons alijd weer voorge-
houden: autorijden is (veel) ge-
vaarlijker dan vliegen. Maar
heeft u wel eens van auto-angst
gehoord? Heel sporadisch, mis-
schien. Vliegangst bestaat daar-
entegen wel degelijk. Volgens de
Amsterdamse hoogleraar in de
psychiatrie, prof. dr. R. van
Dyck, (hoorbaar van Belgische
afkomst), heeft twintig percent
van de mensen tijdens een vlieg-
reis lastvan min of meer ernstige
klachten van angst. Bij nog eens
tien percent is die angst zo groot
dat men in het geheel afziet van
vliegen.

De angst dat het vliegtuig neer
zal storten, het angstige gevoel in
het vliegtuig opgesloten te zitten
en hoogtevrees noemt Van Dyck
de belangrijkste aspecten die
mensen vliegangst bezorgen.
Daarnaast spelen ook de angst
zijn of haar zelfsbeheersing te
verliezen, misselijk te worden of
in paniek te raken een rol bij het
ontstaan van vliegangst.
„In de meeste gevallen is die
angst niet terug te voeren op een
traumatische ervaring die met
het vliegen te maken heeft zoals
bijvoorbeeld het verlies van een
bekende door een vliegongeluk.
Vliegangst is een onberedeneer-
de, fobische angst. Ook bij men-
sen die al gevlogen hebben, kan
het voorkomen", zegt hij. Vlieg-
angst bezorgt mensen hartklop-
pingen, een versnelde ademha-
ling, zij krijgen het benauwd,
gaan zweten en beven, en wor-
den duizelig.

Is er aan vliegangst iets te doen?
Het antwoord is: ja. „Vooral het
maken van één of meer proef-
vluchten is een zeer werkzaam
middel om mensen over hun
vlieg-angst heen te helpen", zegt
de Amsterdamse hoogleraar, die
op de Valeriuskliniek een 'angst-
poli' heeft.
„Maar met één proefvlucht kom
jeer toch niet. Mensen met vlieg-

angst moet ook geleerd worden
zich te ontspannen. De oefenin-
gen die wij ze meegeven, lijken
nog het meest op meditatie, op
een soort zelfhypnose. Daarnaast
proberen wij ook om deze men-
sen te leren inzien dat hun ang-
sten onredelijk, irrationeel zijn".

Donderdag 1 maart 19909
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Kontakten/Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Privéhuis Michelle
'n schot in de roos

045-228481/045-9680
Party/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08
Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m
045-326191
Escortservice all-in.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur daneen verre vriend
06-320.328.22 - 50 et pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Hardsex
320*325*35
Uitdagend 50 et p/m 06

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 om 06-

Lolita meisjes
voor onbeperkt relaxen

’ 200,- all-in natuurlijk.
Balthasar Flonszstr. 37 HS

Adam, 020-762176
Holl. gastv. welkom

’ 1.000,- vast loon per wk.
Bel de enige echte

06-320.324.82.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.

Privé en escort
045-720916

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

Tel. 045-423608
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

Jongelui zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?

Amanda
06-320.320.08
Live sex relax

box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

Maak nieuwe
VRIENDINNEN

Flirt-Box:
06-320.330.01 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p. m

Flirt-café:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Maak nu 'n hete
sexafspraak?

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 Ct p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
Hete vrouwen

06-320.326.33 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
De Tippelbox

06-320.326.66 - 50 Ct p/m
lief meisje doet het met haar

Wilde vriendin
06-320.328.04 - 50 et p/m

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
Heb je zin in sex?

De Erotische
afsprakenlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

S.M. BOX
06-320.330.70

talk prod. 50 et p m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Rosie

Relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m

Zie de foto's van de dames
in Rosie Feb. Maart.
Een knul beleeft het

Uiterste
voor de 1e keer met 2

mannen, die maar door
blijven gaan.

06-320.329.22 - 50 et p/m

Snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op 06-

-320.326.73 (50 c.p.m.) Sex-
cont. voor m/v en paren.
Gratis. Diskr. Bel 010-

-4282395.
In een

Portiek
ontdekt Jenny met Frank
wat sex is. Dan is er plots

nog een man.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Een strenge man in uniform
laat 2 jongens alles doen

wat hij verlangt.
Homo

06-320.326.91 - 50 et p/m
Ze heeft echt mooie benen.
2 jongensvolgen haar in het
stille park. Daar gebeurt het.

Life
06-320.326.93 - 50 et p/m

Van 2 mannen die van
meisjes in

Jarretels
houden leert Ellie iets voor
de spiegel, en ze komt...

06-320.329.23 - 50 et p/m
De super

contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op

06-320.324.30
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL op nummertje

06-320.328.29 (50-ct. p/m) |

Frank overnacht bij die
aardige man en ontdekt hoe Iriskant dit isvoor een jongenI

Homo
06-320.323.86 - 50 et p/m

Haar gehuwde vriendin is in Igeldnood. Eva's kans. Ja, ik Ihelp je als jij me vanacht... I
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 et p/m
Leder en

Rubbersex
Jonge paren beleven

vreemde diepe emoties.
06-320.330.51 - 50 et p/m

Linda haalt spullen op in de !
caravan.

Plots zijn daar 2 voortvluch- \
tige mannen die...

06-320.321.30 (50 et. p/m)

Trio-Bisex-Box.
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Life-Sex. Ze zien elkaar

voor 't eerst bij ons, en ze
doen 't meteen. Ook

Grieks
06-320.326.71 - 50 et p/m

Strippoker
Drank, 2 heren, 2 dames.
Als de slipjes vergokt zijn

begint het...LIFE.
06-320.321.32 (50 Ct. p/m)
Op wordt gestraft met de

liniaal.
Vera's opwinding is steeds

erger als ze dat voelt.
06-320.326.72 (50 et. p/m).

Foei...stof. Mevrouw is
streng voor het

meisje met 't
minirokje en de

sexy benen.
06-320.329.25 (50 et. p/m).

Eline is woest als die

vurige knul
haar zijn wil oplegt, maar na

rjp 3p k6@r
06-320.330.09 (50"et. p/m).
2e draagt een zwart leren
pak en hoge laarzen. Ze is

groot en
onverbiddelijk.

Kniel voor de vrouw.
06-320.330.61 (50 et. p/m). .

Een strenge vrouw met haar :blonde slavin voor
lesbisch-life's.M
06.320.330.19 (50 et. p/m).

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij 'For-
tuna-stadton. 04490-23203

6 splinternieuwe meisjes

Privé
Yvonne

ook weekends geopend.
Ma-za. 12-24 u. zond.
15-24 u. 045-425100 .

Kerkrade j
Ze buigt voor zijn eis. Bij

deze man
leert Angela hetklappen van j

de zweep.
06-320.326.92 (50 et. p/m).

Diana
Escort

045-320343
320323

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Joyce
Privé en escort ma.-wo. 12-

-. 24 u. do.-za. 12-22 u. Bel
voor info: 045-411766.

Niet zomaar
een sexlijn!!
Marion de Wilde belt

spontaan mannen op om
live-sex met ze te doen.
Hoe zou jij reageren?

Luister naar de spannendste
06-lijn. Doet hij het of

doet hij het niet?
06-320.326.31
ca. 50 et p/min

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen...
06-320.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet. heter, heetst....
06-320.322.07 - 50 et p/m

Gay-Escort
hot Gay info met de beste -Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et p/m

Bel zelf met Lenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95 "

«

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25 'Nieuw Nieuw
Contactburo Geleen.
Tel. 04490-48768.

Inschr. dames welkom.
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De Ford Escort Europa. Dan de twee van binnenuit verstelbare buiten- betreft denkt Ford op internationaal niveau.

Wat Ford betreft, is de Europese eenwording al spiegels: die zijn niet alleen makkelijk, maar ook in U krijgt standaard een 6-jarige garantie tegen

lang realiteit. Dat mag blijken uit het feit datFord dezelfde kleur als de carrosserie. doorroesten van binnenuit. Daarnaast kunt ude
zn bekende, uiterst complete Escort heeft om- Fraaie rode biezen op de flankbescherm- normale garantie tot maximaal vier jaaruitbreiden
gedoopt tot Ford Escort Europa. strippen en bumpers geven uw Escort Europa met de speciale Ford Garantie Extra.

Waar jeook gaat ofstaat- van Duitse Autobahn een extra sportiefuiterlijk. En datgeldt natuurlijk Rest ons nog de veelzijdigheid van de Escort

tot Italiaanse autostrada - overalkom je de Escort ook voor de speciale witte wieldeksels. Europa. Die is te vergelijken met Europa zelf.
Europa tegen. Niet zo gek, want op de Escort De wis/was-installatie op de achterruitkomt u U heeft de keus uit maar liefst 10 verschillende^
Europa zit standaard een wereld aan extra's. in ons watregenachtiger deel van Europa goedvan uitvoeringen, waaronder twee met automaat en

Webeginnen bij deruiten van uwEscort Euro- pas. Met de toerenteller houdt ude verrichtingen natuurlijk een diesel. Ga daarom nu langs bijl
pa. Die zijn rondom groen getint,want we gaan er van de pittige motor in de gaten. En de brede uw Ford Dealer. Hij laat u graag kennismaken
vanuit dat u met uw Escort ookregelmatig de zon- 175/70 banden geven u perfecte grip op ((É&f»+jj^) met de wereld van de Escort Europa
niger plekjes in Europa zult opzoeken. bochtige vakantietracés. Ook wat garantie (vanaf f 25.360,-).

Over de gunstigeFord Credit financiering en de voorwaarden van Garantie Extra zal de dealer u graag informeren.
Genoemde prijs is inclusiefBTW maar exclusieff 485,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf KfiuiiMKßv Automobielbedrijf „.«fI
".. Automobielbedrijf __\.

Van Haaren "■»■ JOS BOGMAN B.V. AU"E" JOS BOGMAN B.V. cS^esHeerlen BV CAI Sittard B.V. feijts b.v.
■■^wiH»ll " Wethouder Sangersstraat 7 Riiksweq-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven

SckMdelettoocd 25 Heerlerbaan 66 Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT
6415 AA Heerlen 6418CH Heerlen ciTTADn T

,
„..^^ Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22

f.. 045-721152 . ~..045-41.155 "efSUS2E.6O46 Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 | | Telef^n M3-632555

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar...
06-320.326.69 - 50 et p m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers...
06-320.327.34 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt 105...
06-320.327.35

50 et p/m

Hete meisjes
fantaseren speciaal voor jou
06-320.327.69..,50ct p/m
Vreemdgaanders vertellen

alles aan Anja. Luister...
06-320.322.08..

50 et p/m

Assistentes
voor hun is niets te veel...
06-320.329.69 - 50 et p/m

Sex op 't werk
avonturen tijdens werktijd
06-320.328.69 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Heer
zkt. cont. m. dame die fi-

nanc. hulp nodig heeft. Br.o.
nr. B-3789, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Braderieën/Markten
ZATERDAG 3 maart a.s.

Ruil/verzamelbeurs
in Makado-Beek (toegang gratis).

Te koop gevraagd

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Gevr. eiken KAST, bankstel,
eethoek, gasfornuis, ijskast,
enz. €45-725595.

Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994 *■

Diversen
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van
VERONIQUE blijft uniek.
Tel. 045-228481.
Te k. pracht, voorzet OPEN-
HAARD opp. 110x70, h. 180
vr.pr. ’ 400,-. tevens grote
diepvries te ruil tegen kleine.
Tel. 04492-1831.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

-T, 1

DE MIDI-CORNER\
presenteert exclusief

op vrijdag 2 maart
ROBERT BARTHA

Vanaf 16.00 uur grote muziek- en hobbyshow
Koolweg 13 te Elsloo , MM>.
Digital drums IsS^v
Expander 520 %
Station One I
Musica Digital 900
Koffie staatklaar

% De zaak waarklanten vrienden worden!

Donderdag 1 maart 199010Limburgs Dagblad



Donderdag 1 maart 199011■^imburgs Dagblad

VANAF HEDEN IS DE
MEUBELBOULEVARD WEER GEOPEND!!!

Naeenkorte periode van afwezigheidstaan directieenmedewerkersweer geheel totuw dienst.

-^ <z~y -v >\ v. Wij hopenu weer te mogenbegroeten op onze schitterendeen
y^ ~^y^ "^<_ . —-j^^^ > -x^-- -^^ \y N unieke MEUBELBOULEVARD,waaruop eenoppervlakte van

WT^ !"*"«*> BOULEVARD»^ N^ -yy^ -^^^ 10.000 m2deMOOISTE EN GROOTSTE collectie meubelen
—fj^ 'T] tj , I- ({ Ift vindt inklassiek enmodern.

■'/^"^X ■" w^^^_ fm *m **\ I ftMMf) Tevens vindtubij ons alle bekende merken

■f M 111 I I liïSlSPtiS^L 1 111 I ~~i rUT TT 1 r<A zoals:Auping, Bench, Rolf Benz,

E^^lL- -^gjjg^K^fß^»^ t: '5 Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,
P*""V _y_jjjwJL^ Young International, Metaform en

K-—— - - '-- "^-7^,,-*, _- — — Wij beschikken over 100 gratis
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak),

MEUBELBOULEVARDRené Pans B.V. —'—»E

Cabergerweg 10,Maastricht, tel. 043-215585 %^££££££*"*fcetbestebereikbaarviadeNoorderbrug,richtingsbordenßosscherveldWijkl7volgen,NoorderbrughelemaalrechtdooraMjdentotaanverkeerslicht,danrechts
■ifslaan (dus niet deslingerafnaarhet centrum). Ooktebereiken met stadsbus lijnlO, 's maandagsvanaf 13.00uur geopenden donderdagkoopavond. MeuDeiDouievara

J^_L
jjfeg rrOVinCIC Bureau Bibliotheek
wiisKj I imKiirn Postbuss7oo
ffjjl) LirNUUrg 6202 MA Maastricht

"~~<^ tel. 043-897386

nededeiing Verordening grondwaterbescherming
153/9-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van beschikkingen naaraanlei-
ding van aanvragen om ontheffing.

Beschikkingen.
GedeputeerdeStaten hebben op 20februari
1990onder voorwaarden ontheffingen ver-
leend aan:
1. de MaatschapSteinbusch, Eindstraat 30te

St. Geertruid voor debouw van een mest-
kelder annex ligboxenstal, aldaar
(Bs 56691);

2. J. Houben, Ingberdorpstraat 24 te Ingber/
Margraten voor de bouwvan een woon-
huis met bedrijfsruimten (rundveebedrijf)
aan de Reutjesweg in Terblijt (Bs 55938);

3. J. Otten, Beuningerstraat 7te Susteren
voor de bouw van een mestopslagruimte
met ligboxenstal aldaar (Bs 56169).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggenvanaf 2 maart 1990
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize
van Margraten(ad 1 en ad 2) en Susteren
(ad 3), tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeenten gebruikelijke plaatsen
en tijden, tot het eindevan de termijn waar-
binnen beroepkan worden ingesteldtegen de
beschikking.

Beroep.
Tegen hetverlenen van degevraagdeonthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wetalgemenebepalingen milieuhygiënekan
tot 3 april 1990beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenendie overeenkomstig artikel
20,21 of 22tweede lid,of 28,eerste lid, onder

le,van de Wet algemenebepalingen milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbendedie aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat isge-
weest overeenkomstig artikel 20,21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c. van de
Wet algemenebepalingen milieuhygiëne be-
zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet
worden gerichtaan en in tweevoud worden
gezondenaan de Raad van State, Afdeling
voor de Geschillen van bestuur, Binnenhof 1,
2513AA's-Gravenhage. Voorde indiening
van dit beroepschrift ls ’ 150- griffierecht
verschuldigd, te storten op girorekening no.
507590 t.n.v. de secretarisvan de Raad van
State, ondervermelding van: "betreft beroep
tegen besluit Gedeputeerde Staten van Lim-

-1 burgd.d.2ofebruaril99o". Genoemd bedrag
zal worden terugbetaald als de beroepszaak

l gunstigvoor de indiener afloopt.Degenen die
niet in staat is, genoemd bedrag te betalen

1 kan bij de secretarievan zijn woonplaats een
verklaring van de burgemeester daarvoor
vragen en die bij het beroepschrift voegen. In
bepaalde gevallen wordt in zon situatieeen

t korting van ’ 75-toegekend danweiwordt de
indiener geheel vrijgesteld van het betalen
van Griffierecht.k 1

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de
op hen van toepassing zijnde regelingen
betreffende de sociale zekerheid en de bijzondere
regelingen voor grensarbeiders, kunnen elke
eerste vrijdag van de maand terecht bij de Sociale
Verzekeringsbank district Maastricht, Gaetano
Martinolaan 85.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.
Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren
mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u een
afspraak maken onder tel. 043-821600. 36266

LANDINRICHTINGSWET

.__Hvierde lid Hfel^^H
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
maakt, gelet opartikel 146, vierde lid van de Landinrich-
tingswet bekend, dat de mogelijkheid tot het verkrijgen
van een vergoeding in geld, alsmede een toeslag als
bedoeld in artikel 146,derde lidvan de Landinrichtings-
wet voor de ruilverkaveling "Mergelland" met ingang
van 1 mei 1990wordt gesloten.

Toelichting
Ingevolge artikel 146, derde lid, van deLandinrichtings-
wet ontvangt de eigenaarvan onroerende goederen die
zulks nadat het besluit tot landinrichting is genomen,
doch vóór een op voorstel van de Centrale Landinrich-
tingscommissie door de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij te bepalen tijdstip schriftelijk
aan deLandinrichtingscommissie verzoekt, in afwijking
van het bepaalde in de artikelen 141-143, een vergoe-
ding in geld gelijk aan de werkelijke waarde van de
onroerende goederen alsmede een door de minister
vastte stellentoeslag, welke wordtverleend onderdoor
hem te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden, als-
mede de te volgen procedure, zijn neergelegd in de
Regeling afkoop toedelingsrechten (Stert. 1985,213).

De sluiting van deze mogelijkheid tot het verkrijgen van
een vergoeding in geld, alsmede een toeslag, wordt
voor de bovenvermelderuilverkaveling vastgesteld op 1
mei 1990.
Voor deze ruilverkaveling geldt namelijk dat gelet op
fase van de herverkaveling een situatie is ontstaan,
waarin het niet meer mogelijk is van vrijwillige onderbe-
deling nog op zinvolle wijze gebruik te maken.

I _ _ 1

Honda heeft weer eens een grens verlegd. Een lease-
grens ditmaal.Want met dit aanbodrekent Honda
Dealer Lease Service af met destelling dat er onder de

duizend gulden geen royale sedan
met een al even royaal motorver-

i ■■ / sa i Q j| over een gloednieuwe HondaWg^ ______m____t___m±_ ■■'"
"_».. o

i-w bbsttl^öHi BËÊfjyyyNkm wê
WmSmÈm HÉfe. ÉHlÉ^^m ruimschoots bewezen heeft.

PW i' ïi tui ifiiiffliHTiPiftifiiffiT—^\"\mmimmmmmm£X^¥^K^^mm^

::::|fliM KfijMËBËPa^MMam É^B^ém^é^ Deze vertrouwde Accord is
"""'gji^'" - a i voorzien van een twee liter 12-klep-
vioed nieuws voor iedereen pen _«,,«geregelde dweweg

met een lease-budget van f974,-.
wishbone-wielophanging rondom, toerenteller, van
binnenuit verstelbare buitenspiegels en getint glas.

Bovendien uitgerust met een bijzonder
gunstigeleaseprijs, diebij schadevrij rijden nog verder
verlaagd wordt.

Eén nadeel: de voorraad is nogal beperkt.
Maar als uw hart uitgaat naar een Honda bent u
waarschijnlijk gewend om snel te handelen.

Vi Honda gaat zn eigen weg.
Afgebeeldevelgen wijken af van de werkelijke uitvoering

Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.
Maastricht. Auto Centrum Amby 8.V., Bergerstraat 11,043-632880.

DIABETES]
IS OVERAL

1 Diabetes (suiker-
i ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening die Roy

altijd en overal met
zich meedraagt.

"**jn eigen bloedsuiker-
TjaarrJe moet bepalen.
V'et êèn keer, maar de
|Dest van zijn leven!

cce
e Wetenschap probeert
*n oplossing te vinden
°' deze ongeneeslijke

ekte. Steun dat weten-
cnappeiijk onderzoek,

het Diabetes Fondsherland.

t

'ROREKENING 5766

U% *4 'ê Ik 3111k%, Remy Martin*** cognac "ItCQ^Ji ■ m^^—fc_Mf%. /m/^Li^/\| LfLM/% l\ 071iter^^5' 3U.

lA j Mnrl*! Cl l""l II II PPI ’r^ Janneau Armagnac

I%M t 1 EZU m #I*l J ÉÉÉ f 1 0.7 Hter39^-___ ___ _Ól < D

'n Echte Hollander houdt "l| i"ge .o^ 1 \ aan^nSY5r 9095 moutwijn Wu V iyan een borrel van eigen bodem, 1[ lliterj&9_r 1/. « 1 liter2WT ZAJ. liter J^.
medh!_mofd^

Zo heeft Gall & Gall deze keer "— . ■■<— ~-** -_jpw. *«*»* ~j**~ — 0.7 liter J£s" ** j
naast de jonge-en graanjenever . L fc.-^*^ -*r~ 745 JÉ_
ook een bijzondere moutwijn ;| > f ft^> 4%f ' * _____■■____. ii _______
voor uop het schap gezet H | ft Black & White J 1 m
Zuivere,heldere borrels uitkoren jw fi | whisky Rfpß

r ""—^—:—I '
% * l

%
'

\ 2195 I*1???111!! lE^
Kom naar de winkel, daar % % \ I x* k-~" ■■-JS ,

ligt het Gall & Gall magazine % % \ * m
vnnrn klaar % % \ I » Famous Grouse whisky Oi^Qjvoor u js.iaar. | m m n^ n 7 liter 96^0^ Z*Jj*
Dan kunt u meteen even naar de f \ 1 % \ I ■ a/üter^w _*_._>".

Spaanse en Portugese wijnen mt f % % \ I _______________ DeKuyfer .. 1/ftConze aktie kijken* % \j y \> | \,J g gre?Sdewi,n 16?5- —— — -^ % ~<f W " # Y-v WÊÈ De Kuyper vieux 1Q95
-^\ (jT A JL JL (Nj VJ A iL JL/ H Hartevelt jonge jenever 1 045Aanbiedingen zijn geldig van V X *-* .^J^L,, 1 literI&9_r 10.

donderdag 8 t/m dinsdag 20 maart 1990
(zolang de voorraad «rekt). , ' Voor het dichtstb.jz.jnde adres, bel: 02503-605 55.



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ""Service Salon. Gevarieerd

middagmagazine. Presentatie:
Amanda Spoel, Tineke de Groot en
Simone Wiegel.

17.00 Post!! Correspondentierubriek
voor kinderen. Met: The real Ghost-
busters, tekenfilmserie. Afl.: The
Grundel.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuysen.

18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Medemblik. (herh.).

18.10 (TT)Slik wijzer. Medische ru-
briek. Afl. 8: De toekomst van het ge-
neesmiddel.

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl.
23: Gevaar in Patagonië.

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Wintertriathlon in Ottawa. Pre-

sentatie en commentaar: Jack van
der Voorn en Rob Pach.

21.25 (TT)Vinger aan de pols. Me-
disch magazine.

22.10 Karel. Een praatprogramma.
22.50 Voorheen van de rug af ge-

zien. Programma waarin gespeeld
wordt met de Nederlandse taal 0.1.v.
Dick Poons.

23.25-23.30 ""Journaal.

" Telly Savalas in 'Kojak'.
(RTL Veronique - 23.40)

Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: In bester Ab-
sicht.

09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 1.

10.00 Tagessschau.
10.03 Kontext. Freiheit im Zwielicht,

documentaire over mensenrechten
en de kerk in Namibië.

10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.03 (TT)Diese Drombuschs. Serie.

Afl.: Der Verlierer. Herh.
12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. Kinderpro-

gramma.
14.30 Die Abenteuer vom Torn Sa-

wyer und Huckleberry Finn. Serie
naar de roman van Mark Twain. Afl.
19: Blutrache.

15.00 Tagesschau.
15.03 Hey Dad! Australische comedy-

serie. Afl. 15: Nudge, der Kuppler.
15.30 (TT)Frühe Fernsehjahre. Als

die Bilder flimmern lernten. Afl. 8.
16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie naar een roman van Ja-
nete Clair. Afl. 32.

16.30 Die Trickfilmschau. Teken-
films.

16.45 Tagebuch einer Gansemutter.
Afl. 11: Expedition Flussfahrt.

17.00 A - Z Lifeshow. Kinderprogram-
ma,

17.15 Tagesschau.
17.25 Karracho. Das WWF-Gewinn-

spiel.
17.35 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Irren ist Menchlich.. Aansl.:
Karracho.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Falcon Crest. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Unzureichende Beweise.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Zukunft Deutchland. Rettung

für die Umwelt.
21.15 Der 7. Sinn.
21.18 ""Willkommen im Club. Amu-

sementsprogramma door Harald
Juhnke. M.m.v. Milva, Caroline Rein-
hardt, Ingrid Steeger e.a.

22.15 Weltenbummler. Serie reisver-
slagen. Vandaag: Chili.

22.45 Tagesthemen. Actualiteiten
23.15 Die Damonen. 4-delige tv-film

naar de gelijknamige roman van Dos-
tojevsky. Afl. 2: Das Duell. Sedert de
terugkeer van Nicolai en Pjotr wordt
de toestand in het kleine Russische
gouverneursstadje steeds chaoti-
scher.(herh.).

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" HardyKruger in 'Weltenbummler'. (Duitsland 1 -22.15 uur)

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD ZDF
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie over Oost-Duitsland. Vandaag:
Markische Ansichten, (herh.).

14.15 ""Faszination Musik. Serie
portretten van beroemde pianisten,
vandaag: Andrej Gawrilow speelt
werken van Skrjabin en Rachmani-
nov. (herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Serie.
Afl.: Wie ein Junges im Nest.

16.00 Heute.
16.03 Komm Puter!. Computermaga-
zine. Presentatie: Klaus Moller en
Max Babbelnase.

16.15 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Ulrike Angermann.

16.25 Pfiff. Sportprogramma voor jon-
geren. Presentatie: Sabine Noethen.

17.00 Heute. Aansl.: Aus der Landern.

17.15 Tele-lllustrierte. Magazine met
gesprekken, service en amusement.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Blumen für Katinka.

18.20 Hotel Paradies. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade. Filmmagazine.

Presenttaie: Sabine Sauer.
20.00 **Lass das mal denTony ma-

chen. Serie showprogramma's met
Tony Marshall. Gasten: Flippers, Nic-
ki, Roger Whittaker e.v.a.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Afl. 3: Ein künstliches Herz für jeden?
Presentatie: Hans Mohl.

21.45 Heute-Journal
22.10 ««Live. Talkshow. Presentatie:

Elke Heidenreich en Rudolf Radke.
23.30 Zerbrochene Brucken. Tv-film

in 2 delen van Franz Peter Wirth. Deel
1. (herh.).

01.1001.15 Heute.

België/TV 1
16.00 De ontvoering. Hongaarse

jeugdfilm van Mihalyfi Sandor.
17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

met Lucelia Santos. Afl. 129.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 185.
18.05 Plons. Plons en dewerkmieren.
18.10 Draaimolen. Kinderserie. Van-

daag: 1. Bennie Bollebeer is boos. 2.
Met tien in bed. Presentatie: Nolle
Versijp.

18.20 Carolientje en Kapitein Snor-
rebaard. Kinderserie. Afl. 24: De reis
naar Mexico.

18.35 De tovenaar van Oz. 52-delige
Japanse animatieserie. Afl.: Schot in
de zaak.

19.00 Korte film.
19.05 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Stichting Syndicale
Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

303.
20.20 Feiice! Quiz waarin twee duo's

spelen op vierentwintig televisie-
schermen.

20.55 Verrassende vertellingen.
Vandaag: De gave der schoonheid,
over de rampzalige gevolgen van
honger naar rijkdom, wanneer die sa-
mengaat met de begeerte naar
schoonheid.

21.25 Panorama.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Vier Duitse walsen
van Schubert.

" Kylie Mynoque in 'Neigh-
bours'. (België/TV 1 - 20.00
uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Azerbaidzjan. Gesprek met de
volksfrontleider over de aard van het
conflict in Azerbaidsjan.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl. 12 (slot):

Linda duikt onder uit schuldgevoel en
de yuppie Colin ziet zijn kans schoon.
Juniorverandert tot groot verdriet van
Spike in een roddelblad en hij pro-
beert Linda terug te halen.

19.35 Meestervervalser Torn Kea-
ting over schilders. Serie filmpor-
tretten van beroemde schilders. Deel
5: Van Gogh.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.

Presentatie: Leoni Jansen en Philip
Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21 -delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 12: Gevangenen en ge-
deporteerden. Presentatie: Pier Ta-
nia.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles groenhuijsen.

22.45 Studio Sport: ABN tennistoer-
nooi.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 964. Andy krijgt de
schok van zijn leven.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.

20.00 Van Eyck. Tweedelige docume-
taire. Deel 1: Het Lam Gods-veelluik
te Gent.

20.55 De schipbreuk. Humoristische
cantate van Johan Wagenaar op kol-
derieke verzen van Gerrit van de Lin-
de alias De Schoolmeester.

21.55-22.45 Verwant. Kunstmagazi-
ne.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (1).
09.25-11.00 Schooltelevisie.
11.20 AK-zwo. Herh.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 24.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Verhext. Amerikaanse speelfilm
uit 1982 van Don Siegel. De jonge
Willie wordt door oude rot in het vak
Harold in alle speelzalen op de hielen
gezeten.

21.39 West 3 aktuell.
21.55 Lander - Menschen - Aben-

teuer. ... und gibt uns Regen, docu-
mentaire over tradities en ceremo-
niën in een dorp in Benin.

22.40 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 21. Met: Pierre Hatet,
Luc Merenda, Chantal Nobel, e.a.

23.35 Computerclub, (herh.).
00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-

zwo.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met Alex, de Smurfen, Drag-
hetto, Comic Strip, Story teller en Yogi
bear. 17.10 Nouba Nouba. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms Duckula en
Tchip. 17.40 The Colbys, Amerikaanse
serie. Afl. 15: Le secret révélé. Met:
Charlton Heston, Barbara Stanwyck,
John James e.a. 18.30 Jamais deux
sans toi. Magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir. Actualiteiten. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Autant savoir: con-
sumentenmagazine. Vandaag: Vakan-
tie-clubs. 20.30 L'anti-gang, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Burt
Reynolds. Nadat hij bij een mislukte
operatie een voorbijganger doodge-
schoten heeft wordt sergeant Sharky
van de narcoticabrigade overgeplaatst
naar de recherche. Tijdens een onder-
zoek komen hij en zijn collega's een
netwerk van call-girls op het spoor.
22.30Le monde du cinéma -Panorami-
que, filmrubriek. 23.35 Uitslagen van

de Nationale Loterij, weerbericht en
laatste nieuws. 23.55 Bourse. Beurs-
overzicht. 00.05-00.15 Présence pro-
testante.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

ontbijtprogramma. Presentatie: Ca-
therine Keijl en Mare Jacobs. Nieuws
en weer: Jan de Hoop.

09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Classique.
13.00 RTL-Text.
14.30 Edge of the Night. Tv-feuille-

ton. Deel 19.
15.00 As the World Tums. Tv-feuille-

ton. Deel 16.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer. Presentatie: Dieu-
wertje Blok.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag, quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.00 Mijn andere ik. Jeugdserie. Afl.:

Je hebt een vriend.
19.30 Journaal.
19.50>Weeroverzicht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und Frisch. Afl. 7.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 24.
16.30 Play time.
16.45 A la poste. Afl. uit de serie La

vie quoditienne.
17.00 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les21.
17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur

kunde. Les 24. Herh.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Es war einmal... der Mensch

Tekenfilmserie. Afl. 8: Der Geist der
Islam. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Au
Backe!

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 BDer grosse Bluff. Amerikaan-

se speelfilm uit 1939 van George
Marshall. Saloon-bezitter Kent terrori-
seert samen met zijn mooie vriendin
Frenchy het stadje Bottle Neck.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspektiven. Informatie uit het
bedrijfsleven in Rheinland-Pfalz. Pre-
sentatie: Peter Schreiber.

21.45 Sport unter der Lupe... Sport-
magazine.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Der Pate.

23.15 Gute Witwen weinen nicht...
Tucholsky und Gertrude - eine Liebe
im Exil, documentaire van Heinz Lind-
ner over de dichter Tucholsky en zijn
vriendin Gertrude Meyer.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribune philosophique et reli-
gieuse: présence protestantse. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Con-
cert: Johnny Clegg et Savuka, une ré-
volution avec le sourire, muziekspecial.
20.30 Les chemins de la guerre, 8-deli-
ge documentaire serie over de achter-
gronden van de Tweede Wereldoorlog,i
Afl. 7: de Verenigde Staten, (herh.).i
21.20 Journaal, weerbericht en beurs-i
berichten. 21.50 Art 21: Portret van Va-i
clav Havel. (herh.). 23.15-23.30 Coup:
de film, filmrubriek. (herh.).

TV 5
16.05TVS Infos. 16.15Temps Présent.:
17.15La Chance aux Chansons. 17.45;
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et-
Des Lettres. 18.20 Iniminimagino.i
18.35 Recreation. 19.00 Teletourisme.-
-19.30 TVS Infos et Météo. 19.40 Papier-
Glacé. 20.00 Mediations. 21.00 Nord-i
Sud. 21.30 Recontres Avec. 22.00;
Journal Télévisé Et Météo. 22.30 Apo-i
strophes. 23.45 Continents Francopho-i
ne. 00.15-01.00 Musique Classique. i

Radio 1 radio
Elk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal (7.30 Nws). 8.33 Een met
om 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak en 12.07-12.15 AVRO Radio-
journaal met om 13.25 Financieel
nws. 12.30 Nws. 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw.) 14.07
Nederlands op AVRO 1. 15.07 Ac-
tueel. 16.07 Echo-magazine.
(17.30 Nws.) 18.35 Man en paard.
19.03 Onder tafel. 19.53 Column.
20.03 Voor wie nietkijken wil. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Voor
wie niet slapen kan. 1.02 Zingen in
de nacht. 2.02 Notenkraker. 3.02
Gospels van toen 4.02 De och-
tend-mix. 5.02-7 00 Wakker op
weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7 51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10 04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil. 16.04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de file.
19.03 De Will Luikinga show.
21 00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6 02 De haver-
moutshow. 904 gouden uren.
12.04 50 Pop of een envelop. 14.04
De nationale top 100. 18.04 Dries-
poor. 19.03TROSdancetrax. 21.03
De CD show 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VARA
16.30 Museumschatten. Vandaag:

Goltzius' naakte vrouwen: zinneprik-
'kelend of moralistisch? (herh).

16.41 Neighbours. Australische serie.
Sha en Danny krijgen zo zoetjes aan
de pest in, omdat Max zijn taak in het
huishouden verwaarloost.

17.04 Pugwall. Australische jeugdse-
rie. Afl. 5: Appels en stieren. Supes
en Herohead hebben een pracht
idee. Ze willen bij oom Roger appels
gaan plukken.

17.30 ""Journaal.
17.41 J.J. de Bom.Thematisch kin-

derprogramma. Vandaag: Thuis en
sex. Met: Joost prinsen, Wieteke van
Dort en Aart Staartjes.

18.08 Hé, dat kan ik ook. Kindermusi-
cal van Marjan Berk en Ruud Bos.

18.42 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: In de
weer met een beer.

19.00 ""Journaal.
19.22 ""De baas in huis? Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Een
droom. Mevrouw Rossini, Tony's
vroegere buurvrouw uit Brooklyn
vraagt hem haar een vriendendienst
te bewijzen. Of Tony tijdens haar va-

" kantie op het huis en de kat wil pas-
sen.

19.46 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

20.19 (TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
comedyserie. Afl.: M.V. Greenpeace.
Koos zit nog steeds zonder werk. Hij
heeft gesolliciteerd naar een baan als
magazijnmeester, maar heeft nog
geen reactie gehad.

20.47 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma gepresenteerd door
Peter Jan Rens.

22.06 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.29 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Een circusliefde. Do-
rothy heeft een nieuwe vriend, een
eerste-klas advocaat. De man is zo
absoluut volmaakt, maar Sophia

heeft zo haar bedenkingen
23.00 ""Journaal.
23.10 Impact. Het geheim van Klaren-

dal, documentaire over deze Arnhem-
se wijk.

23.50-23.55 Natuurmoment. Ati
Dijckmeester bezoekt het Spanders-
woud. (herh.).

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.). 9.03 Veronica's mees-
terwerken I: Camerata Bern met te-
nor en hoorn. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 12 00 Veronica's mees-
terwerken II: Musica Antigua Keu-
len met blokfluit en bas. 13.02 Ne-
derland muziekland klassiek. Ge-
sprek met de concertorganisatir
Gaja Reuling. 14.00 Metronomium.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00
De Beweging met om 16.00 Het
Concert: Ned. Kamerkoor. 17.00
Het portret: Complexity?; (18.00
Nws.) 18.02 De verschijning en het
verschijnsel. 19 00 CD of Platen-
nieuws. 19.30 Het feuilleton: In het
voetspoor van Mozart (21). 20.00
Nws. 20.02 Het podium met om
20.02 De wandelende tak: Pandit
Jasraj. 21.00 Voorland. Actualitei-
ten uit de wereld van de eigentijdse
muziek. 22.00 Downbeat. 23.00-
-24.00 Audio Art: hoorspelenzonder
woorden. (2).

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9 02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9 30 Vuurtorens. 10.00
De zonnebloem. 11.00 50+. 12.00
Nws. 12.05 Kruispunt. 12.20 Tus-
sen de regels. 12.30 Katechese in
Nederland. 12.53 In gesprek met
de bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.

16.00 Cultuur met Cultuur magazi-
ne. 16.45 Cultuur special. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
"praat. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
KRO-literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks programma. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Como vai? 21.00 Deutsch di-
rekt. 21 30 You're welcome. 22.00
Klassieke mechanica. 22.30-23.00
DTP.

RTL Plus
i06.00 Reich und schön. Amerikaan-
i se serie. Herh.
i 06.25 Hallo Europa - Guten Morgeni Deutschland. Gevarieerd magazine.i08.30 RTL aktuell.
i 08.35 Tele-Boutique. Herh.; 09.00 RTL aktuell.

■ 09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

i 10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
■ Herh.
j10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
j serie. Herh.
i 11.00 Explosiv.' Magazine met Olaf
! Kracht, (herh.).: 1 1.45 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-i rikaanse serie. (herh.).: 12.30 Klassik am Mittag. Met het
i groot RTL orkest.; 13.00 Tele-Boutique.
i 13.30 California Clan. Amerikaanse
i serie.
i 14.15 Die Springfield Story. Ameri-
i kaanse serie.: 15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
i serie. Afl.: Muttersprache.■ 15.30 Knack den Superpreis. Tele-
i foonspel met Harry Wijnvoord.; 15.40 RTL aktuell.
i15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
i 16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Chama-
i leon.
:16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Geanderte Zeiten. (herh.).
;17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
117.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.:18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Die falschen Hof-

i fnungen. (herh.).
118.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
i19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Flucht
vor den Flammen.

120.15 Morgen fallt die Schule aus.
Westduitse speelfilm uit 1971 van
Werner Jacobs

:21.50 Die Feuerwalze. Amerikaanse
i speelfilm uit 1986 van J. Lee Thomp-
i son.;23.40 RTL aktuell.
i23.50 Ringo, such' Dir einen Platz: zum sterben. Italiaanse speelfilm uit

1986 van Giuliano Carmineo. (herh.).:01.15-01.20 RTL plus-Aerobics.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News. I
10.00 News. t
10.05 Open Air. ,
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for Gold.
11.30 Playdays. >i
11.55 Five toeleven. I
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News. t
13.05 Daytime live. i
14.00 One o'clock news.
14.30 Reportage. L
15.20 Antenna: Risk Homeostasi.
16.10 QED:Artificial nose.
16.40 Update USA: Great Lakes cii
17.35 Dizzy Heights.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Living with Dying.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the pops. (
20.30 Eastenders.
21.00 Tomorrow's world.
21.30 Brush strokes.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Ben Elton - the man fr<

Aunty.
23.00 Question time. ,
00.15 The late show.
00.50 Cricket.

Eurosport
06.00 International Business rep<T
06.30 European Business Channr
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Eufr
sport menu. 10.00 TRans World Spd
11.00 Swimming. 12.00 World Chafr
pionship Boxing. 14.00 American fij
press Mediterranean Open Golf. 16."
World Champiosnhip Motor Sp<C
17.00 Football. 19.00 Mobil Motor Sp
News. 19.30 Trax. 20.00 Swimmil
World Cup. 21.00 Basketbal Europel
Cup. 23.00 Ford SNow Report. 23.1
Americain Express Mediterrane*
Open Golf. 01.00-02.00 AdventU
Hour.

SAT 1
i06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
:SAT.I BLICK. 08.35 Nachbarn. Austra-
ilische serie. Afl. Der Heiratsantrag.;09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
iAfl.: Der Kapitan und die Lady. 09.50
|Teletip Gesundheit. Aansl. Ihr Horos-
ikop. 10.00 Sat.l bliek. 10.05 SAT. 1
ITeleshop. 10.30 Des Königs Admiral.
iAmerikaanse speelfilm. 12.15 Glücks-
irad. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
imaoverzicht. 14.05 Perrine. Japanse
itekenfilmserie. 14.30 Teletip Koehen.
|Aansl. Teletip Backen en Horoskop.
i 14.40 Love Boat. Af.: Das Gestandnis.
15.30 SAT.I Teleshop. 16.05 Rau-
chende Colts. Amerikaanse westernse-:rie. Afl. Ein Strick für Dobie Price. 17.00;SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
ische familieserie van Mark Joffe. Afl.
iDer Trauzeuge. 17.35 Teletip Fashion.
17.45 Programmaoverzicht. 17.50 Ein
Duke kommt selten allein. Amerikaan-
se actie-serie van Don McDougall. Afl.
Blut ist dicker als Wasser. 18.45 SAT.I
BLICK. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 T.J.
Hooker.Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Blinde Justiz. 20.55 SAT.I BLICK
21.00 Ghistbusters. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Ivan Reitman.
22.55 SAT.I BLICK. 23.05 Erben des
Fluchs. Amerikaanse horrorserie van
William Fruet. Afl. Onkel Lewis Rück-
kehr. 23.55-00.05 Programmaover-
zicht.

MTV Europe
00.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night _
deos. 07.00 VJ Kristiane Backer 12.0
Remote Control. 12.30 Club M"fl
13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00 V
Paul King. 17.00 3 From 1 at 5. 17.1
VJ Paul King. 17.30 MTV's Coca CqReport. 17.45 VJ Paul King. 19.8
MTV's Greatest Hits. 19.30 The &
Picture. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.3
Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes. 21.3
Headbangers Bali. 23.00 MTV's Coö
Cola Repoirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25-17.59
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7 30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 1000 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.

20.00 Het orgeltje van Yester4
22.00 Nieuws. 22.05 Boem bo<
23.30-6.00 Nachtradio. (5 00 I
5.30 Nieuws.)

SSVC
12.30 For schools.
12.40 Search out science.
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Give vs a clue.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. i
16.00 Hot dog. I
16.10 The new Yogi Bear show.
16.20 Utterly Brilliant.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Wheel of fortune.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.40 May to december.
21.10 Casualty.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-00.10 The free Frenchm,

Part 2.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Videofashiö
08.30 The Mix. 16.00Hotline. 17.00 C
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Wo(
News foliowed by the Goodyear We
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.1

The Scarlett Pimpernel. 22.00 Wol
News and Goodyear Weather Repo
22.15 Korean Air Golf Tournament U
date. 22.20 Outlaw. 00.30 World Nev
and Goodyear Weather Report.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 WunSj'
kasten. 7.45 Veranstaltungska»
der. 8.00 Nieuws. 8.30 Besinnlif;
Worte. 9.10 Musikexpress. lO*'
Gut aufgelegt. 12.00 Musik 1.
Tisch. 12.15 Veranstaltungskalf
der. 13.00 Frischauf. 14.05 Muf:
zeit heute: Country & West*
15.00 Nachmittagsstudio. \(\
Spotlight. 17.05 Oldiekiste 181
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz. t

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein _\
wie kein anderer. 11.00 'Treff n<§
elf' 12.00 RTL-Themen. 12.15*
sino Parade. 14.00 Viva. 16 00 %
tenjagd. 17.00 RTL-themen. 17-1
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzeff
Vierundzwanzig. 00.00-01f
Traumtanzer.

WDR 4
6.05 Morgenmelodie. 9.05 Mu^pavillon. 12.07 Gut Aufgel«|
14.05 Auf der Promenade. 15JCafé-Konzert. 16.05 Heimatmflj
die. 17.07 Musik-Express. 20JZwischen Broadway und Kudanl
21.00 Musik zum Traurnen. 22-1
Nachtexpress

(ADVERTENTIE)
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TDK testCD: Samengesteld door o.a.
Ben Liebrand, kompleet met boek.

14?5

U2"RattleandHum" 0/195DEZEWEEK o*f.

ALAN PARSON PROJECT
"Popclassics
The best of". 0/195DEZEWEEK O*T.
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Met muziek van
SKY RADIO j

045-739300 ]
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Een i

jongevrouw wordt het slachtoffervan i
een misdrijf in de buurt van Kiel. Het j
spoor leidt naar de haven van Ham- j
burg, waar een lichaan drijvend in het"
water wordt gevonden.

22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp. |

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-i

rie. Met: Telly Savalas, Dan Frazer, i
Demosthenes.

00.40 Rete Mia. Italiaans programma, j
02.40 Bonjour les Clips.
04.00 Atoukado. quiz.
04.40 Duo. quiz.
05.10 Classique.
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Stotteraars weten
eus wel wat ze zeg-
len willen, dus in de
ede vallen helpt niet.
jeef ze liever even de
ijd om uit hun woor-
Jen te komen. Dat ver-
nindert al gauw de
panning. Zokomt een
lesprek vlotter op
lang en gaanwe elkaar
tok'n beetje beter be-
irijpen.Doen we datr

Informatie voor
nensen met stotter-
iroblemen bij zichzelf,
n hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
VS, Postbus 119,
Ï500AC Utrecht.
Geefstotteraars

even de tijd.
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Middelbare Technische Opleidingen Heerlen

hiï mtshee ,en
Schimmelpenninckstraat 1, Heerlen

LANGE OPLEIDINGEN KORTE OPLEIDINGEN
(4-jarige MTS-opleidingen) (2-jarige KMBO-opleidingen)
★ Bouwkunde ★ Timmeren
★ Elektrotechniek * Metselen

I rjfenrSechniek * Elektrotechniek
- elektronica

★ Proces- & milieutechniek Procestechniek- procestechniek- besturingstechniek

★ Werktuigbouwkunde * Metaalbewerken
:S&U:ekkUnde ""«Pan.,*
-besturingstechniek I Serken/mon.age

★ Motorvoertuigentechniek . . . .
★ Motorvoertuigentechniek

★ Weg- en waterbouwkunde
I Aanmelding:

Aanmelding: DEZE WEEK zo spoedig mogelijk
Sr-r: ; ■„„,,<.,„„, * ' Pastoor Theelenstraat 20
Schjmmelpenn nckstraat 1 6466 jhKerkrade
ÏVlflnïT -< tel. 045-417979tel. 045-720440 J

DIVERSEÓVERCOMPL__TE "

ROERENDE GOEDEREN
De Inspecteur derDomeinen te Helmond, Mierlose-
weg 2c, Postbus 233, zal op donderdag 22 maart 1990
v. m. 10.00uur tezijnen kantore in het openbaar bij
inschrijving verkopen div. goederenaanwezig te:

Herkenbosch, Opslagplaats derDomeinen Veldweg 1
div. kantoor en huishoudelijk meubilair, rijwielen, brom-
fietsen, motoren, auto's etc.
Heerlen, RijksgeologischeDienst, Voskuilenweg 131
1pers. auto.

Weert, ArbeidsbureauEmmasingel 53, een partij huis-
houdelijk meubilair, etc.
Venlo, HoofdsteunpuntR. W.S. langs Rijksweg 271 Kaveilijsten en voor-

Nijmegen-Venlo nabijkm. 76.000, laadtransporteurs, waarden zijn gratis
zoutstrooiers en sneeuwploegen. verkrijgbaartijdens
Venlo, Centrum VakopleidingDaelweg 6,21 stuks dekijkdagen ter
schrijfmachines. plaatse waar de goe-
Venlo, Frederik HendrikkazerneGarnizoenweg 1, een deren zin °P9esla-

Partij ijzerschroot. gea

: D Er worden geen
bezichtiging: maandag 12 en dinsdag 13 maart 1990 kaveilijsten per post
telkens van 9.00-12.00en van 14.00-16.00 uur. toegezonden.
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ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. SAMEN KUNNEN
WE ERGER VOORKOMEN.
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Feest: de 1.500.0005teVolkswagen in Nederland

jfjÊk?WE (VULLION SEUERS N\ >t
gÉf CD werd uitgegeven ter gelegenheid van de %JÊË> MÉF 1.500.0005te \felkswogen in Nederland. \ %
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Wie nu bij de dealer
binnenloopt krijgt

gegarandeerd herrie.
De Volkswagen-dealers zijn in eenopperbeste stemming komende dagen geenf 24.375,-enookgeenf 20.595,-(actie- en eenarmsteun midden op de achterbank,

en toch krijgt u meteen herrie zodra u de showroom prijs) maar slechts f 19.895,-. Alles bij elkaar zou hij f31.950- moeten kosten. Rekent u
binnenstapt. Want wat is het geval? Ze hebben zojuist de Terwijl hij dus wel even is uitgerust met o.a. 'n sportstuur, daarom-voor deaardigheid nog een keer met ons mee?
1.500.0005te Volkswagen verkocht. groen warmtewerend glas, van binnenuit verstelbare buiten- Zn speciale actieprijs bedraagt f28.395,-. En daar gaat

Zoiets mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. spiegels, hoofdsteunen en een exclusieve bekleding. nu nog eens f7OO,- vanaf. Waardoor uw totale voordeel op
Vandaar dat alle dealers tussen len 17 maart een extra De sportieve Golf Madison heeft eveneens een heleboel f4.255- komt!

feestelijk voordeel bieden vanf 700,-* Zowel op dePolo Jeton, extra's. Zoals o.a. brede banden, 6Jxl4 stalen velgen met Als u toch al plannen had voor een nieuwe Volkswagen,
de Golf Madison als de Jetta Pacific. naafdoppen en sierranden èn een 4-spaaks sportstuur. kunt u maar beter meteen beslissen. Want het kan natuurlijk

Aardige bijkomstigheid is dat vin ieder geval een gratis Ook het vermelden waard is zn in hoogte verstelbare be- niet altijd feest blijven,
compact disckrijgt* U gaat dus gegarandeerd met herrie stuurdersstoel die garant staat voor een comfortabele zit. Tot en met 17 maart is het nog beter zaken doen bij de
naar huis. En dat is natuurlijk een prima reden om vandaag Normaal kost hij f29.088,-. Maar nu hebt u hem al voor Volkswagen-dealer.

Het belangrijkste van alles blijft uiteraard dat het nu nog Komen we tot slot bij de ruime Jetta Pacific. Een ideale '»t gPip»^
aantrekkelijker is om in een nieuwe Volkswagen te stappen, gezinswagen met luxe bekleding en accessoires als centrale JjjSSËêÉMÊÊÊ Igy^ M ■-^fSSK^r^f^ WWant voor de opvallend felgekleurde Polo Jeton betaalt ude portiervergrendeling, toerenteller, speciale'Pacific'-decorliner 5 SS*! ww*»

GratisCD voor iedere bezoeker.Van 1 t/m 17maart. (§hVolkswagen.Wieanders?
\\^fJ MET KATALYSATOR

Polo Jeton f19.895.-. Polo 3-deurs of Coupéf19.395.-. Golf Madison f25 095,-. Golf Madison Diesel met katalysator f32.400.-" Golf 3-deurs f24.800.-.
Jetta Pacific f 27.695.-. Jetta Pacific Diesel met katalysator f35.000.-". Jetta Elan f 25.600.-.')Deze aanbiedingen geldenalleen voor particulieren en zolang de voorraad strekt. "(Volkswagen geeft 50% subsidie op de meerkosten van een milieudiesel. U betaalt dan f495- minder. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW,

exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's Automobielhandel BV Postbus 72. 3800 HDAmersfoort. Telefoon 033- 9499 44.



HEERLEN - Acht horeca-onder-
nemers gaven met het plaatsen
van een carnavalstent op het
Heerlense Emmaplein de voor-
zet. Duizenden mensen hebben
de bal ingekopt en tijdens de drie
'dolle dagen' een hattrick ge-
scoord. Geen wanklank bij de
politie, het publiek en de organi-
satie. Het 'debuut' van een feest-
paviljoen tijdens carnaval voor
de Pancratiuskerk was bijzonder
geslaagd en vraagt voor de toe-
komst een vaste plaats.
Ton Verkerk, bemiddelaar tus-
sen horeca en het gemeentebe-
stuur kijkt samen met het kaste-
leinsduo Van Kollenburg/Bar-
doul vol tevredenheid terug op
drie-dagen-tent. „Ik heb de afge-
lopen dagen nog nooit zoveel
mensen in de binnenstad gezien.
De formule muziek van sjpaska-

ding van het aantal opvangplaat-
sen voor lege glazen) kan de or-
ganisatie zich geen missers voor
de geest halen. Bardoul: „De so-
ciale controle was perfect. De
mensen letten op elkaar. Uitzon-
deringen daar gelaten, want er
zijn altijd kwajongens die de
bierglazen in een opwelling te-
gen de muur stuk slaan."
Ook de proef met de bonnenver-
koop is voor herhaling vatbaar.
Van Kollenburg: „In alle aange-
sloten zaken kon met dezelfde
bon worden afgerekend. Een
groot voordeel is dat de banken
niet meer klagen over kletsnatte
bankbiljetten. In het verleden
werden die steeds geweigerd. Ik
weet nog goed dat de bankbiljet-
ten eerst op een waslijn ge-
droogd moesten worden, alvo-
rens zij naar de bank konden
worden gebracht."

De acht horeca-ondernemers, die
het initiatief hebben genomen,
krijgen voorlopig geen dubbeltje
van de eventuele winst gepuurd
uit het tentfeest. Piet van Kollen-
burg: „Het geld dat overblijft,
komt in de grote pot van de
'Stichting Horeca-ondernemers
Rondom Pancratiuskerk'. Het
doel van de stichting is immers
de binnenstad bruisender te ma-
ken. Het eerst volgende evene-
ment waar aandacht aan wordt
besteed is Corio Tropical op 26
en 27 juli.Dat feest moet hoogno-
dig opgewaardeerd worden."
Op enkele regiefouten na (de toi-
letwagen moet meer centraal
worden geplaatst en een uitbrei-

„Het succes was nog groter ge-
weest als de tent ook op maan-
dagmiddag tussen 2 en 5 open
was geweest. Door de storm en
hevige rukwinden was het on-
verantwoord. Wij staan volledig

Over de gehaalde omzetten
wordt geen woord gerept. „De
balans is nog niet opgemaakt. De
exacte cijfers zijn pas over een
maand bekend als alle rekenin-
gen zijn betaald. Daarna kan pas„In georganiseerd verband zijn

Afspraken Awacs-akkoord worden niet nagekomen

Brunssumkapittelt Defensie" Mevrouw Saive
kijkt beteuterd naar de
ravage, die inbrekers
in haar woning hebben
aangericht.

Foto: FRANS RADE

Dat tijdstip is zeer ongebrui-
lijfc, en daarom toch maar
*n secretaris Bèr Leurs van
Samenwerkende Limburgse

isteloavendsverenigingen ge-
ld. Hij confronteert ons met-

" met de term 'vasteloavends-
tcode', zodat we beseffen de
iste man te pakken te hebben,
'ormaal staan we tijdens de
stentijd geen carnavalsacti-
teiten toe, omdat dat tegen

* code is", legt Leurs uit:
laar ja, we spreken nu van
H ramp van de orde van
ootte van die in 1969, toen de
Kochten vanwege de sneeuw
mist ingingen. Daarom zijn

■ nu soepel. We zullen de op-
ïhten op 25 maart niet tegen-
"Uden. Nee, ook niet stimule-
1, dat gaat te ver."

Optocht (2)

#Van onze verslaggever

Kabel
Er zijn nogal wat mensen die

' optocht van 'Gebrook' zon-
l9 niet live kunnen zien. Met
'wie alle sportfiguren, die hun
rplichte competitiewedstrijd
"etbai, handbal, hockey, vol-
\lbal of darts moeten afwer-
'*i. Maar geen nood.
' Stichting CAI-Hoensbroek■l de optocht zondagavond
teenden via de kabel. Het
pte tijdstip wordt nog nader
'kendgemaakt. Hopelijk is de
Pending niet tussen 18.45 en
'00 uur want dan zitten al die
'ortieve mensen voor de televi-e om te kijken naar Studio
■*ort op Nederland 3.
B optocht is te zien via kanaal
(UHF), de gebruikelijke Bel-

e-Frans I.

Elf

HEERLEN-Hoe erg het ook is: ook
een inbraak is tegenwoordig alle-
daags leed. En over dat leed kan me-
vrouw Saive uit Eygelshoven mee-
praten. Inbrekers bezochten haar
woning en namen onder andere
wijn, een bontmantel, antiek, een
klok en een melkkannetje met gou-
den 'vijfjes' mee.

Waar gebeurde anecdote
'n een lezer uit Voerendaal.
pi je op Aswoensdag geeste-
|fc afscheid aan het nemen van
bnaval, loop je naar de win-
N voor een doodeenvoudig

kaas.k aanstaande haringbijter
aar je naar de juffrouw ach-
"r de baHe die een stuk van een
m afsnijdt en dat op de waag-
[haal legt Het kost precies
*J1gulden' Toeval? Ach kom.

Van onze verslaggever

Toerismeprojeelen: lijd toteinde jaar
Snel besluit
EG-subsidie

programma, dat momenteel loopt,
kunnen nog tot eind dit jaar uitge-
werkte voorstellen worden inge-
diend. Tot eind 1991kunnen vervol-
gens rekeningen bij de EG ingele-
verd. Het is dus zaak dat met de di-
verse projecten haast wordt ge-
maakt.Van onze verslaggever

Buis
°P de buis vanavond, eenan Goethem-telg uit Bruns-

lrn- Kijk om zeven uurnaar de
üro op het tweede net en zie
et eigen ogen hoe Chantalle
*p Goethem (23) zich als advo-
fte door het leven slaat.
*Ze in de hoofdstad wonende,
,f?r i" de parelstad geboren
lJfrouw, staat namelijk totWacht in het middelpunt van
rjï jongerenmagazine Pauze

" En waarom dan wel? Ge-
kijken, vanavond.

Politie
[i 'elden zon humoristisch
lQd gezien als dat van de Sit-
[rdse gemeentepolitie. Wat bij-
ybeeld te denken van een in-
haal afgedrukt sollicitatie-

van de politie.

' boorden er vragen gesteld
y het geslacht (met de keuze
' inanlvrlalle twieè), de kin-r (va eige vrouw/va vn an-

Ir>> den derde keuning van
(Den AlbeirlJoskelJaan-

V^i'Staf'Klak). En verder: kin-.. schjrieve, leize en telle (tod
;^eid).eri uwtder dat bijna nie-
,and de sollicitatieprocedurekleeft..

waardiging is een 'ongezouten' brief
verzonden aan baron Van Voorst tot
Voorst, staatssecretaris van Defen-
sie.

Om lucht te geven aan de veront-

Voor het college van Brunssum is
de handelwijze van Defensie, zeker
met betrekking tot de aanbesteding
van het Afcent-project, niet alleen
volstrekt onbegrijpelijk, maar ook
onverteerbaar.

Erger nog: Defensie heeft bij de
bouw van de Afcentschool in
Brunssum de voorkeur gegevenaan
bedrijven uit Brabant. Dit terwijl in
het convenant is vastgelegd, dat het
ministerie bij de bouw van militaire
of civieltechnische projecten in
Limburg, zoveel mogelijk lokale, re-
gionale of provinciale bedrijven zal
inschakelen.

De politieman in Simpelveld belief-
de even terug te komen op de jaar-
cijfers in Simpelveld. „Simpelveld
is gewoon een veilige gemeente.

Dieven houden huis in Eygelshoven

Inbrekersgilde
vierde carnaval

braak gepleegd.
Een politiewoordvoerder uit Voe-
rendaal vertelde wel dat juist voor
de feestdagen altijd een lichte stij-
ging te zien is in het aantal inbra-
ken. „Die jongens gaan natuurlijk
ook stappen", schertste de woord-
voerder.

Man bedreigd
met vuurwapen
GULPEN - De rijkspolitie van Gul-
pen heeft een 23-jarige man uit
Hulsberg aangehouden. De man
had zondag 18 februari een inwoner
van Gulpen met een vuurwapen be-
dreigd. De bedreiging geschiedde
na een aantal vernielingen aan
auto's die geparkeerd stonden in de
Rosstraat te Gulpen. Samen met
een vriend had de Hulsbergenaar,
na eerst flink op stap te zijn ge-
weest, diverseautospiegels afgebro-
ken. Vermoedelijk heeft verdachte
de man met het vuurwapen be-
dreigd om te voorkomen dat deze
naar de politie zou stappen. Opval-
lend is dat de vernielingen aan de
auto's, zondag 18 februari rond zes
uur, niet bij de politie zijn aange-
meld.

Navernielingen aan auto's

In Heerlen en Kerkrade werden tij-
dens de voorbije carnavalsdagen
een tiental inbraken in woningen
genoteerd. Volgens de Heerlense re-
cherche is het aantal diefstallen in
woningen en auto's tijdens de afge-
lopen carnavalsdagen 'iets hoger'
dan een doorsnee weekeinde.
In Landgraaf sprak woordvoerder

Temme gisteren over 'enkele geval-
len.
In de gemeente Brunssum zijn
slechts twee inbraken gepleegd tij-
dens de feestdagen. „Bijzonder wei-
nig", zegt Math Schaapkens van de
Brunssumse politie. In Brunssum
worden per jaar 290 inbraken ge-

pleegd. Dat is dus bijna dagelijks
één inbraak. Met andere woorden,
tijdens carnaval zijn er niet meer in-
braken gepleegd dan normaal.
In Voerendaal, Simpelveld en Nuth
bleef het eveneens bijzonder rustig
tijdens de feestdagen. In deze ge-
meenten werd niet één woningin-

Van de 27 inbraken die vorig jaar
zijn gemeld, hebben we er 32 opge-
lost. Want enkele niet aangegeven
inbraken werden tijdens de onder-
zoeken naar de overige ook nog op-
gelost."

Of het daadwerkelijk mogelijk is
het zwaar bevochten convenant ooit
nog terug te draaien, is evenwel
twijfelachtig. Brunssum en Onder-
banken hebben namelijk dank zij
het akkoord ook al miljoenen in de
vorm van schadevergoedingen ont-.
vangen.
De brieven van beide gemeenten
zijn overigens twee weken geleden
al bij Van Voorst tet Voorst in het
postvak gevallen. Tot op heden is
eenreactie uitgebleven. Woordvoer-
der Buskens van Defensie wilde gis-
teren niet op de materie ingaan. Hij
zei dat er een antwoord klaar ligt en
dat mogelijk nog deze week een
brief van de staatssecretaris op de
bus gaat.

In navolging van de gemeente
Brunssum heeft ook de gemeente
Onderbanken een brief met dezelf-
de strekking naar het ministerie
verzonden. De buurgemeente van
Brunssum, grenzend aan de Awacs-
basis in Teveren (BRD), voelt zich
namelijk evengoed bedrogen.
Onderbanken heeft de deur richting
Den Haag echter nog op eenkier ge-
laten en wil een antwoord afwach-
ten, alvorens hardere maatregelen
te overwegen. „We hebben nog wat
pressiemiddelen achter de hand,"
zei burgemeester Ritzer gisteren.
„Maar die ga ik nu niet verklappen."
Brunssum heeft de deur echter
dichtgesmeten en het ministerie de
rug toegekeerd. Het gegroeide wan-
trouwen in de oud-mijnzetel - pal
onder de aanvliegroute van de
Awacs-Boeings - is zelfs zo groot,
dat men zich wil gaan herbezinnen
over het gesloten convenant.

Daarin geeft het college te kennen
dat alle onderhandelingen worden
opgeschort, totdat er duidelijkheid
bestaat over de waarde van het
Awacs-convenant.

Belastingdienst
niet foutloos

Naweeën van reorganisatie en operatie Oort
Heerlens duo
slaat mannen

met palen

De politie doet een dringend beroep
op de mensen dit alsnog te doen.

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft een 19-jarige en een 24-jarige
man uit Heerlen aangehouden die
verdacht worden van mishandeling
en beroving. Het duo bewerkte op
18 februari op de kruising Willem-
straat/Kempkensweg/Meezenbroe-
kerweg de hoofden van een 53-jari-
ge Heerlenaar en een 33-jarige man
uit Sittard met houten palen. Bei-
den liepen een hersenschudding op.

HEERLEN- De Europese Gemeen-
schap zal half april een besluit ne-men over de toekenning van EFRO-
subsidie voor de diverse projecten
die zijn ingediend voor het tweedeprogramma, dat geldt voor de
Oostelijk en Westelijke Mijnstreek,
Vaals en Wittem.
In principe is een bedrag van 11,3
miljoen gulden toegezegd. EFRO
staat overigens voor Europees
Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling.

Beleggers
Voor de toerismeprojecten vormt
de EFRO-subsidie slechts een klein
deel van detotale investeringssom.
Voor het doorgaan van de projecten
is het binnenhalen van particuliere
beleggers veel belangrijker. Men is
daar al vele maanden druk mee be-
zig.

Zoals bekend werd het fel omstre-
den Awacs-akkoord, tussen Bruns-
sum, Onderbanken en Defensie,
eind september 1988 gesloten. De
toenmalige tweede man bij het mi-
nisterie, Van Houwelingen, kwam
daar hoogstpersoonlijk voor naar
Limburg. Het akkoord omvatte
voornamelijk afspraken, waarmee
schade aan/in Brunssum en Onder-
banken door toedoen van deAwacs-
vliegtuigen (geluidoverlast, extra
veiligheidsmaatregelen, etc.) ge-
compenseerd zou worden.
Een van de belangrijkste middelen
voor die 'leedverzachting' zou het
stimuleren van de werkgelegenheid
worden. Nu, anderhalf jaar later,
blijkt daarbitter weinig van terecht-
gekomen, getuige met name de in-
zet van Brabantse ondernemingen
bij de Afcent in Brunssum.

Maar ook andere afspraken, zoals
het beperken van devlieguren en de
geluidoverlast, alsmede het vliegen
volgens aangegeven routes, zijn in
het verleden al herhaaldelijk door
Defensie met de voeten getreden.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De belastingdienst in
Heerlen kampt nog steeds met de
naweeën van de recente reorganisa-
tie. Per 1 januari is Heerlen hoofd-
vestiging Particulieren geworden
voor heel Zuid- en Midden-Lim-
burg, waardoor het aantal perso-
neelsleden dat onder Heerlen valt,
is gestegen van 200 tot bijna 500.
Maar volgens een woordvoerder
moeten de problemen medio dit
jaarachter de rug zijn.

De tot voor kort zelfstandige dien-
sten Kerkrade, Valkenburg, Maas-
tricht, Sittard, Roermond en Weert
hebben de status van steunpunt
hebben gekregen van de Heerlense
hoofdvestiging.

De afwikkeling van belastingen
voor bedrijven is verhuisd naar
Maastricht. Door deze ingrepen zijn
heel veel personeelsleden de afgelo-
pen weken van werkplek veran-
derd.

Naast de immense reorganisatie
kwam daar natuurlijk ook voor

Heerlen de opératie Oort bij.
Naast het feit dat door de verhuizin-
gen van en naar steunpunten dos-
siers (tijdelijk) zoek raakten, ver-
stuurde de belastingdienst een paar
weken geleden foutieve aanslagen
naar met name mensen met een
AAW-uitkering en bepaalde groe-
pen bejaarden.

Ongemak
Op dit moment volgt een deel van
het personeel omscholingscursus-
sen. Dat kan nog voor wat ongemak
zorgen, maar men heeft zich tot doel
gesteld dat er na de zomer weer
sprake moet zijnvan de gebruikelij-
ke dienstverlening.

De reorganisatie is 'neutraal' verlo-
pen, het aantal,banen is dus hetzelf-
de gebleven. Maar door de operatie
Oort zullen er de komende drie jaar
mensen moeten afvloeien. De gevol-
gen voor Heerlen zijn nog niet be-
kend, maar in het hele land moeten
1100 van de 30.000 banen bij de be-
lastingen verdwijnen.

De Sittardenaar had bovendien een
gebroken kaak en een gebroken
jukbeen. Beide slachtoffers werden
beroofd van hun horloge. Mede
dank zij getuigenverklaringen kon-
den de daders van hun bed gelicht
worden. Zij hebben inmiddels be-
kend. De man die de vechtpartij uit-
lokte zit nog vast.

In het tweede EFRO-programma
zijn geen grote toeristische projec-
ten opgenomen, zoals bij EFRO I,
dat geld claimt voor onder andere
Villa Rustica, bungalowpark Strijt-
hagen en het Industrieel Archeolo-
gisch Museum in Kerkrade. Op dit
moment is alleen bekend dat meer
de nadruk komt te liggen op het
leefmilieu en grensoverschrijdende
projecten.

Naast het EFRO-2-programma heeft
de EG in principe ook tien miljoen
toegekend uit het Europees Sociaal
Fonds (ESF). Aangezien dit eennieuw initiatief is, wordt nu nog
overlegd hoe de toekenning gere-
geld moet worden. De coördineren-
de rol komt waarschijnlijk te liggen
bij Economische Zaken of, net als
bij EFRO, bij het Streekgewest.

Als de concrete projecten door de
diverse directoraten van de EG zijn
goedgekeurd, moeten uitgewerkte
voorstellen op tafel komen. Pas dan
volgt definitief de beschikbaarstel-
ling van de gelden.
In het karper van het eerste EFRO-

Fikse schade bij huisbrand
KERKRADE - In een woning aan
de Kerkraadse Oude Tunnelweg is
gistermorgen om halfzes een brand
in het trappenhuis ontstaan, waar-
schijnlijk door kortsluiting. De be-
woners, een gezin met twee kinde-
ren, hoorden een klap en zagen be-
neden een vreemd licht. Door ster-
ke rookontwikkeling zagen ze zich
genoodzaakt de slaapkamer te ver-

laten via de achterruit.
De vader stapte daarbij in glas en
moest in het ziekenhuis behandeld
worden. De brandweer had het vuur
binnen enkele minuten onder con-
trole. Desondanks bedraagt de
schade nog 70.000 gulden, omdat de
hele woning roetschade heeft opge-
lopen. De bewoners zijn dan ook tij-
delijk elders ondergehracht.

NIJSWILLER - Op de Nijswiller-
berg heeft gistermiddag een ket-
tingbotsing plaatsgevonden. Bij de
aanrijding waren vijf auto's betrok-
ken. Er ontstond alleen materiële
schade.

Kettingbotsing

BRUNSSUM - De gemeente Brunssum heeft de
medewerking en het overleg met het ministerie van
Defensie opgezegd. Gebleken is namelijk, dat on-
danks harde toezeggingen in het Awacs-akkoord,
vanuit Den Haag niets wordt ondernomen om de
werkgelegenheid in gemilitariseerd Oostelijk Zuid-
Limburg te stimuleren.
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Optocht
Uu het reguliere carnaval
Uer de rug is, willen we een
ordje wijden aan de misluk-
optochten. Na weken of

'■anden knutselen aan een
lalwagen is het erg knullig
op de Grote Dag Zelve ork-

nwindje tien allé goede be-
Hingen op een hoopje waait,
■arom worden de optochten
Schinveld, Hoensbroek, Huls-
'g en Heerlerheide komende
idag gehouden, terwijlKerk-
te en Brunssum uitwijken
ar 25 maart, wanneer devas-
'■tijd halfweg is.

door richard willems

achter de beslissing, die burge-
meester Van Zeil na overleg met
brandweer en politie heeft geno-
men", zegt Frits Bardoul.

Carnavalstent op Emmaplein Heerlen viel in de smaak

'Publiek scoorde hattrick'
pellen en disejockeys is juist ge-
weest", zegt Ton Verkerk.

een optelsommetje worden ge-
maakt. Vergeet niet dat de aan-
loopkosten erg hoog waren om-
dat er geen vergelijkingsmate-
riaal voorhanden was. Maar ik
schat dat 150 tot 170 biervaten
zijn leeg gemaakt. Zekerheid
daaromtrent is er tijdens de eva-
luatie-bijeenkomst in april. "

velen boven-Moerdijkers naar
Heerlen gekomen. Een probleem
is echter dat zij nog moeten wen-
nen aan de zogenaamde carna-
valsmentaliteit. Als een Hollan-
der dansten sjanst met een meis-
je denkt hij al snel 'die meid heb
ik versierd. En dat werkt natuur-
lijk anders..."

„De meeste sjpaskapellen bleven
ook op dinsdag in Heerlen. An-
dere jaren reisden de muziekge-
zelschappen naar het kloone-
trekke in Kerkrade of het sjpas-
kapelle-konkoer in Maastricht.
In Heerlen weet men eindelijk
weer wat drie dagen carnaval-
vieren is." Piet van Kollenburg
heeft een grote toeloop van 'Hol-
landers' waargenomen.

Van onze verslaggever



I Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter en zus

Esther
Pauline

Mr. Nicoline Scheps
Mr. Paul Theelen

Judith

Naaldwijk. 26 februari 1990

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, datwerd gete-
kend door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
moesten wij vrij plotseling afscheid nemen van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gertrud Körver
weduwe van

Leonard Noppeneij
begiftigd met het kruis van verdiensten

van het verzet
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: M. Noppeneij

M. Noppeneij-Mennens
en kinderen

Kerkrade: P. Noppeneij
M. Noppeneij-Kousen
Familie Körver
Familie Noppeneij

6462 XL Kerkrade, 26 februari 1990
Maria Gorettistraat 57
Corr.adres: Erensteinerstraat 97
6463 XN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 3 maart om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, ge-
volgd door de begrafenis op de begraafplaats te
Bleijerheide. Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij afscheid nemen
van onze lieve zoon en broer

Nico
Hij mocht slechts 16 jaar worden.

Kakert: Piet Seuskens
Elfie Seuskens-Stephan
René

6371 ER Landgraaf, 23 februari 1990
Dr. Poelsstraat 1
De crematie heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Nico Seuskens
leerling van klas 2D

Met respect voor zijn moed denken wij terug aan
een prettige leerling en klasgenoot, die, ondanks
zijn ernstigeziekte, belangstellingbleef tonen voor
school en studie.
Wij wensen zijn ouders en broer veel sterkte toe.

Leerlingen, directie, personeel,
bestuur en ouderraad
scholengemeenschap Brandenberg
Landgraaf

In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij toch nog onverwacht af-
scheid moeten nemen van onze lieve vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, oom
en neef

Wiel Janssen
weduwnaar van

Johanna Soeters
Hij overleed op de leeftijd van 84 jaar.

Heerlen: Tila Brugman-Janssen
Wiel Brugman

Heerlen: Martin Janssen
Heerlen: Gina Peeters-Janssen

Harry Peeters
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Soeters

28 februari 1990
Talmastraat 2, 6415 HE Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 3 maart
1990 om 11.30 uur in het crematorium te Imstenra-
de, Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 11.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar ge-
zin, is heden onverwacht van ons heengegaan, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten, op de leeftijd van
60 jaar, onze lieve, zorgzame moeder, oma, dochter,
zus, schoonzus, tante en nicht

Gerda Habets
Heerlen: H. Extra

Michael en Björn
Heerlen: J. Habets-Jagers

en verdere familie
Heerlen, 28 februari 1990
Dillegaard 57
Corr. adres: Mergelsweg 23, 6419 EA Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 2 maart as. om 11.00 uur in deparochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te beschouwen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve papa, onze zoon, ■

schoonzoon, kleinzoon, zwager, oom en neef'

Leo Haan
weduwnaar van

Anita Köhlen
in vriendschap verbonden met

Gerda Vermeer
Hij overleed in de leeftijd van 36 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Tamara
Nieuwenhagen: C. Metz
Nieuwenhagen: M. Haan

Heerlerbaan: Gerda Vermeer en kinderen
Familie Haan
Familie Metz
Familie Köhlen
Familie Vermeer

Heerlen, 27 februari 1990
Corr.adres: Burg. Custerslaan 22
6373 TR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 3 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 2 maart om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Leo Haan
Zijn inzet en inspanning voor de vereniging zullen
wij missen.

T.V.C. Nieuwenhagen

t
Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, tijdig
voorzien van het sacrament van de ziekenzalving,
is na een vruchtbaar leven, in de leeftijd van ruim
88 jaar, temidden van haar familie, in eigen omge-
ving, in vrede van ons heengegaan, onze moeder,
schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Sanders
weduwe van

Hubertus in 't Zand
Best: Theo in 't Zand

Gonnie in 't Zand-van Daelen
Katinka en Gerardo
Nicole
Brigitte en Eddy
Jean-Paul en Wiranda

Sittard: Bertha Breukers-in 't Zand
Rens Breukers
Jos
Huub en Anita

Munstergeleen: Mia Janssen-in 't Zand
Piet Janssen
Paola en Dorry

Sittard: Jos Breukers-in 't Zand
Crit Breukers t
Sonja en Erik
Miranda en Marcel

Buchten: Tilly van Mulken-in 't Zand
Leo van Mulken
Miryam en Frits
Marion en Rob
Diana en Huub

Sittard: Alice Hensgens-in 't Zand
Jo Hensgens
Maurice en Yvette

Sittard: Margriet Rütten-in 't Zand
Adam Rutten
Mare en Nicole
Familie in 't Zand

27 februari 1990
Baandert 39, 6136 EM Sittard
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatshebben op maandag5 maart a.s. om 11.00uur
in de parochiekerk van de H. Bemadette te Baan-
dert-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de eucharistieviering van zondag 4
maart a.s. om 11.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

T
Diep bedroefd, maar trots op een echtgenooten va-
der die zo bezorgd voor ons was en die zo moedig
zijn ziekte heeft aanvaard, berichten wij het overlij-
den van mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Schuncken
echtgenoot van

Corrie Vos
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, op de leeftijd van 61 jaar, in het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum.

De diepbedroefde familie:
Waubach: C. Schuncken-Vos

Kirchberg (Lux.): Frans Schuncken
Pirette Schuncken-Jung
Pascal

Üb.-Palenberg (D): Anja Stegemann-Schuncken
Jürgen Stegemann
Tamara
Familie Schuncken
Familie Vos

6374 TJ Landgraaf, 27 februari 1990
Rector Fischerstraat 4
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op za-
terdag 3 maart om 10.30 uur in deSt.-Theresiakerk
te Lauradorp; aansluitend begrafenis op de be-
graafplaats te Nieuwenhagen, Haanweg. Schrifte-
lijk condolerenvanaf 10.10 uur.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de chapelle
ardente van het St.-Gregoriusziekenhuis; bezoek-
tijd dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. ...

„S.o/zijt gij,
tot stofzult gij wederkeren."

"^^ Vol overgave is, in de vrede met Christus, gesterkt door
het h. sacrament der zieken, op bijna 86-jarige leeftijd,
overleden, onze dierbare schoonzus en lieve tante, me-
vrouw

Maria Hubertina
Cals
echtgenote van wijlen

Huibert Willem Marie
van Thiel

De bedroefde familie:
Familie Cals
Familie van Thiel

6161 GH Geleen, 27 februari 1990
Markt 26
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zater-
dag 3 maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-
Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna de begrafenis op
de algemene begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 2 maart om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het

"Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan, mijn lieveman, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Mattheus Gerardus
van Haaren

echtgenootvan

Maria Hubertina Bemelmans
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
M.H. van Haaren-Bemelmans
kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Amstenrade, 24 februari 1990
de Gijselaar 10
Corr.adres: Op de Acker 16
6431 GK Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene, heeft de crematie in besloten
familiekring plaatsgevonden.

I J
4- J.H.M. Diebels, 70

1 jaar, corr.adres:
mevr. M. Bouman, Be-
verweg 56, 6532 CE Nij-
megen. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden heden
donderdag 1 maart om
14.30 uur in de aula van
het Dela Uitvaartcen-
trum aan de Olympia-
laan 2 te Roermond.

t
Toch nog onverwacht, is heden overleden, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, gesterkt door het h. oliesel, mijn dierbare levensgezel, onze lieve,
vader, schoonvader, opa Harry, broer, zwager, oom en neef

Harry Spee ]
weduwnaar van c

Fien Herberigs l
levensgezel van 'Ans Kleinen-Herberigs ,

Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar. [
Übach over Worms: Ans Kleinen-Herberigs

Eist (Gld.): Jan Spee
Margo Spee-Meys
Maud en Mathijs '.

Nieuwenhagen: Jos Spee 'Mettie Rovers
Joep en Juul

Nuenen: Carin Vaessen-Spee
Leo Vaessen
Sjir en Rik

6374 GD Landgraaf 28 februari 1990
Schoolstraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 3 maart as. om 10.30uur in deparochiekerk van de H-. Jozefte
Waubach.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in het rozenkransgebed op vrij-
dag 2 maart om 18.40 uur, aansluitend eucharistieviering, in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkapel van Lindeman Uitvaart- ■centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur:
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.
I

,Aan de overkant
wacht reeds lang
een uitgestoken hand
om je te helpen bij
je laatste stappen".

Tot onze diepe droefheid is na een langdurig maar zeer moedig gedragen
ziekte van ons heengegaan,voorzienvan de h. sacramenten,mijn innigge-
liefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Noud Spatgens I
echtgenoot van

Bertha Jamar
Hij overleed op de leeftijd van 68 jaar.

Leyenbroek-Sittard: B. Spatgens-Jamar
Roermond: Jos Spatgens

Irene Laumans
Taco, Tessa

Munstergeleen: Harry Spatgens
Margo Spatgens-Zawaba
Joep, Arme

Munstergeleen: Marlies van Boekholdt-Spatgens
Peter van Boekholdt
Eric, Ingrid
Familie Spatgens
Familie Jamar
Familie Übachs

6133 BM Leyenbroek-Sittard, 28 februari 1990
Broekstraat 5

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 3 maart om 11.00 uur in de Christus Koningkerk te Leyen-
broek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake gehouden in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sit-
tard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving beschouwd wordt.

I 1 IIBedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat heden, vrij onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Wil Paulssen
echtgenoot van

Annie Stelten
Hij overleed, voorzienvan de h. sacramenten, op de
leeftijd van 71 jaar.

Sittard: Annie Paulssen-Stelten
Sittard: Riny Aerts-Paulssen

Frans Aerts
Anita en Milanie

6136 JD Sittard, 27 februari 1990
P. Ecrevissestraat 13
De plechtige uivaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 3 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Bemadette te Sittard, waarna begrafenis op
de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk om 10.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur, in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t I
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, door
de Vader in de hemel tot Zich is geroepen, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Antoinette Hoofs
weduwe van

Mathias Joseph Frantzen
Voorzien van de genademiddelen van de H. Kerk,
ging zij in haar 90e levensjaar over tot een nieuwe
leven.
Wij bevelen haar aan in uw gebed.

Roermond: Jo Frantzen, pr.
Ergersheim (Fr.): zr. Lamberta

Eindhoven: Maria Frantzen
Heerlen: Ton Frantzen

Miriam Frantzen-Lemmens
Landgraaf: Jan Frantzen

Helma Frantzen-van Boxtel
Bosschenhoofd: Antoinette Seebregts-Frantzen

Harry Seebregts
Roodepoort

(Zuid-Afrika): André Frantzen
Christa Frantzen-Lognoul

Roermond: Annie Klinkers
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hoofs
Familie Frantzen

6461 AW Kerkrade, 27 februari 1990
Poststraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart as. om 10.30uur in de dekenale
kerk van de H. Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op vrijdag 2 maart, tijdens de avondmis van 19.00
uur, zal moeder bijzonder worden herdacht in
voornoemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

>

t
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Na een langdurig, met geduld gedragen lijden, heb-
ben wij heden afscheid genomen van onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

Maria Heuts-Büllers
echtgenote van wijlen

Jan Hubert Heuts
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in de
Hamboskliniek te Kerkrade en voorzienvan de h.h.
sacramenten der zieken, in de gezegende leeftijd
van bijna 85 jaar.
Newborough (Austr.): Marianne Franssen-Heuts

Bill Franssen
kinderen en
kleinkinderen

Landgraaf: Marlies Sch'mitz-Heuts
Jo Schmitz
kinderen en kleinkind

6374 LB Landgraaf, 27 februari 1990
Rimburgerweg 269
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 3 maart as. om 12.00uur in dedeke-
nale kerk te Kerkrade, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats Schif-
ferheide.
Samenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
11.40 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De overledenezal worden herdacht in de avondmis
op vrijdag 2 maart as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.

t
In dankbareherinnering aan wat hij voor ons is ge-
weest, geven wij met droefheid kennis dat van ons
is heengegaan, in de leeftijd van 38 jaar, na een lief-
devolle verzorging in huize Op den Bies te Schim-
mert, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
onze lieve en dierbare broer, schoonbroer, oom en
neef

Charles Frijns
Epen: H. Frijns

M. Frijns-Engelen
Gabriëlle, Jacquelineen Luc
Familie Krijns

Schimmert, 27 februari 1990
Corr.adres: 6285 NE Epen
„Dorpshof' Terzieterweg 4
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 3 maart
a.s. om 11.00uur in het gemeenschapshuis te Epen.
Vrijdag zal de overledene herdacht worden tijdens
de avondmis van 19.00 uur.
Charles is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen. Bezoek dagelijks van
17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

" 1Na een werkzaam en liefdevol leven, dat geteken
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, ceS
voud en hulpvaardigheid, is heden plotseling vJ
ons heengegaan,mijn lieve man, onze zorgzame \1
der, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef I

Peter Joseph (Zef) .
Rademakers

echtgenoot van

Neske Hendrix
Voorzien van het h. oliesel overleed hij in de leét
tijd van 65 jaar.

Brunssum: Neske Rademakers:Hendrij|
John en Anita
Frank
Familie Rademakers
Familie Hendrix

6442 BP Brunssum, 28 februari 1990
Meelovenstraat 27

De plechtige eucharistieviering zal gehouden w.o
den op zaterdag 3 maart om 11.00 uur in de par
chiekerk St. Joseph in Brunssum-Egge, waarna <
begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaa
in Merkelbeek.
Voor vervoer per bus naar de begraafplaats en tj.
rug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is W
schriftelijk condoleren.
Er zal voor de dierbare overledene gebeden wordC
in de avondmis van vrijdag om 19.00 uur in vooi
noemde kerk. '(Gelegenheid tot afscheidnemen van Zef, dagelijï
van 17.30tot 18.30 uur in de rouwkapel van het Grt
goriusziekenhuis te Brunssum. ,
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgevifl
te zenden, dezeaankondiging als zodanig beschoH
wen. ;, i, \Enige en algemenekennisgeving
Heden overleed, vrij onverwacht, op de leeftijd val
70 jaar,

Pieter Joseph (Sjef)
Doljé

Namens de familie: |
Martina Doljé
Philip Hermans

28 februari 1990
Cookstraat 49, Heerlen
Corr.adres: Prinsenbaan 183 b
6104 BE Koningsboseh
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 3 maaf
1990 om 10.30 uur in het crematorium te Imstenr"
de-Heerlen. Bijeenkomst aldaar om 10.15 uur.

.J

vervolg familieberichten zie pagina
'
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'Drugsfamilie' lager
gestraft dan geëist

staan met tien maanden waarvan
drie voorwaardelijk. Tegenover
een eis van vier maanden waar-
van de helft voorwaardelijk zag
de 25-jarige vrouwelijke ver-
dachte M. C. zich veroordeeld tot
vijftien dagen gevangenisstraf.
Tenslotte legde de rechtbank de
30-jarige P. D. een boete op van
vijfduizend gulden subsidiair
vijftig dagen hechtenis met als
verrekennorm een bedrag van
honderd gulden per dag. Tegen
dezeveroordeelde had de officier
zes maanden gevangenisstraf
geëist waarvan twee voorwaar-
delijk.

echtgenote zich veroordeeld tot
vier maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf met 150 uur
dienstverlening. Had de officier
van justitie driejaar gevangenis-
straf toegedacht aan de 51-jarige
J. D., derechtbank wenste te vol-

ning in Maastricht per semafoon
bestellingen uit en liep uiteinde-
lijk op het spoorwegstation in
Sittard tegen de lamp.
In plaats van achttien maanden
onvoorwaardelijk, zoals de eis
had geluid, hoorde zijn 26-jarige

"wee jaar gevangenisstraf luidde
et vonnis voor de 31-jarige
l. D., tegen wie wegens handel
i drugs en illegaal wapenbezit 4
II jaar was geëist. De man
ilacht heroïne opte halen in Am-
terdam, voerde vanuit zijn wo-

Vooral aantrekken van parttimers is een probleem

Streekvervoer vreest
tekort aan chauffeurs

Groei
Volgens de VSL-woordvoerder zal
op de langere termijn het tekort aan
chauffeurs nog verder groeien door
het toenemend aantal spitsbussen.

Willem-Alexander op 'Beek'
"Kroonprins Willem-Alexander sluit de deur afvan de cockpit van een Cessna Citation II
op Maastricht Airport. De prins was gistermiddag co-piloot van het toestel dat onder an-
dere ministerH. Maij-Weggen naar Beck bracht. Foto: WIDDERSHOVEN

nig, een aantal dat in september zal
oplopen tot circa 100.

In het blad Versnelling van Streek-
vervoer Nederland zegt adjunct-di-
recteur H. Modderman van Westne-
derland dat niet aan de eisen voor
streekbuschauffeurs zal worden ge-
morreld.

Oordvoerder Bisscheroux van het
irenigd Streekvervoer Limburg
SL) in Heerlen beaamt deze te-
irten. „Het aantrekken van fullti-
e chauffeurs levert bij ons geen
oblemen op. Daar is het aanbod
'g voldoende. Parttime chauffeurs
ln echter veel moeilijker te krij-
■n", zegt hij, „we kunnen er op dit
oment wel tien gebruiken."

pL probeert op alle mogelijke ma-
eren parttimers aan te trekken via

uitzendbureaus en andere instellin-
gen. „Het is ook niet eenvoudig
mensen te vinden die bereid zijn
twee uurtjes 's ochtends en twee
uurtjes 's avonds te rijden", zegt
Bisscheroux, „dat komt neer op
werktijden van pakweg 7 tot 9 uur
en 15 tot 17 uur. In die tussentijd
kun je nauwelijks nog ander werk
doen."
Het personeelsbeleid bij VSL is
vooral gericht op herintredende
vrouwen en studenten. Ook wordt

de mogelijkheid bekeken of men-
sen zonder busrijbewijs met steun
van VSL toch voor het groot rijbe-
wijs kunnen worden opgeleid.
„Vroeger was dat eenvoudiger.
Toen mocht een vrachtwagenchauf-
feur ook een bus rijden. Dat is voor-
bij", aldus de heer Bisscheroux.
De Katholieke Universiteit Brabant
gaat nu in opdracht van een aantal
streekvervoermaatschappijen na
hoe de aantrekkingskracht van het
vak verbeterd kan worden.
De Streekvervoermaatschappij
Centraal Nederland kampt al met
een tekort van 115 chauffeurs, voor-
al parttimers. Bij de NZH bedraagt
het tekort circa 100 chauffeurs, zo-
wel full- als parttimers. Westneder-
land heeft nu 60 chauffeurs te wei-

Van onze verslaggever

EERLEN -Het streekvervoer in Nederland is bang dat er op
>rte termijn een aanzienlijk tekort aan buschauffeurs zal ont-
aan. Door de toename van het aantal spitsbussen dreigtvoor-
een gebrek aan part-time chauffeurs.

Eigenaars:
'Ingrijpen bij
Golden Ten
duurt even'

Verdachte liet
geheugen achter

in de kroeg

dachte. „Ik sta met lege handen. Ik
zie geen kans het leven van deze
man mooier te maken!", bekende
hij. De officier refereerde daarbij
aan het feit dat rapportage door re-
classeerder en gerechtelijk psychia-
ter waren gestrand op een tekort
aan medewerking door de man in
kwestie. Voor een eventuele volgen-
de keer stelde hij alvast "een oplos-
sing in de richting van terbeschik-
kingstelling" in het vooruitzicht.

Vijftien maanden geëist voor geweld en diefstal

Van onze verslaggever

Raadsman mr J. van Riet was van
mening dat drank in het ene en woe-
de in het andere geval hebben ge-
leid tot verminderd schuldverwijt.
Hij drong aan op een groot voor-
waardelijk strafgedeelte met ver-
plichte begeleiding door reclasse-
ring en Consultatiebureau voor al-
cohol en drugs. Op 14 maart volgt de
uitspraak van de rechtbank.

MAASTRICHT - „Bij deze man
draait alles om jattenen geweld", zo
typeerde officier van justitie mr
M. Kolkert gisteren de handel en
wandel van een 22-jarige man uit
Nuth die als 'goede bekende' voor
de zoveelste maal zijn opwachting
maakte bij de rechtbank in Maas-
tricht.

Van onze verslaggever
ROERMOND/LANDGRAAF
Het zal nog heel wat voeten in de
aarde hebben eer het Openbaar
Ministerie op kan treden tegen
casino's waar Golden Ten wordt
gespeeld. Die mening is de Roer-
mondse advocaat mr Winters
toegedaan, die spreekt namens
de eigenaar van de casino's in
Landgraaf en Maasbracht.

Opnieuw
Éénmaal toverde verdachte gisteren
een glimlach op zijn gezicht. Dat ge-
beurde toen hij op een vraag
president mr W. Bröcker bevestigde
binnenkort opnieuw in het huwelijk
te zullen treden met zijn vroegere
echtgenote. Afgelopen maandag
bracht zij haar derde kind ter we-
reld.

ve liters bier en enkele cognacjes te
hebben gedronken. Evenmin kon
hij zich veel voor de geest halen van
twee vechtpartijen tijdens de juni-
kermis in Hulsberg. Hem was
slechts bijgebleven een knaap te
hebben „aangesproken" die zijn va-
der had lastig gevallen. Zelfs ont-
brak herinnering aan het meest re-
cente feit dat de officier hem had
verweten: diefstal van geld en has-
hish op 22 januari van dit jaar te
Heerlen. Bij die gelegenheid zou hij
een ander een mes op de keel heb-
ben gezet. „Ik zat zo vol dat ik mij
het niet meer kan herinneren...",
verklaarde hij gisteren.
Officier mrKolkert zag het niet
meer zitten met deze nog jonge ver-

De rekening die de officier ditmaal
gepresenteerd wilde zien voor twee
geweldsdelicten en diefstal ver-
meldde vijftien maanden onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. Tot
nog toe heeft de man reeds vijfen-
eenhalf jaar van zijn jonge leven in
gevangenis en tuchtschool doorge-
bracht.

Bedrijf uit
Verre Oosten
naar Limburg

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De NV Indus-
triebank LIOF heeft na intensie-
ve onderhandelingen een elec-
tronicabedrijf uit het Verre Oos-
ten naar Limburg gehaald. Met
de vestiging zijn ongeveer hon-
derd arbeidsplaatsen gemoeid.

Bij het aantrekken van het be-

drijf is samengewerkt met de be-
trokken gemeente en het CBIN
(Commissariaat voor Buiten-
landse Investeringen in Neder-
land).

LIOF wil nog niet meedelen om
welk bedrijf het gaat en waar het
gevestigd gaat worden. De on-
dernemening presenteert zich
morgen in het LIOF-gebouw te
Maastricht.

De komst van dit buitenlandse
produktiebedrijf is het zevende
binnen twee maanden dat mede
dank zij het LIOF in Limburg
een nieuwe vestiging opzet.Grafveldopgegraven

in Venzelderheide

Uit periode 550- 750 na Christus
Een andere mogelijkheid is dat
er snel een nieuwe wet komt ten
aanzien van Golden Ten, maar
ook die zal volgens de advocaat
nog wel wat voeten in de aarde
hebben.

Gisteren liet officier van justitie
mr Ummels in deze krant weten
dat Golden Ten zijn langste tijd
heeft gehad. Volgens het Open-
baar Ministerie is Golden Ten
een kansspel, volgens de casino's
een behendigheidsspel.
„Zolang er nog geen eenduidig
opsporingsbeleid is heeft het
geen pas meteen in te grijpen",
zegt Winters. Ummels liet weten
dat er een nieuw beleid in de
maak is, maar wilde daar nog
niet opvooruit lopen. De kwestie
is dat er wel wat uitspraken zijn
over Golden Ten, maar er is vol-
gens mr Winters nog nooit een
inhoudelijk verweer gevoerd.
Wat dat betreft zou er eens een
pro forma-zaak gevoerd kunnen
worden waardoor de Hoge Raad
de gelegenheid krijgt een oor-
deel te vellen.

Opzettelijk inrijden op de vriendin
van zijn ex-vrouw vormde in crimi-
nele zin het voornaamste misdrijf
dat verdachte was telastegelegd. Hij
zou dat- „met groot licht en vol gas"
- op 15 juni van vorig jaar hebben
gedaan na in hartje Nuth tevergeefs
geprobeerd te hebben in contact te
komen met zijn vroegere echts-
vriendin en hun twee kinderen.
Door tussen twee geparkeerd staan-
de auto's in te springen, wist de be-
dreigde vriendin het vege lijf te red-
den. Verdachte zei zich niets van het
voorval te kunnen herinneren. Wel
wist hij die avond tenminste 25 hal-

Geheugen

Grindwerknemers
protesteren

Van onze correspondente

HASSELT - Stakende grindwerk-
nemers zijn gisteren in een lange en
luidruchtige karavaan van het
Maasland naar de Belgisch-Lim-
burgse hoofdstad Hasselt gereden.
De betogers trokken met 85 vracht-
wagens, 25 betonmixers en 100 per-
sonenauto's op naar de Gewestelij-
ke Ontwikkelings Maatschappc
(GOM).

Een delegatie werd daar ontvange»
door de GOM-voorzitter, die vi
kerde dat de gemeenschapsmin
van economie De Batselier op 14
maart alle belanghebbenden samen
zal brengen voor een confen
over die grindproblemen.

De werknemers willen dat er snel
nieuwe vergunningen worden afge-
gevenvoor het afgraven van nieuwe
grindvelden.

cie zon vijftien tot twintig merovin-
gische grafvelden bekend zijn. Die
zijn ontdekt van 1850 tot nu."

middellijk een noodopgraving ge-
start, die zes weken in beslag heeft
genomen. Vanwege de kwetsbaar-
heid van het veld is pas nu - na af-
loop van de opgraving - ruchtbaar-
heid gegeven aan de vondst.
Archeoloog Stoepker concludeert
dat niet ver van het grafveld een ne-
derzetting moet zijn geweest, waar-
schijnlijk op de plek waar nu de be-
drijfsgebouwen van Zelder en de
daaraan voorafgaande boerderijen
met de nog bestaande 16de eeuwse
kapel liggen. Volgens de archeoloog
is het mogelijk dat deze plek voort-
durend bewoond is sinds de zesde
eeuw.

Bijzonder
Wel is het grafvan het paard, waar-
van de leeftijd op vier wordt ge-
schat, iets bijzonders. VolgensStoepker kwam het tussen 500 en1000 op diverse plaatsen in West-
Europa voor dat een paard in de
buurt van de overleden eigenaar
werd begraven. In Nederland zijn
op een tiental plaatsen paardegra-
ven gevonden. Deze liggen echter,
op de twee Limburgse paardegra-
ven na, alle ten noorden van de gro-
te rivieren. De komende tijd zullen de gevon-

den beenderen en schedels worden
onderzocht om geslacht en leeftijd
te bepalen. Ook zullen de voorwer-
pen nauwkeurig worden bestu-
deerd. De doden lagen in drie ofvier
groepen bij elkaar, mogelijk in fami-
lieverband. Onderzoek moet ant-
woord geven op de vraag wat er pre-
cies is gebeurd, aldus Stoepker.

Het grafveld werd op 12 januari ont-
dekt tijdens de bouw van een
schuur bij een graszaadkweekbe-
drijf in Venzelderheide. Een ama-
teurarcheoloog zag in een bouwput
menselijke skeletresten liggen.
Vanwege de zeldzaamheid van me-
rovingische grafvelden werd on-

;' Van onze verslaggeefster

tfENZELDERHEIDE - De Rijks-
lenst voor Oudheidkundig Bo-

ti ernonderzoek (ROB) heeft bij het
°rP Venzelderheide in de Noord-

ic^burgse gemeente Gennep een
(T°egmiddeleeuws grafveld opge-

Bij het onderzoek werden
jij! graven ontdekt uit de periode

r£°-750 na Christus. De provinciaal
theoloog drs Henk Stoepker

de vondst zeldzaam. Zeer bij-,, nder is een zogenaamd paarde-
af. Daarvan waren er tot nu toe in

slechts twee ge-
i?t!den, in Swalmen (1927) en Ob->lcht (1932).

■f de graven zijn verschillende
lorwerpen gevonden waaronder
a J' gouden en zilveren munten, een

Uden hanger, bronzen ringen en
sPen, zeven ijzeren pijlpunten,

' 1 mes en aardewerken potten.
°'gens archeoloog Stoepker is de
ndst van het grafveld zeldzaam,
Sar niet uniek. „Eens in de tien

|(^r wordt zoiets ontdekt in Lim-rg- Ik denk dat er in deze provin- (ADVERTENTIE)

l/ooro/e mooiste boefk&mers,
demooiste Mïe/ekeukens &n .

t/akkvtochq acti/iee. itouppe'
MéËÊhM _Tf_ fflfti ilHii iHHii

Heerlen, «Jreukerweg 3.Industrieterrein BI I Geopend dl. t/m zü van 0930-
-"In De Cremer" Tel 046-719700. «TOuurdonowSagavondwan
I . ■ ie.QO-?l.ooüür. . .

Voorlopig blijven de grindwerkne-
mers bij hun beslissing om de
king voort te zetten en zelfs nog uit
te breiden." Boze grindwerknemers trokken gisteren naar Hasselt. Een delegatie sprak in de provincie-

hoofdstad met gemeenschapsminister De Batselier. Foto: WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)
a^"^^
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-£/ifl/ I .É L .*. WILHELMINAPLEIN 17.

«eafiM* jM I Mzt I W** ~—"___OP* jLA.fahAKW^ HÜW ,~*-y " _.///} DE LA STATION HEERLEN,

■ » 4* I touw r r. (iiiit,

/{"/&50 VjlLA*29.so\ /*ó.s° >Baron
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Bericht voor Limburgs
Dagblad-u/andelaars

j
e lentewandeling van het

iburgs Dagblad, gepland ops fnaart, is verschoven naar 25
tttaart.

start, plaats e.d. worden
9epubli-eerd op 23
iï^art.

[Het gevonden paardeskelet is uniek, aldus de archeoloog. In Limburg zijn in het verleden
*chts twee andere paardegraven ontdekt. Foto: THEOPEETERS

Limburgs dagblad J provincie
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lAASTRICHT - Vijf leden van
en in drugs handelende familie
it Maastricht zijn gisteren tot
anzienlijk lagere straffen ver-
ordeeld dan de officier van jus-
tie eerder tegen hen had geëist,
let vijftal werd gevormd door
ader, zoon, dochter, schoon-
oon en tante.



Dankbetuiging
Groot is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Voor uw medeleven en eerbetoon die u na het plotseling overlijden en de
begrafenisplechtigheid van mijn man, onze vader en opa

Toon Grummels
hebt betoond, danken wij u oprecht.
Al de uitingenvan deelneming, de bloemen, een persoonlijk schrijven en
uw aanwezigheid waren voor ons een grote troost.

Leny Grummels-v.d. Slik
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden zaterdag 3 maart 1990
om 18.30 uur in de kapel van O.L. Vrouw in 't Zand te Roermond.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Wij danken u van harte voor de belangstelling en het medeleven bij het
overlijden van mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader en opa

ing. Peter Joseph
(Pierre) Houben

De volle kerk, de vele bloemen, h.h. missen, condoleances en troostende
woorden van familie, vrienden, buren en bekenden, hebben ons zeer ont-
roerd en steun en troost gegeven. Een mooier afscheid hadden wij ons
niet kunnen wensen.

Louise R. Houben-Aerts
dochter, schoonzoonen kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 3 maart 1990 in de
H. Moeder Annakerk, Bekkerveld te Heerlen.
Heerlen, maart 1990

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man, vader en schoonvader

Toon van Zandvoort
zal worden gehouden op zondag 4 maart as. om 11.00 uur in de St.-Jans-
kerk te Hoensbroek.

Annie van Zandvoort-Hermes
Marleen en Frans

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedankenvoor devele
blijken van medeleven diewij mochten ontvangen bij het overlijden en de
crematie van mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

Leo Nijsten
betuigen wij onze hartelijke dank.

J.E.F. Nijsten-Poell
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, maart 1990
Koningstraat 55
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 3 maart
as. om 18.30 uur in de parochierk van St.-Franciscus van Assisië te Heer-
len.

Wij danken u hartelijk voor debelangstelling bij het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve man, onze vader en opa

Frans van Boekholdt
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk ofin de vorm van bloemen en h.h.
missen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal in dankbare
herinnering blijven

Mevrouw M. van Boekholdt-Hendrikx
kinderen en kleinkinderen

Maart 1990
Peter Schunckstraat 282, 6418 XJ Heerlen
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 3 maart as. om 19.00
uur in de kerk van de H. Joseph te Heerlerbaan.

—_—_—_^___—^^— ——————-^—^—

I-j- Engelina Engelen,
1 85 jaar, weduwe van

Godfried Claassen,
corr.adres: Jo Hansen-
straat 124, 6041 GG
Roermond. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden za-
terdag 3 maart om 14.00
uur in de Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk te
Roermond.

Dankbetuiging
i Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte

bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ondervinden bij het overlijden en de
crematie van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Fien Haan
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozefte Waubach-Groenstraat.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Maria Catharina
Stevens-Werry

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming te
Kerkrade-Chevremont.

Met leedwezen gevenwij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

J. Bongaerts
De heer Bongaerts was tot aan zijn pensionering in
1975, ruim 20 jaar werkzaam bij onze voormalige
sector produktie.

Directie en personeel
N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 23 februari 1990

De eerste jaardienst voor onze zuster en
schoonzuster

C. Dautzenberg-
Römgens

zal worden gehouden op zaterdag 3 maart as.
om 18.00 uur in de parochiekerk van de H.
Antonius van Padua te Kerkrade-Bleijerhei-
de.

Voor devele blijken van deelnemingbij het overlij-
den en de begrafenis van

Maria Elisabeth
Coenen

hartelijk dank.
Familie Harst
Familie Spaetgens

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag4 maart as. om 10.00 uur in de parochiekerk te
Nuth.

De volle kerk, de mooie bloemen, de sfeervolle
zang, de vele condoleances en oprecht gemeende
woorden van troost door familie, vrienden, buren
en bekenden bij het overlijden en de begrafenis
van ons allerliefste zoontje en broertje

Yves
hebben ons diep ontroerd. Een mooier afscheid,
hoe intens triest dan ook, haddenwij ons niet kun-
nen wensen. Héél hartelijk dank hiervoor.

Ron en Maria Brouns-Joosten
Jill en Gladys

Epen, maart 1990

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 3 ma-\rt as. om 19.00 uur in kerk van de H.
Remigius te Simpelveld.

„Een hart van goud hield op met kloppen."
Daar het ons onmogelijk is familie, vrienden en
kennissen persoonlijk te bedanken voor de grote
steun en blijken van medeleven die wij kregen bij
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Wies
Welzen-de la Couture

zeggen wij u allen hartelijk dank.
Pie Welzen
kinderen en kleinkinderen

Spaubeek, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 4 maart om 10.00 uur in deSt.-Laurentius-
kerk te Spaubeek.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

De overvolle kerk, de bloemen, de vele condolean-
ces en uw medeleven bij het overlijdenen de begra-
fenis van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Hubertina
Steijns-Vankan

hebben ons diep ontroerd. Een mooier afscheid,
hoe intens triest dan ook, hadden wij ons niet kun-
nen wensen.
Hiervoor onze oprechte dank.

J.H. Steijns
kinderen en kleinkinderen

6333 BJ Schimmert, Hoofdstraat 28
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 4 maart om 11.00uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Schimmert.

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

Philomena van den
Heuvel-Penders

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Hoensbroek, maart 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 3 maart as. om 19.00 uur in de St.-Janskerk te
Hoensbroek.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens het overlijden en de
crematie van onze lieve moeder en oma

Cacilia
van Keeken-Kaulen

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinde-

ren
De plechtige zeswekendienst zal worden hehouden
op zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

Dankbetuiging
Uit de hoeveelheid condoleances bij het overlijden
en de aanwezigheid van zo velen bij de uitvaart-
diensten de crematie van mijn lieve man, onze va-
der en opa

Max Riedel
is gebleken dat hij doorvelen buiten ons geliefd en
gerespecteerd werd.
Aan allen die dit op welke wijze dan ook hebben
benadrukt, betuigen wij bij deze onze hartelijke
dank.

Net Riedel-Dols
kinderen en kleinkinderen

Munstergeleen, 1 maart 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4
maart om 11.15 uur in de parochiekerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.

Nog dagelijks in onze dankbare herinnering,
is het inmiddelseen jaar geleden dat wij plot-
seling afscheid moesten nemen van mijn on-
vergetelijke echtgenote, onze moeder, oma
en zus

Tiny Fox-van de Berg
Wij nodigen u uit samen met ons, tijdens haar
eerste jaardienst Tiny te herdenken op zon-
dag 4 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Joseph te Hoensbroek-Passart, waar
een h. mis tot haar intentie zal worden opge-
dragen.

H.W. Fox
kinderen en kleinkinderen

Hoensboek, maart 1990

Onze welgemeende dankvoor de mooie bloe-
men, de vele condoleances en de troostende
woorden en brieven bij de begrafenis van
mijn zoon en broer

Louis Depré
Maria en Marcel

Landgraaf, maart 1990

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zondag 4 maart om 11.00 uur in de pa- i
rochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven dat wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis
van onze dierbare vader en opa

Joannes Jacobus
Bouwens

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.

- Familie Bouwens
Familie Maas

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de kerk van
de H. Laurentius te Spaubeek.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van onze lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Maria Hubertina
Peters-Lenaerts

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 3 maart 1990 om 19.00
uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evange-
list in Hoensbroek.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve echtgenote, onze goede moeder
en oma

Troutje Rooden
echtgenote van

Konraad (Coen)
Wierschowski

betuigen wij u onze oprechte dank.
K. Wierschowski
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart as. om 18.00uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van AltijddurendeBijstand te
Kerkrade-Heilust.

tAdam Beerens, 54 jaar, echtgenootvan Mia Rui-
ten, Raadhuisstraat 26, 6109 AR Ohé en Laak. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 3 maart om 11.00 uur in deparochiekerk van
O.L.V. Geboorte te Ohé en Laak.

t Pierre Huskens, 47 jaar, corr.adres: Hoppenhof
3, 6118 EJ Nieuwstadt. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden vrijdag 2 maart om
11.00 uur in de kapel van huize %t. Joseph te Heel.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze zorgza-
me vader, groot- en overgrootvader

Theodoor Sturmans
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 4 maart as. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Eligius te Schin-
veld.

Dankbetuiging
Zij is begonnen aan de reis,
de reis die wij verwachtten.

De volle kerk, de bloemen, de vele con-
doleances en uw medeleven bij het over-
lijden en de begrafenis van onze goede
moeder, schoonmoeder groot- en over-
grootmoeder

Maria Josephina
Schillings-Simons

hebben ons diep ontroerd. Een mooier
afscheid, hoe intens triest dan ook, had-
den wij ons nietkunnen wensen.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 4 maart om 11 uur
in de parochiekerk van de H. Comelius
te Heerlerheide.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het heengaan van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Josephina
Hubertina

Storms-Schoenmackers
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt ditverlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Kerkrade-Terwinselen.

I ■ 1

MAVO PIUS XII
St.-Martinusstraat 53 - 6466 LN kerkrade
tel. 045-418255
Wegens ziekte gevraagd per 5 maart 1990:

docenten v/m
biologie, 24 uur.
Sollicitaties aan bovenstaand adres t.a.v. de
directeur H.J.W. Amkreute, die ook informatie
verstrekt (tel. privé 045-456276).

Wïjtó "rOVInCI© Bureau Bibliotheek
■ff^fQ | "__|_.. Postbuss7oo
IjgJË) LIITIDUrCJ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Rectificatie
MS2/9-90

_ ■De Provincie Limburg maakt bekend
dat van 15 januari tot 15 maart 1990 het
Ontwerp-lntentieprogramma bodembe-
scherming en de Ontwerp-Verordening
bodembeschermingsgebied Mergelland
ter visie liggen bij gemeentebesturen, bi-
bliotheken en belanghebbende organisa-
ties. In het intentieprogramma wordt het
gehele Mergelland als bodembescher-
mingsgebied aangewezen. In de bijbeho-
rende verordening worden beperkingen
opgelegd aan activiteiten zoals het aan-
tasten van waardevolle beekdalen, graf-
ten, holle wegen en bronnen. Daarnaast
wordt de regelgeving in het gedeelte van
het Mergelland buiten de grondwaterbe-
schermingsgebieden gelijkgeschakeld
aan de regelgeving zoals deze sinds 1 ja-
nuari 1989 van kracht is in de grondwater-
beschermingsgebieden in het Mergel-
land. Het importverbod voor dierlijke
meststoffen in het "Overig Mergelland"
wordt ingetrokken.

Gezien de aard van de voorgestelde
maatregelen, is, in overleg met de LLTB,
besloten om in deze periode twee voor-
lichtingsbijeenkomsten te organiseren
voor de agrariërs in het Mergelannd. Tij-
dens deze bijeenkomsten wordt u de mo-
gelijkheid geboden om vragen te stellen
omtrent het intentieprogramma en de
voorgestelde regelgeving. De voorlich-
tingsbijeenkomsten vinden plaats op:
donderdag 1 maart 1990 vanaf 14.30 uur
in „herberg Mareveld", Mareweg 23 te
Schimmert; woensdag 7 maart 1990 van-
af 20.00 uur in „de Timpaan", Rosstraat 1
te Gulpen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk
bedanken voor de vele blijken van medeleven d
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de b
grafenis van mijn zorgzame man, onze vade
schoonvader en opa

Toon van de Roer
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

Mevrouw M.J. v.d. Roer-Goessens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudt
op zaterdag 3 maart as. om 19.00uur in deparochi
kerk van de H. Familie te Langeberg-Brunssum.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk
bedanken voor de vele blijken van medeleven d
wij mochten ontvangen bij het overlijden en deb
grafenis van mijn zorgzame man, onze vade
schoonvader, opa, broer en neef

Wiel Valkenberg
betuigen wij u onze oprechte dank.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudï
op zondag 4 maart as. om 10.00 uur in de parochi
kerk van Klimmen.

Mevrouw Valkenberg-Linden
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Onze dank aan allen bij het overlijden en de begr
fenis van mijn dierbare man, vader en schoonvadi

Eberhard Janssen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
maart as. om 11.00 uur in de St.-Corneliuskerk
Heerlerheide.

Treeske Janssen-Moonen
en kinderen

Heerlerheide, maart 1990
Wannerstraat 165

| = Velden 1990 = |
4 PUBLIEKE VERKOPING

te houden wegens bedrijfsbeëindiging van

LANDBOUWLOONBEDRIJF
F.G.H. BRUEREN

Oude Venloseweg 115 - Velden

I TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zal OP MAANDAG
I 12 MAART 1990 's middags vanaf 14.00 uur in de
I zaal van Café-Rest. 'Het Wapen van Velden', Rijks-
I weg 101 te Velden,ten overstaan van deWeledelge-
I strenge Heer MrR.M.H. Wanders, Notaris teVenlo,
I publiek verkopen 0.a.:

I COMBINE 'New Holland', type 8060m1984m, 1640
I bedrijfsuren; MAÏSHAKSELAAR 'John Deere', type
I 5460, ca. 400 pk;ZESRIJIGE MAISBEK 'JohnDeere'

I I (1988); VIERRIJIGE MAISBEK 'New Holland'; 5
I LANDBOUWTRACTOREN, t.w. 3x 'John Deere', ty-

" I I pes 4050 (1988), 3030 en 3130; 'Landini', 60 pk en
I I 'Agria', type 4800, 15 pk; 2 SMALSPOORTRACTO-I REN 'Eicher', type 352A, cap. 52 pk;

I VRACHTWAGEN 'Ford', model Bguisa 88801 met
I 'Veenhuis' GIERTANK, 10.000 1; 2VRACHTWAGENS
I met OPGEBOUWDE HYDR. KIPPER, t.w. 'Margirus
I Deutz', type 232D26AK 6x6, laadverm. 20.000 kg
I en 'Hanomag Henschel', type F261 BM; GIERTANK
I 'Veenhuis', cap. 10.000 I;
I 2 ZELFRIJDENDE MAAIMACHINES 'Wanze', type
I 1703, 38 pk, werkbr. 165- 210 cm (1987); 3ZELFRIJ-
I DENDE DRIEDELIGE GAZONMAAIER, t.w. 2x Ro-
I bertine', type SR, werkbr. 2100 mm en 'Allen', type
I lawnranger, werkbr. 1600 mm; GETROKKEN TROM-
I MELMAAIER 'J.F.', type CMT 245, werkbr. 2450
I (1987); MOTORMAAIER 'Agria', type 3300, werkbr.

I I 1200 mm;

"II VACUÜMZAAIINSTALLATIE 'Vicon', type LZ3O2
I (1987), werkbr. 3000 mm; GRONDFREES 'Kuhn', ty-
I pc ELBO, werkbr. 2500 mm; 2 ZELFRIJDENDE
I FREESMACHINES, t.w. 'Bertolini', freesbr. 800 mm
I en 'Agria', type 1700D, werkbr. 600mm; HYDR.DRIE-
I SCHARIGE KANTELPLOEG 'Rumpstad', model
I DV4OB; 3 BALENPERSEN, t.w. 'John Deere', type
I 459 met OPRAAPINRICHTING, werkbr. 1750 mm
I (1988), 'Sperry-New Holland', type 376, werkbr. 1500
I mm en 'New Holland', type 276, werkbr. 1400 mm;
I OPRAAPWAGEN 'Krone', type HSL 3502T(1984),
I tot.gew. 5660kg met afsnijinrichting, opnamebr. 1600
I mm; GRASPICK-UP 'John Deere', werkbr. 2 m
I (1986); Z.G.A.N. BANDHOOIER 'Agria', werkbr. 2200
I mm; HOOIMACHINE 'PZ', type Famex 730;

I SCHOFFELMACHINE 'Kongskilde' type VCO-VBT-
I VIBROCORN, werkbr. 3250 mm met KUNSTMEST-
I DOSEERINSTALLATIE (1986); 2 MESTVERSPREI-
I DERS HYDR. GRAAFMACHINE 'Atlas', type
I A81202, giekl. 4500 mm met dieplepelgraafbak, br.
I 1000 mm; UNIVERSELEWERKTUIGDRAGER 'Ha-I ko' type mobiel 4000; grondontsmettingsinstalla-
I tie,' werkbr. 2700 mm; 2 Z.G.A.N. BEZEMUNITS;
I WERKPLAATSUITRUSTING met 10 KETTINGZA-I GEN; kolomboormachine; TWEECIL. TWEE-
I TRAPSCOMPRESSORINSTALLATIE; vuilwater-
I pomp; partij diverse machinedelen en veel hand-
I gereedschap; hydr. pallethefwagen, cap. 1,5 1; MO-
I BILOFOONINSTALLATIE 'Eurocom', type KMIBO.
I BEZICHTIGING: vrijdag 9 maart 1990 van 09.00 tot
I 16.00uur, alsmede op de dagvan verkoopvan 09.00
I tot 13.00 uur, aan het bedrijf te Velden.
I FOTOCATALOGUS op aanvraag: I

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
makelaars in machines/beëdigde taxateursIDe Boelelaan 1065 Coolse Poort, Coolsingel 139

I 1082SB Amsterdam 3012 AG Rotterdam
I tel. 020-46.32.01 tel. 010-4.14.81.31

B telex 14692 artro nl - telefax 020 - 42 74 10

Taxaties en Expertises
I ORGANISATIE-ADVIEZEN

-
HET BETERE KLASSIEKE EN MODERNE MEUBEI

■b jL^.._-_._

KERKRADEKERKRADEH E E R L E f
Hoofdstraat 93-95. Tel. 045-455146 Markt. Tel. 045-<"52885 Raadhuisplein. Tel. 045-713463

KLASSIEK EN RUSTIEK WONINGINRICHTING MODERN EN SLAAPKAMERS
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Avro zal rectificeren
Maartenscollege
alsnog winnaa
12-Porviciespe

Een boer uit Waubach schudt
zijn hoofd: „Die aangeboden kof-
fie hoef ik ook niet", is het com-
mentaar op het door het ministe-
rie aangeboden kopje koffie.

Akkerbouwersteleurgesteld overreactie Landbouw

'Als we nu stoppen,
staan we voor gek'

door jan hensels
ROERMOND - Al een uur staan
ze in de stromende regen te
wachten, met de filmcamera in
de aanslag, familieleden van een
protesterende akkerbouwer. Op-
eens draait dan eindelijk de eer-
ste van een stoet van 237 tracto-
ren de Steegstraat in Roermond
in. Luid toeterend weerspreken
de landbouwers geruchten als
zouden de trekkers op last van de
politie de Roermondse binnen-
stad niet in mogen.

De vraag is overigens of de land-
bouwers zich daar iets van aan
hadden getrokken. Een deel van
de akkerbouwers gaat de actie
van gisteren nog niet ver genoeg.
Wat haalt dat nu uit, even per
tractor een petitietje aanbieden
aan de baas van het ministerie
van Landbouw in Limburg ir. H.

Curfs, zo vroeg zich een landbou-
wer af. Blokkades bij voorbeeld
van het belastingkantoor, over
de A-2 rijden, waren enkele sug-
gesties die boze boeren deden
om hun eisen meer kracht bij te
zetten.

Duits
Sommige tractoren voeren bor-
den mee met teksten als 'Laat
Braks ww trekken, voordat de
boeren verrekken' en 'Politieke
flop, akkerbouw strop. Opval-
lend is dat opvallend veel land-
bouwvoertuigen een Duits ken-
teken hebben. En één Belgisch.

Inmiddels zit de Swalmerstraat
waar in het gebouw van het mi-
nisterie van Landbouw de petitie
overhandigd zal worden, pot,
maar dan ook potdicht. Niette-
min probeert een enkele over-

moedige automobilist zich -nog
een weg te banen langs de tracto-
ren. Omkeren is het enige alter-
natief.
Hoewel er pas 122 van de 237
boeren zijn gearriveerd - de rest
zit nog vast in de binnenstad -verzamelen zij zich voor het mi-
nisterie met een groot spandoek
met het opschrift: 'Akkerbouw
Limburg, stop de afbraak. In de
een overvollekantine van het mi-
nisterie, waar Curfs zich al heeft
gemeld wachten de boeren ge-
spannen op het aanbieden van
de petitie.

„Curfs wie is dat eigenlijk?",
vraagt een agrariër zich af. „Die
kleine met dat brilletje en die
glad gekamde haren is Curfs",
weet zijn buurman. „Dadelijkzit-
ten zijn haren niet meer zo
netjes", mompelt de ander. De
verwachting is dan nog.hoogge-

Als de stoet zich vervolgens weei
langzaam - heel langzaam - op
weg maakt voor de terugtocht
valt te beluisteren dat sommigen
er wel voor voelen om enige
stampij te maken tijdens de
avondspits. Voorzitter Huijts
drukt hen echter op het hart het
publieksvriendelijke karakter te
handhaven en tijdig voor de erg-
ste drukte huiswaarts te keren.

HILVERSUM - Zeven dagen na
TV-opname in het MECC is deAi
tot de conclusie gekomen dat r
het team van Geleen (onder leidi
van burgemeester Lurvink) m;
het St. Maartenscollege te Ma
tricht winnaar is geworden van 1
12-Provinciespel.

Een paar minuten na de opna
verbaasde René Corten, conrec
van deze school, zich al over het 1
dat hun antwoord op de vraag o
'grind aan de Maasoever' niet r
vier punten werd gehonoreerd.

" H. Huijts biedt namens de akkerbouwers een petitie aan
aan ir. H. Curfs, directeur van het ministerie van Land-
bouw in Roermond. Foto: JEROENKUIT

Hier en daar op de rijksweg tus-
sen Roermond en Sittard kwam
het tot opstoppingen toen agriërs
een kat-en- muisspelletje met de
politie begon. Sommige agriërs
reden slingerend over linker- en
rechterrijbaan naar huis terug
Ter hoogte van Herten en Maas-
bracht had de politie de handen
vol aan agriërs die tijdelijk de rij-
baan blokkeerden.

Dat het waarschijnlijk niet de
laatste actie van Limburgse boe-
ren was, was inmiddels ook dui-
delijk. Een landbouwer ver-
woordde het als volgt: „Als we
nu zouden ophouden met actie-
voeren, zouden we ons zelf bela-
chelijk maken."

spannen: „Curfs is toch uit Voe-
rendaal, die moet toch iets voor
ons doen", zegt een landbouwer
uit die plaats.

Oorverdovend gejuich als
H. Huijts van het actiecomité de
petitie aan Curfs heeft voorgele-
zen. De daaropvolgende reacties
van Curfs ontlokt een agriër de
uitspraak: „Braks is een schoot-

Curfs dankt de actievoerders
voor het feit dat zij zich zo pu-
blieksvriendelijk en gediscipli-
neerd hebben gedragen. Gelach
alom. „Wacht maar, we zijn nog

hondje van Brussel, Curfs zijn
rechterhand. Dat terwijl Curfs
juist voor de belangen van de
Limburgse akkersbouwers moet
opkomen", luidt het teleurgestel-
de commentaar.

Gisteren bekende de producer v
het programma, René Stokvis, <
er (inderdaad) een fout is gemaa

„De school krijgt er nu alsnog \t
punten bij. Dat brengt hun eindsi
re op 32, twee punten méér dan {
team van burgemeester Lurvink^
Aan het eind van het programii:
dat maandagavond wordt uitgezd
den, zal de Avro de uitslag rectifü:
ren. René Stokvis: „Burgemees
Lurvink en zijn twee medespel'
mogen de fiets overigens houden*
i

werken in het Nederlandse grensj
bied. E
Vooral door deze spontane dccli,
me werd het verwachte aantal tn
toren van 150 overtroffen.

Dat de Limburgse boeren pas on»
veer tien dagen na de collega's,
het noorden echt in actie komei.
de deelname van Limburgse laij
bouwers tijdens de manifestatie^Aken niet meegerekend- komt \i
gens Huijts doordat de situatie v<"
een aantal boeren in het noord,
veel nijpender is. /

Aan de eerste manifestatie die op
touw was gezet door het actiecomité
- een kleine twee weken nadat col-
lega's in het noorden hun acties be-
gonnen- namen gisteren 237 akker-
bouwers deel. Deze groep was van-
uit respectievelijk Hulsberg en
Horst per tractor vertrokken om in
Roermond een petitie aan te bieden
aan ir H. Curfs, directeur Land-
bouw, Natuur- en Openluchtrecrea-
tie in Limburg.

mogelijkheden voor granen. Ge-
dacht wordt daarbij aan toepassing
van granen in de autobrandstofbio-
ethanol en aan afbreekbare plastic.

Specifieke Limburgse eisen zijn:
het versnellen van ruilverkavelin-
gen waardoor een bedrijfsstructele
aanpassing mogelijk wordt ge-
maakt en geen verdere afname van
het graanarsenaal in Limburg (nu
ongeveer 14.000 hectare). Vanwege
de beheerslandbouw die vooral in
grondwaterbeschermingsgebieden
in Zuid-Limburg speelt, achten de
boeren dat essentieel.

'Opgebouwd imago geen schade toebrengen'

LLTB tegen hardere
acties akkerbouwers Failliet

Volgens de politie had de actie een
overwegend rustig verloop, al kon-
den enige opstoppingen niet wor-
den voorkomen. Alleen op de terug-
tocht werden er enige problemen
gemeld onder meer op deRijksweg
Roermond-Sittard ter hoogte van
het Ei van St.Joost.

De Limburgse boeren zijn ontevre-
den over het gesprek dat actievoe-
rende collega's hebben gehad met
minister-president Lubbers en mi-
nister Braks. In de petitie vragen zij
om herstel van de graanprijs op mi-
nimaal het niveau van het seizoen
'88-'89 en een toeslag per hectare
voor onder meer graan. Bij het uit-
blijven van maatregelen gaan vol-
gens de boeren veel bedrijven fail-
liet.

„Die zullen het met zorg opge-
bouwde imago van de agrari-
sche sector schade toebren-
gen. Zeker in Limburg waar er
behalve akkerbouw ook veel
tuinbouw en veeteelt is moe-
ten we dat zeker niet hebben",
aldus Kooien die als LLTB-
woordvoerder de eisen van de
boeren wel ondersteunt.

ROERMOND - LLTB-secreta-
ris H. Kooien is uitgesproken
tegenstander van harde acties.

Vervolg van pagina 1

Verder eisen zij: een goede regeling
voor boeren die hun bedrijf willen
beëindigen, een brede investerings-
regeling voor agrariërs die willen in-
vesteren in milieuvriendelijke en
marktgerichte landbouw. De akker-
bouwers willen voorts de tijd krij-
gen om over te stappen op alterna-
tieve gewassen of op andere afzet-

Onder de protesterende boeren be-
vonden zich ook een veertigtalDuit-
se collega's uit het grensgebied de
Selfkant. Het betrof voornamelijk
agrariërs die landbouwgrond be-

De meeste protesterende boeren
waren afkomstig uit Zuid-Limburg
waar in verhouding meer akkerbou-
wers wonen. Limburg telt tussen de
vier- en vijfhonderd bedrijven die
hoofdzakelijk van de akkerbouw
moeten leven.

Identiteit
verdronken mai

vastgesteld
MAASTRICHT - De gemeentep
tic van Maastricht heeft woens<
de identiteit kunnen vaststellen
de man wiens stoffelijk oversc
een dag tevoren in een visvijver
de Via Regia in Maastricht door
toevallige voorbijganger werd s
getroffen.
Het blijkt de 54-jarige Christi
Godding uit Maastricht te zijn. I
de man te water is geraakt is i
niet bekend. De politic deelde r
een misdrijf uit te sluiten.

" Boze
akkerbouwersvia
Hulsberg
opweg naar
Roermond.

Foto: FRANS RADE
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Om twee redenen kiezen steedsmeer onder- w vw-h -ga^ onmogelijk. Fabrikant Chrysler beseft dat zich di
nemers voor deze Dodge, die in Detroit wordt laJj V* Bv de belangrijkste vracht bevindt. Voor een groei^
geproduceerd en daarom Mini Ram Van als type- ML M. ■ ***** M^k. aantal fleetowners is dat de tweede reden om v<j
aanduidingheeft. De meestrationele vw- j* -|^ w _^^ vq W ___T Dod8e te kiezen Bestuurder en

reden is er een van funktionele aard. I* /m I^l M^ wBH BH I^Ü ri) der beschikken over een ria

Een schuifdeur opzij plus een -M.^k*mJ. \J_mVél werkplek met het comfort van i
grote achterklep geven ruim v^m __ _f^ TWOT W ru,me personenwagj
baan voor elke denkbare H^_H MM E|^_ _H Wt mt Met als Bevolg f'"e' B°'
vracht. Beschikt de Dodge WT lyA%lJ\#l -k-lMmmmMaWémmmW gemotiveerde berijd*
standaardover 3.7 m 3, in mm afc ■ /_p WkFOT WP* mT'U'* M W* die hun plek net Sneideverlengde versie is dat AL ■%’BH Iv VH l^ü V^ zullen staan.

zelfs4.s m 3laadvolume! M^mAkW W fcd 1%1 JfcdA M ■ ■_< Die plaats ach|
De krachtige 4 of 6 cilinder- mm vm. T^^V^ het StUUr Van de Mj" Ram Van

motor heeft zelfs bij volledige belading t^^Wß^ I^ÜI H^ dan ook snel aan populariteit, zo^
(ruim 700 kg) nogvolop reserve en is M MmJ^aMMa^M # eventuele vakatures snel worden!
uitermate bedrijfszeker. Een LPG-installatie kan onder de vloer gevuld als blijkt dateen Dodge tot de secundaire arbeidsvoorwd
worden ingebouwd en gaat niet ten koste van het laadvolume. den behoort. Dodge Mini Ram Van. Al v.a. f 27.475- excl. Bt

Kan deze Dodge zich achter de bestuurder _4^. _*__-__-’_-■ j-_
Met 3 literV6motor mcl. automaat v.a. f 34.97,

met elk ander merk meten, vóórin is elk vergelijk «SF LJLJLJLJLm excl. BTW.
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AMERICAN CARS SCHIMMERT KOENEN'S AUTOBEDRIJF
Groot Haasdal 6. 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 -1888. Brugweg 8. 6102 TK Echt. Telefoon 04754 ■ 8 49 00.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 ■ 18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. | Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 -17.30 uur. Vrijdag tot 20.00 uur.
, Zaterdag 9.00 -16.00 uur.

' , I

Overvallen verijdeld
SUSTERENBEEK - Twee nog on-
bekende, gemaskerde mannen heb-
ben gisteravond tijdens het nood-
weer getracht een gewapende over-
val te plegen op tankstation 't Anker
op de autosnelweg A2tussen Suste-
ren en Bom. Een automobilist, die
bij het pompstation stopte om te
tanken, heeft onbewust de geplande
overval verijdeld, want zijn komst
was voor de gewapende mannen het
sein om er spoorslags in een vlucht-
auto vandoor te gaan.
Na de mislukte overval waarschuw-
de de politie alle tankstations langs
de A2. Dat zulks geen loos alarm
was, bleek een uur later toen een
man met een bivakmuts op en een
vuistvuurwapen in de hand pro-
beerde binnen te dringen in pomp-
station Vossendal ter hoogte van
Beek. De pompbedienden hielden

Directeur Limagas
in de V UT

LANDGRAAF - Ir R.O.P.M. Jo-
chems treedt vandaag terug als al-
gemeen directeur van het Limburg-
se gasbedrijf Limagas. Hij maakt
gebruik van de VUT-regeling. Zijn
opvolger is directeur ir Th.A.J.
Brouwer.

Jochems trad in 1979 in dienst bij
Limagas, in 1981 werd hij algemeen
directeur. Jochems was lid van de
Raad van Commissarissen van het
VEG-Gasinstituut en maakte korte
tijd deel uit van het bestuur van de
Limburgse Werkgeversvereniging.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouwelementen b.v._/
RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S . ALUMINIUM
rolluilwn " «ol«iieb«gluirva ■ mnovatw _
binn«nd«ur-alam«nt«i. houttkslatbouw
Hommerterweg 35 HoensbroekI
Gem. Heerlen, tel. 045-213928

evenwel middels de automatische
begrendeling de deur stevig op slot.
De overvaller vluchtte daarna in een
auto, waarin meerdere gemaskerde
mannen zaten, richting Maastricht.
De politie vermoedt dat bij beide
pogingen dezelfde personen zijn be-
trokken.

officiële mededeling
Gemeente Echt
BEKENDMAKING
RECTIFICATIE

De- burgemeester van Echt maakt,
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 80 van de Onteigeningswet, be-
kend dat ter verwezenlijking van
(een gedeelte van) het bestem-
mingsplan kampeerterrein Maris-
heem, meer in het bijzonder ten be-
hoeve van het daadwerkelijk kun-
nen realiseren van recreatieve be-
stemmingen, zulks inclusief het
daartoe aanleggen van de benodig-
de infrastructurele werken met toe-
behoren, wordt beoogd ten name
van de gemeenteEcht te onteigenen
de percelen kadastraal bekend als
gemeente Echt, sectie AA, nrs. 400,
401, 386, 382 en 381.
Daartoe liggen met ingang van 5
maart 1990 gedurende één maand
ter gemeentesecretarie, Nieuwe
Markt 55 te 6101 CV Echt, afdeling
administratie en eigendommen (ka-
mer 2.06, de heer Chr. Goossens),
voor een ieder ter inzage, een uitge-
werkt plan met uitvoerige kaart en
een grondtekening, waarop de te
onteigenen percelen met hun ka-
dastrale nummers zijn aangegeven,
alsmede een lijst van de kadastrale
nummers der te onteigenen perce-
len met vermelding van de grootten
volgens de registers van het kadas-
ter en de namen van de eigenaren
dezer percelen.

Belanghebbenden kunnen gedu-
rende de termijn van terinzagelig-
ging - .zoals hierboven vermeld -
schriftelijk bij het gemeentebestuur
van Echt bezwaren tegen het ontei-
geningsplan indienen.
De burgemeester van Echt,

mr. L.H.F.M. Janssen.

Café Gen Hoof
Hoeve ~Spaubeek

Vanavond

KASTELEINSBAL
in café Gen Hoof
Orkest

BERT EN GERT

Eurocasions: de
Sondaghs-kindeien
onderde occasions.
ElEurocasion
Voor'nCitroënis hetaltijd Sondagh.
AutobedrijfSondagh B.V De Koumen 34-36 Heerlen 045 (22 3300).

__'/:..MM.IJ

Technici op zoek naar een carrière
moeten donderdagavond eens

met ons om de tafel gaan zitten.
Tol 22.(Hl uur bent u donderdag 1 maart van harte
welkom op onze informatie-avond, waar u alles le
weten kunt komen over meer dan KM) vacatures.

Akerstraat S 11. Maastricht, tel. 043-211472.

muttac
/ Technische hoogstoiulje onder dc uitzendbureaus.

20

niet weg", roept iemand uit het
publiek.
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De een draait al een aantal jarenmee bij een be-
kende landelijke partij, de ander werd twee
fnaanden geleden gevraagd voor een nieuwe lo-
kale lijst. Allebei zijn ze 'piepjong.
]Er zit precies een raadsperiode leeftijdsverschil
tussen Sylvia de Waal (23), die vrijwel zeker een
craadszetel krijgt namens het Heerlense CDA en

de nog jongere Vivian Bmdels, die op een waar-
schijnlijk onverkiesbare vijfde plaats staat op
de lijst Leefbaar Nuth.

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart
maakten we een afspraakje met hen. Over één
ding zijn ze het roerend eens: Jn de politiek
maakt het niets uit of jevrouw bent."

Sylviade Waal en Vivian Bindels dingen mee mar kezersgunst

Je bent jong en...
je wilt in de raad
Van onze verslaggever

SERLEN - T^ja, hoe raak je
ïnteresseerd in de politiek?
lvia de Waal zegt al jong dolop
litiek te zijn geweest en vanaf
ar negentiende is ze actief bij

jongerenafdeling van het
DA. Inmiddels is ze tot in het
ovinciale bestuur van het
)JA doorgedrongen.

vian Bindels werd geboeid
or politiek getinte geschiede-
slessen op de middelbare
hooi. „En via de opleiding die
op Mikojel volg, doe ik veel
n begeleiding van jongeren-
irk. Ik werd twee maanden ge-
ien benaderd, en de doelstel-
igen van Leefbaar Nuth bevie-
-1 me. Een jonge, frisse club."

>or de Heerlense Sylvia was
t CDA een logische keuze, om-
t ze met name het abortus- en
thanasie-standpunt goed
adt. „Ook een streng drugbe-
d, zoals het CDA in Heerlen
1, is prima. Zo kun je de bur-
rs een veilig gevoel geven."
aar los je daar dan de proble-

men wel mee op? „We zijn voor
verplicht afkicken. En voor de
werkloze jongeren moeten er
werkervaringsprojecten ko-
men."

Verslaafden
Nee, dan hebben ze in Nuth toch
wat andere problemen. „Ver-
slaafden hebben we gelukkig
niet. Voor ons staat het leefmi-
lieu centraal. De gemeente
schermt al een hele tijd met een
randweg, maar dat schiet niet op.
Daarom moet er iets gedaan wor-
den aan de gevaarlijke situatie
voor de fietsers in de Stations-
straat. Ook moeten er meer ont-
moetingsplaatsen voor de jeugd
komen", vindt Vivian.
Opmerkelijk is dat ze, ondanks
hun leeftijd, vol aandacht zijn
voor het ouderenprobleem. »Er
zijn veel ouderen die nog zelf-
standig willen wonen. Die moet
jeniet in een bejaardenhuis stop-
pen. Het is daarom zaak dat er
meer serviceflats voor hen ko-
men", zegt Sylvia. En Vivian wil

zich inzetten voor verbetering
van de verbinding naar het sta-
tion. „Oudere mensen moeten nu
vaak een hele tijd lopen."

Verschil van mening bestaat
eigenlijk alleen over de vraag
wat beter is: een landelijke ofeen
plaatselijke partij. „Ik heb juist
voor het CDA gekozen omdat het
een landelijke partij is, dat biedt
meer perspectief. Er zijn landelij-
ke uitgangspunten, die dan kun-
nen worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden",
verklaart Sylvia.

Belemmeren
Maar Vivian ziet dat niet zo zit-
ten. „Kijk, landelijk is het CDA
bijvoorbeeld voor de oost- west-
baan, terwijl het CDA Nuth zich
ertegen verzet. Landelijke regels
vormen vaak belemmering, een
lokale partij kan zich recht-
streeks richten op de eigen situa-
tie. Wij vinden dat goed functio-
nerende verenigingen meer sub-
sidie moeten kunnen krijgen."
De jongedames krijgen de ko-

hard tegenaan ga!", zegt Sylvia
strijdlustig.

„Nee, ik geloof niet dat mijn ge-
slacht er toe doet", vindt ook Vi-
vian: „De mensen vinden het wel
extra knap dat je er zo jong aan
begint. Ik krijg veel reacties, het
winkelen duurt tegenwoordig
wel een kwartier langer."

De komende weken is het cam-
pagnetijd. Zien ze daar niet tegen
op? Het optimisme is alweer
groot, met name bij Sylvia. „Veel
mensen vinden het interessant

spit delven? Sylvia zegt ronduit
zich niet te kunnen voorstellen
dat ze in een zo afwijkende posi-
tie terecht komt dat ze tegen een
voorstel zal stemmen waar de
fractie vóór is.

mende tijd te maken met het po-
litieke spel. Zijn ze niet bang dat
hun idealen wel eens het onder-

En voor Vivian geldt hetzelfde.
„Als ik ergens voor sta, dan zal ik
dat binnen de partij duidelijk be-
kommentariëren. Maar in de
raad zullen we één lijn trekken."
Beiden vinden dat je anders je
positie te zeer verzwakt.

Hebben ze de indruk dat hun
vrouw-zijn nog iets uitmaakt, po-
litiek gezien?

Vrouw
„Als je alleen maar een leuke en
aardige vrouw bent, dan kun je
het wel vergeten. Ik heb me de
afgelopen tijd bijna elke avond
ingezet voor het CDJA. Daarom
heeft men mij waarschijnlijk ge-
kozen. Ik merk dat men het erg
waardeert als je met iets zinnigs
bezig bent. Dus reken maar dat
ik er de komende vier jaar kei-
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bioscopen
HEERLEN
■oyal: Honey, I shrunk the kids, dag.

pA-30 16.30 18.45 en 21 uur. Rivoli: Har-
-s<«m Nights, dag. 15.30 18 en 20.30 uur.

The salute of the jugger, dag.
P-15 16.15 18.30 en 20.30 uur. H5: Koko

L^anel, dag. 14.30 19en 21.30 uur, ma t/m
'2° ook 16.30 uur. Turner and Hooch,
<ag. 14.15 18.45 en 21.15 uur, ma t/m do

al°k 16.15 uur. Dead poets society, dag.
4 18.30 en 21 uur, ma t/m do ook 16.15
'Ur. Back to the future 2, dag. 18.30 en

■"1 uur. Black Ram, dag. 14 18.30 en 21
fur, mat/m do ook 16 uur. Oliver en Co,
I^a t/m do 14 en 16 uur. Kinderfilmhuis
rf* Spoel: Robin Hood. Wo 15 uur.

exposities
HEERLEN

■'mburgse Volkssterrenwacht,
f°haapskooiweg 95. Op reis door het
Pnnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
j1zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22uur.
'tadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
jormgeving in Prototypen. T/m 1/4,
!Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
{Ur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
ferk van Francis Bacon. T/m 4/3. Schil-
'erijen van len Lucas. T/m 4/3. Foto's
?an Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4. Ak-
J'eleKunst uitWest-Duitsland. Michael
Minschke, schilderijen en grafiek. Van
|0/3 t/m 2/4. Open van wo t/m zo van 14-
F uur. Thermenmuseum. De tijd gefi-
leerd, expositie van foto's uit de 19de
jeuw. T/m 18/3. Bezoekerscentrum
"chrieversheide. Expositie: Reeën in

Jlederland. T/m 11/3, open di t/m zo van
■0-17 uur. Ontmoetingscentrum Wel-
prhof. Aquarellen en olieverfschilderij-m van Kitty Nelissen van Hooren. T/m:|l/3, dagelijks geopend van 9-21 uur.

HOENSBROEK
iBN bank, Fototentoonstelling, Jeanetferhoeven. T/m 15/3, open ma t/m vr1.00-16.00 uur. Poortgebouw Kasteel
«oensbroek. Fotogalerie 68. Fototen-toonstelling van Theo Derksen. T/m 1/4|Pen ma t/m vr van 10-12 uur en van13.30-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uurMotgebouw Kasteel Hoensbroek, beel-»en in brons van Armelies van Herk.jyan 3/3 t/m 1/4,open dagelijks van 10-12Jur en van 13.30-17 uur.

MAASTRICHT
galerie Signature, Kapoenstraat 24.i Permanente expositie van steeds wisse-lende objecten Open wo t/m vr 13-18

«£ur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Installations, mixed me-
TJa van Lydia Schouten. Van 10/3 t/m
JB/4. Open di t/m za 13-18 uur. Bonne-
Wantenmuseum, Dominikanerplein 5.
flPerk van Théodore Schaepkens. T/m

Ji5- Tekeningen van Richard Serra. T/m
#7/5. Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo
Jl-17 uur. Kamer van Koophandel, Het

T-fo 2' Werk van Henk Severens. T/m
|«/3, open tijdens kantooruren. Galerie

Dependance, OL Vrouweplein 24.
uPj-afiek van Frans van Klingeren. T/m
W3. Open wo t/m zo 12-17.30 uur. Sime-
Ja,Bogaardenstraat 40b. Werk van Hart-mutBonk en Shinkichy Tajiri. T/m 25/3,)fPen di t/m za 13.30-18 uur. Generaals-
Pu's, Vrijthof. Schilderijen en plastie-
ken van Jopie en Teun Roosenburg.
i"n 4/3. Aktuele Kunst uit West-Duits-land. Van 10/3 t/m 2/4, ma 13-16uur, di Vr.r. H-16 uur za 11-14 uur. Perroengale-
Jf"!.Vrijthof 29. Aktuele Kunst uit West-r^uitsland. Natascha Mann, schilderijen
|n grafiek. Samuel Rachl, installaties,van 10/3 Vm 2/4, wo t/m vr 13-18uur enP* 13-17 uur. Galerie Artisart, Grotegracht 43. Werk van André WilhelmussF» Blandina van Rijsewijk. T/m 17/3,
fJPen di t/m za 13.30-17.30 uur. Galerie|"»ny van den Besselaar, Tafelstraat 6a.|*erk van Hans ter Horst. T/m 6/3, open
f>o 13-17 uur, vr t/m zo 11-17 uur. Verio,
gjerbenusstraat 39. Zes kunstenaars uitfNederland, België en Duitsland. T/m|»IM, opendo t/m zo 13-17uur. CCV, Her-fJenusstraat 89. Voor-presentatie Al-*hons Winters Prijs. Van 9/3 t/m 25/3.galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
KS** BeB*>eyn en Govert Heikoop. T/mf*3, open wo t/m zo 13-18 uur. Natuur-historisch Museum. Werk van Toon

T/m 18/3, open ma t/m vr 10-AfiO uur en 13.30-17 uur, zo 14-17 uur.galerie Facetten, Jodenstraat 22. Schil-
erijen, landschappen en grafiek vangan Kniphorst. T/m 18/3. Galerie Fah,

"["usselsestraat 80. Werken van Miro,
V echensky, Bram Bogart, Bram vanJr!, en Jan Cobbaert. T/m 26/3, open
rUm *<-' van 13-17 uur.

'Couscous en
carnaval'
Van onze correspondent

GELEEN - In het kader van de ge-
meenteraadsverkiezingen zendt de
NOS op dinsdag 13 maart op Neder-
land 3 een programma uit waarin
het Geleense gemeenteraadslid
Aïcha Brini (46) centraal zal staan.

Het filmisch portret, waarvoor afge-
lopen zaterdag tijdens de sleutel-
overdracht in Geleen de laatste op-
namen werden gemaakt, heeft de
titel meegekregen 'Couscous en car-
naval.

Aïcha Brini is afkomstig uit Tunesië
en zit nu zon driejaarvoor de PvdA
in de gemeenteraad van Geleen. In
deze film laat free-lance filmmaker
Hans Heijnen (32) zien dat Geleen
bepaald is door de mijngeschiede-
nis en een dominante CDA-cultuur.

Vreemdeling
Door deze traditie ondervindt Brini
naar eigen zeggen aan den lijve dat
ze niet alleen als vreemdeling soli-
tair is, maar ook alsvrouw. Ze moet
opboksen tegen de argwaan en on-
derschatting van buitenlanders,
maar ook tegen haar eigen achter-
ban die een Tunesische vrouw zon-
der kinderen en een maatschappe-
lijk werkster die regelmatig betrok-
ken is bij pijnlijke echtscheidingen
en andere gezinsproblemen, niet
voor vol aanziet.

Na veel geharrewar op de plaat-
singslijst van de PvdA is Brini uit-
eindelijk op een (waarschijnlijk)
verkiesbare zevende stek terechtge-
komen. Er was nogal wat kritiek op
haar impulsieve karakter'waardoor
zij politiek gezien weinig tactvol zou
optreden.

Het NOS-portret van Aïcha Brini
dinsdag 13 maart begint om 18 uur.

Fatal Flowers
in Lottum

LOTTUM - De Amsterdamse Fatal
Flowers zullen op zaterdag vanaf
21.00 uur een optreden geven in
open jongeren centrum Canix in
Lottum.
De Meterikse groep The Meugewie-
kers verzorgt het voorprogramma.
Van Fatal Flowers verscheen on-
langs de alom geprezen vierde lp
'Pleasure Ground'.

" Burgemeester Hooglandspeldde de heer Jamar de versierseleri op. Foto: WIM KUSTERS

Voorzitter

" De heer G. Severens, In de
Meigraaf 16 te Schinveld, is de
nieuwe voorzitter van de plaatse-
lijke woningvereniging. Hij volgt
de heer J. Mengelers op, die deze
functie 9 jaar vervulde.

Gehuldigd

" De heer J.J. Goosens uit
Schinveld werd onlangs gehul-
digd in verband met zijn 50-jarig
lidmaatschap van de Industrie-
bond FNV.
I

Ere-voorzitter

" De heer Juul van Nuys werd
onlangs benoemd tot ere-voorzit-
ter van de Stichting Ouderenwel-
zijn Onderbanken. Hij was 16
jaar lang voorzitter van de Stich-
ting.

Prijzen
" Tijdens het in Heerlerbaan ge-
houden concours van de Lim-
burgse Bond van Tamboercorp-
sen behaalden de heren Chris
Luyten, Johny Timmermans en
Rocco Bloemers van de schutte-

per persoon

rij St. Johannes-St. Clemens uit
Merkelbeek een eerste prijs in
hun afdelingen. Chris Luyten
promoveerde bovendien naar de
eerste divisie.

Jubilarissen
" Op zaterdag 17 maart viert
handbalvereniging Hellas uit
Klimmen het 25-jarig jubileum.
Tiny van de Bosch-Brouwers en
José Bertrand-Brouwers vieren
dan hun zilveren lidmaatschap.
De receptie wordt van 19 tot 20
uur gehouden in clublokaal
tlaessen aan de Klimmender-
straat.

Geslaagd
" Mevrouw M.L. van den Bre-
kel-Widdershoven uit Heerlen is
aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht geslaagd voor het docto-
raal examen in de Franse taal en
letterkunde.
Gerda Sulmann uit Heerlen
slaagde aan de universiteit in
Utrecht voor het doctoraal exa-
men scheikunde.

" Aan het Kort Middelbaar Be-
roepsonderwijs (kmbo) in Heer-

len en Kerkrade slaagden on-
langs Belinda Bindels (admini-
stratie), Nathalie Fermin (admi-
nistratie), Maurice Jongen (pro-
cestechniek), Marcus Goffin
(procestechniek), Mathias Daut-
zenberg (procestechniek) en Ar-
mando Bizzotto (procestech-
niek).

Onderscheiding
0 De heer A.J. Jamar uit Bruns-
sum heeft afgelopen dinsdag uit
handen van burgemeester Louw
Hoogland de eremedaille in
goud, verbonden aan de ordevan
Oranje Nassau, ontvangen. Ja-
mar werd onderscheiden voor
zijn 40-jarig jubileum als afde-
lingschef bij het bedrijfsonder-
deel Philips Components in
Heerlen.
In 1950 begon hij aan zijn loop-
baan bij de Philips-afdeling elec-
tronenbuizen in Sittard. In 1957
werd hij overgeplaatst naar de
zogeheten TEO-plant (Techniek,
Effeciency en Organisatie) in Sit-
tarden in 1965naar de TEO-plant
in Heerlen. Daar werkte hij 'als
groepsleider, systeembeheerder,
voorzitter van de hindertoeslag-
commissie en plaatsvervangend
TEO-chef.

Arbeidsmarkt verpleegkundigpersoneel trekt aan

Werkloosheid
licht gestegen
r

Van onze verslaggever
SITTARD - De werkloosheid in de
Westelijke Mijnstreek is in de eerste
maand van dit jaar weer gestegen.
De toename van het aantal mensen
zonder baan was evenwel miniem
en bedroeg 0,1 procent. Eind januari
stonden bij het arbeidsbureau in
Sittard 7134 baanzoekenden inge-
schreven, een stijging van 60 ten op-
zichtevan december vorig jaar.

De lichte stijging van de werkloos-
heid - waarmee de regio overigens
in de pas loopt met de provinciale
en landelijke tendens - werd ver-
oorzaakt door seizoensinvloeden,
die zich in meer of mindere mate de-
den gelden in de bouw, transport,
landbouw, horeca en metaalsector.

Het seizoenseffect is enkel merk-
baar in de categorie mannen, want
de daling van de werkloosheid on-
der de vrouwen - welke in septem-
ber van het vorig jaarbegon - heeft
zich ook in januari doorgezet. Het
aantal vrouwen dat bij het arbeids-
bureau staat ingeschreven bedraagt
nu 2958 tegen 3008 eind vorig jaar,
een afname dus van 50.
Niettemin ligt de vrouwelijke werk-
loosheid in deze streek nog altijd
boven het provinciale en landelijke
gemiddelde. De vergelijking op
jaarbasis ziet er door de ontwikke-
lingen van de afgelopen maand
enigszins rooskleuriger uit, want
ten opzichte van januari 1989 is de
werkloosheid onder de vrouwen
met ongeveer 225 afgenomen.

Vacatures
Uit de jongste cijfers van het ar-
beidsbureau blijkt, dat over vier
jaar bezien de werkloosheid onder
sociaal- en geneeskundig personeel
- zoals verplegers, maatschappelijk
werkers, gezinsverzorgsters en dok-
tersassistenten - pas sinds januari
1989 een dalende tendens vertoont.
Bij de vrouwen was jaarlijks sprake
van een lichte stijging. Daarin is
eerst sinds een jaar verandering ge-
komen. De curve bij de mannen
kende in die vier jaartal van 'ups en
downs', maar gaat nu toch weer de
goederichting op.

Het vacature-bestand van het ar-
beidsbureau is vorige maand met
223 'banen in de aanbieding' flink
uitgebreid. Dat zijn er 100 meer dan

in december 1989. Er is vooral veel
vraag naar metaalbewerkers en han-
delspersoneel.

in gesprek

Ronselen
Een goed idee van burgemeester
Van Zeil om sancties in het vooruit-
zicht te stellen voor raadsleden die
stemmen ronselen. Maar hoe zit het
met bepaalde gemeenteraadsleden
die een andere methode gebruiken?
Ze steunen bijvoorbeeld vereni-
gingen, stellen bekers beschikbaar
of hanteren het bekende gezegde:
'Geef hier nog eens een rondje.
Voor vele van de heren raadsleden
vormt dit een goede bijverdienste.
Zo kan men met ons gemeen-
schapsgeld de mooie meneer spe-
len.
De burgers van Heerlen zouden
eens naar de kwaliteit van de raads-
leden moeten kijken en niet naar de
'natura. Dan blijkt dat diteen goede
bezuinigingspost is. Want als jezon
vergadering volgt, blijkt dat maai
enkele raadsleden hun plaats waard
zijn.

HEERLEN P. Reubsat

baan vrij
"De Vrijwilligerscentrale van
SCEW Kerkrade zoekt vrijwilligers
voor:
het verrichten van alle voorkomen-
de werkzaamheden op een kinder-
boerderij, o.a. het verzorgen van de
dieren en het rondleiden van men-
sen;
het onderhoud van visvijvers en
omliggend natuurgebied;
het naar school en naar huis bege-
leiden van moeilijk lerende kinde-
ren;
het plegen van onderhoud aan
speeltoestellen op een school voor
moeilijk lerende kinderen;
het meewerken aan de redactie en
de bezorging van een wijkblad;
het meebegeleiden van kinderen in
een peuterspeelzaal.
De Vrijwilligerscentrale Kerkrade
is bereikbaar via S 462444. De
spreekuren worden op woensdag
van 14.00 tot 16.30 uur en op donder-
dag van 10.00 tot 12.30 uur gehou-
den aan de Hoofdstraat 24 in Kerk-
rade.Rimburg

" De voor vandaag geplande jaar-
vergadering van de KAVO is ver-
schoven naar donderdag 8 maart.

Heerlen

" In de kapel van Douvenrade
wordt vrijdag om 19.30 uur de 60«
Wereldgebedsdag gevierd. Vrou
wen uit Tsjecho-Slowakije hebber
de liturgie samengesteld. Boekjes
zijn verkrijgbaar aan de ingang var
de kapel.

0 Het dienstencentrum voor oude
ren Vogelsanck aan de Cookstraa'
in Heerlerheide zoekt voor he
maaltijdi nproject op zeer korte ter
mijn enkele vrijwilligers voor he

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie 739282

organiseren van de maaltijdverzor-
ging. Wie zich hiervoor 10 uur per

■ week ter beschikking wil stellen
kan bellen naar mevr. Spanjaard,
S 714251 of de heer Ritzen,

" S 227523.- " Op de donderdagen 8, 15, 22 en 29- maart wordt vanaf 19.30 uur in het
i ontmoetingscentrum van Welterhofs een schaakcompetitie gehouden in
i samenwerking met schaakvereni-

ging Max Euwe Hoensbroek. Men
kan zich tot 8 maart laten inschrij-- ven bij Peter Frederix, S 045-

-t 736305.
t- " Komend weekend, 3 en 4 maart,
t zullen duizenden /Jehova's Getui-

gen elkaar treffen in hun landelijke.
congreshal in Bennekom. Zeker
1200 Limburgse Jehova's zullen
aanwezig zijn. Het thema van de bij-
eenkomst is: 'Blijf erop toezien hoe
je wandelt. ledereen is welkom op
deze dag.

Eygelshoven

" SJEK start binnenkort weer met
een kookcursus voor jongens en
meisjes van 10 tot 12 jaar. Er zijn 8
lessen en de cursus kost ’25,-. Er
worden vrijwilligers gezocht om de
lessen te verzorgen. Deelnemers en
vrijwilligers kunnen zich aanmel-

den bij Helma.
Mensen die interresse hebben in "|een training reanimatie met certifi- .
caat kunnen zich aanmelden bij
Kees. 'iBij voldoende belangstelling wordt ,
begonnen met yoga voor mannen
en vrouwen. Aanmelden bij Kees,
S 045-351931.

Kerkrade

" In het dienstencentrum Terwin-
selen start SCEW op vrijdag 16
maart van 18.30 tot 21.00 uur met
een klei-cursus voor jongelui van 12
tot 16 jaar. Er zijn 8 lessen en de kos-
ten zijn drie gulden per les. Deelne-
mers dienen zich zo snel mogelijk
aan te melden bij Marianne Senden
van SCEW.

Brunssum

" Het Groene Kruis Brunssum On-
derbanken begint op dinsdag 27
maart met een gespreksgroep voor
wolwassen CARA-patiënten. De vijf
bijeenkomsten worden van 14.15 tot
16.15 uur gehouden in het gebouw
aan de Molenstraat 97 in Brunssum.

Deelname is kosteloos. Men kan
zich aanmelden via © 045-259090.

" Bij het Groene Kruis Brunssum
Onderbanken kan men dagelijks
van 8.30 tot 17.30 uur terecht met
vragen over incontinentie. Ook
wordt op elke tweede en vierde vrij-
dag van de maand van 14.00 tot
15.00 een incontinentie-spreekuur
gehouden in het gebouw aan de Mo-
lenstraat 97. Voor meer informatie:
S 259090.

Informatiedag
nieuwe school
in Landgraaf

LANDGRAAF - De voorlichtings-
bijeenkomst over de vierde openba-
re basisschool in Landgraaf is niel
op 8 maart maar op dinsdag 6 maan
in het gebouw van Mavo Petrus eti
Paulus. Op die avond zal de nieuwe
directrice, mevrouw Nedersticht
zich voorstellen. Overigens wordl
op diezelfde avond ook, met namt
voor ouders van Harlekijn-kinde-
ren, ingegaan op V.et verschijnafl
leerlingensturing.

" VivianBindels (l) en Sylvia de Waal gaan in stijl deverkiezingen in. Foto: CHRISTAHALBESMA

f limburgs dagblad Jj

wat een jonger iemand zegt. Ik
vind het leuk om huis-aan-huis
aan te bellen en de mensen iets te
vertellen over het CDA. Ook be-
zoeken we scholen."
En ook Vivian ontkomt niet aan
het folders uitdelen in de eigen
buurt. „Tijdens carnaval spreek
ik jongeren aan en probeer ze te
interesseren voor politiek." Een
fikse opgave, lijkt ons.
Of alle hooggespannen verwach-
tingen uitkomen? We maken een
afspraak voor over precies vier
jaar.
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Iff OTADT RACEFIETSEN: 12 SPEED -28 INCH
P^pV drj^k Iyl \\f w\L*lf\ ■ I EZ I I EL IM I J"\K I 1' Heren-uitvoering type b22os alu-uitvoering, pedalen met _jt__\W^y> **<\v» o_\ _ _

,______. ________ __ _
__._-________.__._______.__. tbeclips huret derailleur; aero grepen!t_*tf^ % MET EEN GROOTSE AKTIE 1 NormalepniSj^^- nu/449>- lEH

h. %.l<^ K <^^^ Banden ■*■■■ ■ ■—tal* m WT" «""^ ■ ■■^" 2 Heren-uitvoering type 21sof 570. Gedeeltelijk W^Kf^Ê^ViMy tx2^ -»^r^ a.. , a o/o "" *i ~* <^T' alu-uitvoering, stalen pedalen met toeclips m^MllAj^rKj^in
W A <o^ -S"24 X 1.3/8 ZWart + ZljrefleCtie Ik^TT^ Normale prijsJJM^ nu ’ 399,-2^^ WWWKKG^^Ütt\W^t 3 »s^ 26" x 1 3/8 zwart + ziirsflGCtiG ~>\r UX\« yr.■>''^^. —m— I t^j
ySmAA. tN.iwfSA r,o>. ..V/r, * o/o _*

,
-ii yfWy\ 3. Dames-uitvoering type Dauphiné alu-uitvoering, pedalen _^^Ê WÊÊÊ^fÊÊIÊWiP\/W^ 28 X 1.5/8 X 1.3/8 zwart + Zijreflectie ÈÈÊ^^Ï^Ê^li met toeclips. Index derailleur type. ■Iff^jfflV|V per 2 stuks normaal ’ 24.95 nu ’ 1 9,95 \WJ No,m^ "" / 499^ IM.fi.liïi'il |

___________ , ______________
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LEZERSKORTING

jÜO Sweet
mm Charity
m &i' Simone Kleinsma
J^LytlZ''' Een sprankelende, energieke

' m jr 'Broadway'-musical met een amusant
Ék verhaal, uitdagende dansen (uitgevoerd

~ »i door zestien dansers en danseressen)
en smeuïge wereldhits als 'HeyBig Spender' en 'If they could sec me
now'. met in de hoofdrol Simone Kleinsma. Zij schittert met haar
aanstekelijk enthousiasme als nooit tevoren, getuige de smaakmakende
recensies.
Sweet Charity is gebaseerd op Fellini's film 'Nights of Cabiria' en gaat
over Charity Hope Valentine - onlosmakelijk verbonden met Shirley
MacLaine - die mannen van dienst is in een nachtclub en die er een
gewoonte van gemaakt heeft om steeds verliefd te worden op de
verkeerde types ...

Stadsschouwburg, Heerlen
3 + 4 maart 1990, 20.00 uur

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad-LEZERSKORTING
voor de voorstelling van zondag 4 maart

Deze bon geeft recht op een korting van ’ 5- p.p. op de
toegangsprijs van / 33,-. Deze korting geldt alleen in de

i39oi voorverkoop en de bon geldt voor maximaal vier personen.

PUBLIEKE VERKOPING
te houden in opdracht van de directie van een belangrijke

EUROPESE BEURSORGANISATIE
\ (wegens vervanging)
VERTEGENWOORDIGD DOOR

IGORS TV SHOP
Dr. Poelsstraat 17, 6411 HG Heerlen, tel. (045) 711022

zullen zonder tussenkomst van notaris en zonder opgeld direct
aan particulier worden verkocht

1 PARTIJ KLEUREN-TV'S
1 PARTIJ JVC VIDEORECORDERS
1 PARTIJ STEREOAPPARATUUR

Alle KTV's en VIDEO'S
12 MAANDEN PRIJSGARANTIE!

I

y.,y.. '"*■-'".- " S» <■ :-\-y

■■ ■ -.■ * " -.^ - «rv*4-*. :>#% ■■■ 'h ■■■' *:v-- *'■ '» > ..":vxj»3wHWCisffer>x*)Jff!l

M _____! ice ik_kj uirDA i * natuur èn voor je portemoni,ee-D£

WW\rÊ ljJ___F%____Hl ï^l IVllfl ■"_______■ Micra 1.2 is ermetvijfbakofmethandige aul

Dat schoonheid nietalleen eenkwestie van standaard extra's die 'm supercompleet tomaat, als sportieve driedeurs of riant!
uiterlijk is, is duidelijk te merken bij de makenzijn ook mooimeegenomen.Maar de vijfdeurs. Natuurlijk met 3 jaar algemene
Nissan Micra 1.2. Natuurlijk, 't is een zeer schoonheid van de Micra zit 'm vooral ook garantie (met 'n limiet van 100.000 kin

"
opvallende verschijning die niet alleen vlot onder de motorkap. De soepele 4-cilinder en 6 jaar carrosseriegarantie. De Micra

oogt maart ook is met zn sportieve styling motor van 1.2 üter en 40 kW (54 pk) brengt staat klaar bij de Nissan dealer. Vanal
||(|||||W
, r*^gg"****?*^ /f^^l^^mmT^^^^^^k

/jgËÊr WÊÈÊmmMESÊÊÈmyJEE-, lae.\ x
yMÊm.. :y^ss___WÊÊÊ>Ë? \ *^'":: BÜi .

j^fp* * >&£ v \ y^ \ \ <i 1

t. f 1" y"1*S.m im %y' . ''"'.'";! rf"<f!'\ i

Prys mcl. BTW, excl. aüeveringskosten. Wyzigingen voorbehouden. Nissan is ook dc makervan de Sunny, Bluebird,Prairie, Maxima,200 SX, 300 ZX, Tferrano, King Cab,Patrol, Vanette,Urvan en Cabstar. "«■*

Beek Automobiel- en Garagebedryf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), lïichterweg 122, tel. 045-212843. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen
Huisbergerstraat 5 tel 045-723500.Kerkrade, JurgenAutocentrum BV,Langheckweg 36, tel. 045-462353.Maasbracht, Auto Van Laar BV, Hazenspoor 9,tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré FeytsBV, D>

Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen

Burg. Wolfsstraat 6,tel. 04408-1201.

BUCO WOONDORADO KERKRADE
VERVULT AL UW WOONWENSEN ,

yUJI '\/u\ï f> \ _[ Hot Si AAPKAMFRPROGRAMMA is uitgebreid met een prachtige studio
_A ii i ~* TV-1 [ jj T 1^"- GEHA-slaapkamers met het veelzijdige komfort op maat, zodat alle

_£L maatproblemen door ons kunnen worden opgelost. U heeft een
T±rfafW%^h'^^^Ê ongekende keuze in moderne- en klassieke slaapkamers en matrassen

■■■ ' -i^JÜJißflj van vele bekende merken zoals:_j_^_i_^_^_\ ~^^ Nj> Moser, Treco, G& O, Auping, Velda, Kuperus en nog vele anderen.

Een geheel nieuwe en verrassende ■|M||« -~.■■.
, ■.M.i.ia-.-i.i.i-ii.ujjf v Op onze SLAAPKAMERAFDELING kunt U ook kiezen uit "losse" linnen-

71TMFHRFIKOILFKTIE —'—' v W en kleerkasten in vele variaties en maten voor de laagste pnjzen!

Keuze uit modem en romantisch, .Jt(_%'■_;■_■_ .■__ J |__ JLJJ^y' \\\ É%- \> '*" _--------rr-^i___^-~--___
Mooier en beter, puur vakwerk. In^n9 stra,enye9~lP§i^^ J4' WOtietl
Zeer exklusief met een betaalbaar WÊÊmSÊBÊ^ "^ -___«S **^^S^S Voor het ki assifk OF ROMANTISCH WONEN tonen onze speciale
pfifsnaanje. de kenmerxen van , 88^ r*«e..^Ê^**m\maÊ**m^ afdelingen U een uitgebreide kollektie exklusieve eiken of noten eetkamers,
Collection Amore! t ~>iiw^^^^Mmmm^^^^ , ,

-.ui »"[fll wanden, kasten en zitmeubelen in allevanaties.

~... ■ X\
Het meest komplete moderne EETKAMERPROGRAMMA. 18339® meubelen 3pP*' ! f":'ï|V ' _

rwr\r>Dressoirs, wanden, vitrines, tafels en stoelen. Hoogglans of mat, in wit, ■ i- '■ ''■■^mjimiiiiiiimmmmimi.m^^ mm~_\ I H^^ I A_^^__ \\ \l_f]lmi il I
zwart of grijs. Styling en kwaliteit van Italiaanse meubelontwerpers met ,: \y BI \ __\\ WËËËMk Ê\\JmjÊ J Ik WÊÉÈËËNederlands meubelvakmanschap. U kiest in een zeer exklusief en chique Ingang Holzstraat *jHg» '„.{-&- . r^« i~ '....' '"' ' ' V 8 lfl fl <—. S^^N^^. AdkMÊ&ém
eetkamerprogramma voor een zeer aantrekkelijke prijs. wf1 .'.. -V^s' <"' " '~mÈ& :i> "'" "-=» Bl B. fl fl II liÊl ïjA\ RTÊ ■!. two»«^«c_% . «^af|T^7TrFp==^^ TKffKRA

nD/" "'l34's,ratemeg47 KERKRADE~~^^^-~~==yyy~~~~~. -"
Telefoono4s-455151 "

Qnzfl afdeling WONINGINRICHTING bevat een uitgebreide kollektie mJLwI4M(MIsIA&Lf ~~~^~~=:::yyyy^^ _^_^_^__
■ vloertjedekkingen en gordijnen met het etiket "SPECIALLY SELECTED". LyC[ 0| L| Lj E| Cf T| 11 0| N| , Openingstijden: M JT^* i , fcVerkrijgbaar in modern, romantisch of klassiek. Keuze uit meer dan y^g^s, maandag 13.00 - 18.00 uur fl rdTT^SSS^I i^^to600 gordijnen en 300 verschillende tapijten in alle prijsklassen, /p-—-^ Een kollektie MODERNE WOON-WERK EN SLAAPMEUBELEN in vele dinsdag t/m vrijdag 930 - 18.00 uur *mM_mnFmË^-m\ Mdie bovendien zeer vlug leverbaarzijn. \\/' "Ni trendy kleuren voor jongemensen, 0f... voor mensen die zich jong voelen. y Ja

n ' I*l^flX^^eö/' Een kollektie om zo mee te nemen. Vooral bekend door radio en televisie zaterdag 1 U.UU -. / .uu uur
als de "SFEERMAKERSDIE VERRASSEND UITPAKKEN". donderdagkoopavond tot 21.00 uur



Rotterdam
in cijfers

KERKRADE - Roda
JC heeft zijn twee
eerstkomende thuis-
duels van de zondag
verplaatst naar de za-
terdag. De derby te-
gen Fortuna Sittard
is op zaterdag 10
maart in plaats van
zondag 11 maart. Op
24 maart speeltRoda
op Kaalheide tegen
Haarlem, in plaats
van op zondag de
vijfentwintigste.

Roda JC wilde het
duel met Fortuna

Roda JC twee
keer thuis

op zaterdag
Sittard eigenlijk ver-
plaatsen naar de vrij-
dag, maar kreeg die
verandering organi-
satorisch niet meer
rond. Volgens mana-
gerCoerver'wilRoda
JCandere dagen dan
de zondag 'probe-

ren. Voor de wed-
strijd tegen Haarlem
wijkt de nummer
vier van de eredivi-
sie uit in verband
met de door het weer
uitgestelde carna-
valsoptocht, die dan
wordt gehouden.

ADRID - Ronald Koeman heeft met een effectvole vrije
:hop Bareelona en zijn trainer Johan Cruijff weer enig aan-
en gegeven, waarschijnlijk zelfs gered. De Nederlandse inter-
Hional zorgde met zijn in de vergetelheid geraakte speciali-
st in de halve finales van de Spaanse bekerstrijd voor 1-1,
aardoor Bareelona zich ten koste van Valeneia voor de eind-
rijd plaatste. Daarin is Real Madrid de tegenstander.

Limburgs Dagblad sport ROTTERDAM - De artiesteningang
van sportpaleis Ahoy' is vanaf he-
den gesloten. Ook voor Yannick
Noah. Er zijn geen sterren en enter-
tainers meer nadat Paul Haarhuis
gisteren de laatste publiekstrekker
op indrukwekkende wijze uit het
ABN-wereldtennistoernooi sloeg.

Werkpaard
De Brabander, vandaag tegenstan-
der van de Deen Tauson, doet zich-
zelf schromelijk tekort door het
imago van werkpaard aan te kwe-
ken. In een bijna uitverkocht Ahoy'
manifesteerde hij zich vooral als
raspaard door op cruciale momen-
ten perfect te serveren of schitteren-
de passeerslagen te produceren.

'Pistolen Paultje' schoot weer eens
met scherp en liet de clown met de
dreadlocks dansen. Noah vluchtte,
via de zijdeur deze keer, een grote
zak met startgeld meetorsend. Dat
wel. Haarhuis is Neerlands hoop in
de tegenwoordig wel zeer bange
tennisdagen. „Maar aan hoop heb ik
niks", aldus de 24-jarige Eindhove-
naar gisteravond na zijn overwin-
ning op de nummer twaalf van de
wereldranglijst. „Ik moet gewoon
keihard werken. En op inzet kan ik

" Yannick Noah, roemloze af-
tocht.

De artiest Noah schrok er zichtbaar
van. Met een voortreffelijke running
lob opende Haarhuis de partij om
vervolgens de duimschroeven al-
leen nog maar aan te draaien. „Ik
dwong meteen respect af. Hij moest
werken en kon zelden naar het net",
glunderde de best geklasseerde Ne-
derlander op de ATP-ranking (54).
De eerste set was overduidelijk voor
de man uit Eindhoven (6-2). In de
tweede dwong de Fransman een tie-
break af, maar de manier waarop
Haarhuis zich toen liet zien, was
verbazingwekkend. Hij nam alle ri-
sico's en maakte de partij met zijn
vijfde ace uit: 7-6 (7-4). Maasstad vanwege het slechte weer.

Wachtend op zijn vlucht werd hij
beroofd van zijn paspoort en credit-
cards. In Nederland kwam hij op-
nieuw met lege handen te staan.

ROTTERDAM - Uitslagen van het ABN
tennistoernooi in het Rotterdams Sportpa
leis Ahoy:
Mannen, enkelspel: eerste ronde: Zivojino
vic-Bates 6-1, 6-1; Gustafsson-Potier 7-5, 6-2Haarhuis-Noah 6-2, 7-6. Tweede ronde: Antonitsch-Steeb 6-1, 4-6, 6-3; Gilbert-Camporese 6-3, 6-3; Mansdorf-Bergström 4-6, 6-1
6-1. Programma vandaag tweede ronde:
Rahunen-Hogstedt; Svensson-Novacek; Zi
vojinovic-Gustafsson; Haarhuis-Tauson;
Hlasek-Pereira.
Mannen dubbelspel, eerste ronde: Gal-braith/Macpherson - Krajicek/Schapers 6-4
6-3; Nijssen/Mortensen (Ned/Den) - Tsjerka-
sov/Phillips (Sov/VS) 6-4,6-1.

Het publiek kan zich vanaf nu con-
centreren op de laatste topper, Brad
Gilbert. Kijken naar een tot leven
gekomen tennismuur. Het is een
kleine stap van de elastieken Noah
naar de als een Frankenstein over
de baan sjokkende Gilbert.

Noah leek niet voor honderd pro-
cent geïnspireerd, maar ontkende
dat hij zich niet had opgeladen.
„Wat een belediging voor Haarhuis
om dat te stellen. Die jongen speel-
de gewoon fantastisch", aldus de
publiekslieveling over de man die
deze maand ook al Pernfors en Gil-
bert (de nummer één in Rotterdam)
aan dezegekar bond. Yannick Noah
arriveerde later dan gepland in de

Barcelonabereikt finale Spaanse bekerstrijd

Koeman redt Cryuhff
Donderdag 1 maart 199023

Rood voor Rijkaard

Noah terug naar af
Haarhuis ontneemt Ahoy laatste publiekstrekker

Van onze sportredactie

Het derde doelpunt voor de thuis-
club werd in de tweede helft ge-
maakt door Hugo Sanchez, met 28
treffers de aanvoerder van de top-
scorerslijst van de Spaanse compe-
titie.

Real, de ongenaakbare koploper in
de competitie, kon het zich veroor-
loven de licht geblesseerde spelers
Butragueno en Chendo te sparen.
De Argentijnse international Rug-
geri ontbrak eveneens. De verdedi-
ger was geschorst. Martin Vasquez,
bezig aan een sterk seizoen, opende
de score. De vervanger van Butra-
gueno, Losada, maakte nog voor
rust 2-0. Losada maakte afgelopen
zondag in het competitie-duel met
Rayo Vallecano al twee doelpunten.
Toen viel hij in.

Real Madrid had geen moeite met
Cadiz, dat de eerste wedstrijd op
eigen veld reeds had verloren, 0-1.
In de Spaanse hoofdstad werd het
3-0.

deeld, waarvan vier aan spelers van
Barca.

°eman, die tot nu toe in Spanje
tornamelijk uit strafschoppen
|°orde, zorgde met zijn treffer voor
'°te opluchting bij zijn werkgever.
let alleen is de druk na de reeks
'n teleurstelling tijdelijk van de
'tel, bovendien verzekerde de
°eg zich van Europees voetbal.
caleal Madrid zal vrijwel zeker deel-
den aan het toernooi om de
Uropa Cup 1. Dé lijstaanvoerder
'tt de nationale competitie is

:hier onbereikbaar voor de rest,»n het veld.

jPrcelona beleefde moeilijke mo-"enten in het uitverkochte stadion
Valeneia, de nummer drie van

)(- nationale lijst. Al na twaalf minu-
'n scoorde Giner voor de thuis-

waardoor beide ploegen na de0 in Nou Camp in evenwicht kwa-
'en. De rest van de eerste helft
Jeef Valeneia aanmerkelijk beter.
* ploeg speelden sneller en effec-
-Pver. De door de routiniers Ale-
&nco en Julio Alberto geleide de-
rfttsie van de Catalanen schoot
Oorlopend te kort.

waren, bleek de uitzonderlijke kwa-
liteit van deze ploeg. De beoogde re-
mise kwam niet in gevaar, zodat de
Coppa Italia op 25 april in San Siro
kan worden binnengehaald.
Voordat Rijkaard rood kreeg, had-
den zijn ploeggenoten Ancelotti en
Galli al geel ontvangen.

Cocaine

TURIJN - In de recordjacht op be-
kers zal AC Milan een prijs waar-
schijnlijk mislopen: de Fair Play
Cup. In de eerste boeiende, maar
doelpuntloze finale tegen Juventus
om de Italiaanse cup speelde Frank
Rijkaard een negatieve hoofdrol.
Halverwege de tweede helft vergat
de doorgaans rustige Amsterdam-
mer zich volledig en trapte het
standbeenvan Tricella onderuit, na-
dat die hem al was gepasseerd.
Scheidsrechter D'Elia kende geen
genade en stuurde Rijkaard uit het
veld.

Nijmegen met één been in Nederlandse ijshockeyfinale " Chris Brant dribbelt door de
Nijmeegse stellingen en neemt
de enige Smoke Eaterstreffer
voor zijn rekening.

Foto: ROOZEN

De oud-Ajacied krijgt waarschijn-
lijk drie wedstrijden aan zijn broek.
De overtreding was symptomatisch
voor het bij vlagen zeer zwakke spel
van AC Milan. Alleen toen de 'Ros-
soneri' in de numerieke minderheid

Josimar, de bekende rechtsachte:
van de Braziliaansevoetbalclub Fla-
mengo, is gearresteerd tijdens een
carnavalsbal in Rio de Janeiro. Hij
zou in een toilet cocaine gesnoven
hebben. Toen hij vervolgens opge-
pakt werd, gaf hij de agent een klap.
Later werd de voormalige interna-
tional, die tijdens de wereldtitel-
strijd in Mexico spectaculair scoor-
de tegen Polen en Noord-lerland,
vrijgelaten na het betalen van 70
gulden borg.door frans dreissen

Trainingsrit
in Geleen

Koude douche voor
Smoke Eaters

a derust kwam Valeneia enigszins
i ademnood. Bareelona kwam te-»g, maar werd niet sterker dan de
"'genstander. Het duel gaf een wis-send beeld. De ploeg van Cruijff,
Drig seizoen winnaar van de Euro-a Cup voor bekerwinnaars, kreeg'el kansen, maar geen grip op de
'^strijd. Koeman bracht tenslotteitkomst voor de ploeg, die behou-;ens de laatste 20 minuten zonder
,'jn belangrijkste aanvaller Lau-rup speelde. Cruijff had de DeenlePasseerd. In de harde wedstrijd
erden zeven gele kaarten uitge-

Mocht Smoke Eaters in de laatste
periode nog enige hoop hebben ge-
koesterd; zeven minuten voor het
eindsignaal werd het vlammetje
snel uitgeblazen. Na een snelle uit-
braak zorgde Colin Power op een
assist van Gorsky voor de definitie-
ve KO. Nijmegen en Smoke Eaters
maakten vervolgens de resterende
speeltijd plichtmatig vol.

De Nederlanders Peter Eikelboom
(KV Kortrijk) en Eric Viscaal (Lier-
se SK) zijn woensdag door de straf-
commissie van de Belgische voet-
balbond beiden voor twee duels ge-
schorst. Eikelboom werd in het duel
met FC Luik uit het veld gestuurd.
Viscaal kreeg na afloop van de wed-
strijd tegen AA Gent op weg naar de
kleedkamer rood, na een woorden-
wisseling met scheidsrechter Van
Driessche.

Schorsingen

Frans Houben
arbiter in
interland

GELEEN - Uitsluitend wonderlijke
optimisten dichten Smoke Eaters
nog kansen toe op het bereiken van
de Nederlandse ijshockeyfinale. De
Geleense formatie brouwde er gis-
teravond voor eigen publiek im-
mers bitter weinig van. Door gebrek
aan zelfvertrouwen en inventiviteit
en enkele 'weggevertjes' werd het
eerste duel in de tweekamp met Nij-
megen (maximaal drie wedstrijden)
met duidelijkecijfers uit handen ge-
geven: 1-4 (0-3; 1-0; 0-1). Smoke
Eaters kan nog slechts hopen op een
wonder, vanavond in Nijmegen. An-ders is het wat dit seizoen betreftover en sluiten.

De poort naar de nationale finale
staat nog op een kier, maar in feite
geeft niemand meer een cent voor
de overlevingskansen voor Smoke
Eaters; een pijnlijke gewaarwor-
ding voor zowel de spelers als de
toeschouwers, die zich van dit sei-
zoen beduidend meer hadden voor-
gesteld.

WK handbal i-landen

Verlies voor
Joegoslavië

PRAAG - Titelverdediger Joe-
goslavië is het toernooi om het
wereldkampioenschap handbal
voor A-landen woensdag in Tsje-
choslowakije begonnen met een
nederlaag. In Ziin verloren de
Joegoslaven, spelend in groep C,
van Spanje, 17-18. Het was de
grootste verrassing van de ope-
ningsdag. Ook een- andere favo-
riet, de Sovjetunie, maakte geen
indruk. De Olympische kam-
pioenen beschouwden de con-
frontatie met Polen min of meer
als een verplicht nummer. De op
papier grootste kanshebber voor
de eindzege won desondanks
met vijf doelpunten verschil, 26-
-21.
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Smoke Eaters-Nijmegen 1-4 (0-3; 1-0; 0-1».
Russel 0-1; Gorsky 0-2; Russel 0-3: Brant
1-3; Power 1-4. Scheidsrechter: Engelsman.
Toeschouwers: 2.000. Tijdstraffen: Smoke
Eaters 6 minuten; Nijmegen 14 minuten.

deed ook de Geleense defensie. 42seconden voor het eerste pauzesig-
naal 'sliep' de verdediging toen Ste-
ve Gorsky 0-2 voor zijn rekening
nam. Smoke Eaters was zo confuusdat opnieuw Russel tien secondenlater ongehinderd kon uithalen. Nustond doelman Hans Baggen erbijen keek ernaar.
Dat was de psychologisch nekslag
voor de ploeg van interim-trainer
Don Fraser, die tussen debedrijven
door had geweigerd te profiteren
van de veelvuldige tijdstraffen aan
Nijmeegse zijde.

dere verloop van de wedstrijd voor-
al hebben van noeste arbeid. Het
team vond in doelman Paul Hen-
driks evenwel een onverzettelijke
sluitpost. Daarnaast ontbeerde de
ploeg het nodigezelfvertrouwen om
de scoringskansen te benutten.
Brant, Mollen en Louwers verzuim-
denin hun gretigheid de puck in het
doel te schuiven. Nijmegen hoefde
niet meer te doen dan het spel te
controleren en de seconden te laten
wegtikken. Chris Brant verkleinde
de marge nog wel, maar de opleving
was slechts van zeer korte duur.
Echt dreigend werd Smoke Eaters
niet meer.Smoke Eaters moest het in het ver-

jjCHT_ Op woensdag 28 maart fluit
l^ans Houben uit Maria-Hoop
~cht) de voetbalinterland Schot-
ijl^-Argentinië in het Hampden-
!~rk in Glasgow. Tevens is Houben
./'gewezen als grensrechter bij dep Woensdag 21 maart te spelen EC-
j/"artfinale voor landskampioenen
r ssen Dnjepr en Benfica. Scheids-. chter daarbij is John Blanken->tein.

De nederlaag viel Smoke Eatersduidelijk koud op het dak. De ploegwas met de beste bedoelingen aande klus begonnen, maar kon daar-van weinig op het ijs in praktijk
brengen. Ushockeybondscoach
Larry van Wieren, aandachtig toe-
schouwer in Geleen, meende dat de
opborrelende spanning de Eaters
fataal is geworden. „De spelers wa-
ren niet bij de les. Ze maakten onno-
dige fouten en lieten zich gewoon
afbluffen doorNijmegen. Dat ben ik
niet van ze gewend", zei Van Wie-
ren, die zijdelings mee profiteerde
van deGeleense misstap. De bonds-
trainer mocht immers na afloop de
twee flessen champagne in ont-
vangst nemen, die bestemd waren
om het Eatersfeest luister bij te zet-
ten.

Mannschaftbegint voorbereiding met nederlaag

Frankrijk slaat toe
MONTPELLIER - Het voetbal-
elftal van de Duitse Bondsrepu-
bliek is het jaarvan het toernooi
om het wereldkampioenschap
slecht begonnen. Voor het eerst
sinds tien wedstrijden verloor de
ploegvan Franz Beckenbauer. In
Montpellier was Frankrijk, datzich niet kwalificeerde voor de
eindronde, te sterk, 2-1. De22.000 toeschouwers in het Stadede la Moisson zagen Cantona
acht minuten voor het einde dewinnende treffer maken.

ten. Het was zijn derde doelpunt
als international. Vlak voor rust
tekendePapin voor de verdiende
gelijkmaker. De aanvaller van
landskampioen Olympique Mar-
seille passeerde doelman Illgner
met een fraaie volley, 1-1.

KLEEN - Op een parcours van cir-[i! dertienhonderd meter in Geleen
j~P de Kraonkel) vindt zondag de
jjrste trainingsrit plaats van de ge-
Pmenlijke Limburgse wielerclubs.
c,llreiking rugnummers in café
Doorzicht in de Spoorstraat. Pro-

10.00 uur start liefhebbersn veteranen; 11.00 uur nieuwelin-
l|n: H.45 jeugd; 12.00 junioren;

"15 profs en amateurs.

- De voor gister-
°id vastgestelde oefenwedstrijd

yr-MVV is niet doorgegaan.,
ü êrs- en terreinomstandigheden

te slecht.

Smoke Eaters trok reeds binnen
twintig minuten de strop voor zich-
zelf aan. Aan twee van de drie tref-
fers ging immers een Geleense on-
achtzaamheid vooraf. Dave Russel,
de absolute uitblinkerbij Nijmegen,
opende na ruim zeven minuten de
score op aangeven van Colin Power:
0-1. Dat was voor Smoke Eaters het
sein om nog fanatieker te gaan aan-
vallen. Chris Brant dribbelde her-
haaldelijk artistiek door de Nij-
meegse stellingen, maar faalde op
de beslissende ogenblikken. Dat

Sinds 21 juni 1988 had de doorMatthaus aangevoerde formatieuit de Bondsrepubliek niet meerverloren. Als excuus kon Bec-
kenbauer zijn vrij omvangrijkelijst van afzeggingen aanvoeren.
Van de oorspronkelijke groep
van 22 schreven zeven man af,
ondei" wie aanvaller Voller van

AS Roma en verdediger Kohier
van Bayern München.
De Bondsrepubliek speelde
daardoor met een elftal, dat op
vier plaatsen afweek van het
team dat in november in Köln te-
gen Wales moeizaam de kwalifi-
catie voor de eindronde af-
dwong.De Westduitsers voetbal-
den even zwak als destijds. De
door routinier Augenthaler gelei-
de defensie was onzeker, de op-
bouw door het vroege storen van
de Fransen ronduit zwak. Rein-

ploeg, gaf geen impulsen op het
middenveld, Berthold greep de
kans die hij kreeg op de positie
van Reuter (rechtsachter) niet.
De Bondsrepubliek, dat bij de
wereldtitelstrijdvan 1982 en 1986
de Fransen uit de finale had ge-
houden, kwam na de hervatting
toch iets beter in het ritme. Bec-
kenbauer, die zijn laatste (103e)
interland, in februari 1977, overi-
gens van Frankrijk had verloren,
zag zijn ploeg ideale kansen op
dewinnende treffer krijgen. Mol-
ler, Klinsmann en Hassler mis-
ten echter in riante positie.
De ploeg van bondscoach Plati-
ni, verjongd na de eliminatie in
de WK-kwalificatie, had daarom
het laatste woord. Een grovefout
van Berthold stelde Catona, nor-
maal in hetzelfde stadion spe-
lend voor Montpellier, in staat
voor 2-1 te zorgen. '■

Het leidde tot meer twijfels bij de
Westduitsers achterin, waar
Augenthaler de nieuw gefor-
meerde defensie geen moment
kon dirigeren. Bein, debuterend
als basisspeler in de nationale

Desondanks begon de Bondsre-
publiek goed aan de eerste van
vijf voorbereidingsduels, alvo-
rens op 10 juni in Milaan tegen
Joegoslavië aan het serieuze
werk wordt gebonnen. Moller,
het talent van Dortmund'dat vo-
rige week besloot zijn loopbaan
bij Eintr».cht Fraknfurt te gaan
voortzetten, scoorde na 37 minu-

hardt, de vervanger van Buch-
wald, kreeg bovendien geen vat
op Papin, de topscorer in de
Franse competitie.

Van onze sportredactie

Betutteling
Deze week is het zoveelste
hoofdstuk toegevoegd aan
het boek over de uitzend-
rechten van voetbalwedstrij-
den. Dinsdag spande de
KNVB een kort geding aan
om de uitzending van de
vriendschappelijke interland
Frankrijk-West Duitsland
gisteren door de commer-
ciële zender RTL-Véronique

te verbieden. Een eis die door de rechter werd ingewilligd.
Binnen de Europese voetbalbond (Uefa) bestaat de afspraak dat
de nationale bonden toestemming moeten geven voor het uitzen-
den van een duel. Op basis van die afspraak, 'de motie van Mar-
bella', tekende de KNVB eind vorig jaarbezwaar aan tegen het feit
dat Veronique'de Spaanse topper Barcelona-Real Madrid recht-
streeks op de buis had gebracht. Het voornaamste argument des-
tijds was, dat de belangen van de Nederlandse clubs geschaad
werden; er werd die avond immers een volledig eerste divisie pro-
gramma afgewerkt.
In het geval van Frankrijk-West Duitsland kon dit niet gesteld wor-den. Gisteravond werd er in competitieverband in Nederland niet
gevoetbald. De reden voor de KNVB om zich deze keer tegen de
uitzending te verzetten, was dat er anders een 'overdaad' aan
voetbal op de televisie zou komen. Dat de voetbalbond de belan-
gen van de clubs behartigt is niet meer dan normaal, dat men ech-
ter voor de kijker gaat uitmaken of er misschien wel teveel voetbal
op de buis komt is werkelijk te gek voor woorden. Daarnaast is degedachte 'overdaad schaadt' een natte-vinger-redenering. Het
zou best wel eens zo kunnen zijn dat de uitzending van een aan-
sprekende interland het stadionbezoek juist stimuleert.
De rechter heeft dinsdag bepaald dat de uitzending niet door mag
gaan omdat de gevolgen van uitzending op korte termijn niet te
overzien zijn. Een vage onderbouwing van het vonnis, de gevolgen
zijn nooit echt meetbaar. Veel belangrijker is dat er op korte termeneen duidelijke en reële regelgeving moet komen. Nu is de Neder-landse televisiekijker afhankelijk van de betuttelende houding van
de KNVB. De hemel hangt langzamerhand vol met communicatie-
satellieten, maar in Zeist wordt bepaald wat we aan voetbal op debuis mogen zien. Gelukkig datéén van die mogelijkheden nog welbenut kon worden en de wedstri|d via RTL-Plus werd uitgezonden.
Het maakt de houding van deKNVB er evenwel niet minder pater-nalistisch en verwerpelijk door.

B.G

vo.r HONDA
HERAL

Haefland 15, Brunssum
045-252244

misschien de top-30 halen. Maar ik
stel mezelf geen doelen."



EDAH'S SPAARAKTIE KRIJGT 'N DAVEREND VERVOLG

Wat een volle spaarkaart bij
Edah deze maand waard is.

Wezijn blij het te kunnen zeggen: Edah's Daverende
Spaaraktie is een enorm sukses gebleken. Zelfs zon sukses,
datwe hebben besloten erper 26februari1990een daverend
vervolg aan te geven. In een vorm die nog aantrekkelijker is.
Sneller vooral. En bovendien elke maand kans biedt op fan-
tastische prijzen. Hier volgen de aangepaste spelregels.

Oude spaarkaarten blijven geldig.
Wat ketreft net spaarsysteem verandert

*&j^i|\ ier niets. Als ulO gulden aan bood-
schappen besteedt, ontvangt u nog

«SS HhkM^ steeds 1 gratis spaarzegel*. Die plakt
r/éê^p uop despaarkaart, diemet 25zegels
~&?i?yjjy' vol is. Heeft u nog oude spaarkaarten?

7^'^j Geen Punt- ook die blijven geldig.

Sparen voorklinkende korting.
Hierzit 'm de interessante verandering. Sparen doet

u niet meer voor boodschappenpakketten, maar voor klin-
kende korting, ledere maand zijn er namelijk nieuwe "aanbie-
dingen" in de Daverende Spaaraktie. Tegen inlevering van een
volle spaarkaart ontvangt u dan een kontante korting op een
bepaald produkt. Waarop ukorting krijgt, kan dus per maand
verschillen.

*$Ê_Ti &&$& Desira roomvruchten- Remia bakken en braden
yoghurt vloeibaar "i OOdiverse smaken, flacon 400 gram Ü» lm WW

15888$$' bekertje 150 gram jaßm??:.f,^.| **^' WÊ_ "«o Sinaasappelsap

-85- w 7
Lux beauty toiletzeep
3x lOOgram, 4 QQ __é AO-3estuk halve prijs- i3fr 1*77 !#! i 479"_ l«^7

Deze maand f2.50 korting op vers vlees.
Eén volle spaarkaart is r~ ~~ ~—

de hele maand maart f2.50 ,:.«^p^.
korting * * op het gehele assorti 1 Jm j|
ment vers vlees waard. Biefstuk, ¥m ÏLh
entrecöte, gehakt, runderlapjes, 'Joa|
karbonades, u kunt het zo gek Uo®
niet verzinnen. Op alle soorten
vlees krijgt u een knaak korting. I _____
Of u nou een ons, een pond of een kilo neemt. Het is ons om
het even. Voor alle duidelijkheid: een pakket vlees van f2.50
krijgt u dus geheel gratis! Een pakket vlees van f9.98 voor
slechts f 7.48 en ga zo maardoor. Echter: u mag maximaal één
volle spaarkaart per pakket vlees inleveren.

ledere maand kans op fantastische prijzen.
Wie meedoet aan het vervolg van Edah's Daverende

Spaaraktie, doetautomatisch óók mee aan Edah's Prijzenfesti-
val - een soort bonus als het ware-. U doet mee door deslagzin
op de spaarkaart (verkrijgbaar aan dekassa) af te maken en in
te leveren. (Voor de "oude" spaarkaarten is er een aparte
wedstrijdkaart met de slagzin. Vraag ernaar bij de kassa.) Zo
dingt u iedere maand mee naar fantastische prijzen.

!jg» v
H

a°;ü
r
m°V e"a°krtSt GROENTE & FRUIT

~

2 stuks a 225 gram && Bananen

BHp " 1
Westfaalse leverworst
-snijvers-, QQ fl* 4 QQ
per 100 gram OP = OP 43* 70 1.07

Een greep uit de goedgevulde prijzenpot: een reis^
van 5 dagen voor 2 personen naar Wenen met Austrian;
Airlines; een Bang & Olufsen Beovision MX 3000 kleuren-
televisie; een Mielesupermagnetronen nog veel en veel meer.[

Al met al meer dan de moeite waard om weer mee'1
te doen met Edah's Daverende Spaaraktie.

Dit zijn iedere maand de prijzen: 5 dagen Wenen voor 2 personen metAustrian[
Airlines, B&O Beovision MX 3000 kleurentelevisie, AEG vaatwasmachine Favorit
465, AEG wasautomaat Lavamat 660, AEG droogtrommel Lavatherm 630 c
afvoerdroger, AEG slagboormachine SBE 500R, Miele supermagnetron M722,'
Bose acoustimass boxenset, Audiosonic/Multitech stereo-radiocassetterecorder
met Compact Disc CD 308, een week vakantie met Van Ginkel Vakanties voor|
maximaal 5 personen in bungalowpark "des Trois Frontieres" (B), Mondia fietij
model "City-bike", geldprijs van f 1000.-, Tefal koffiezetapparaat Elite Hi-Speed,J
Tefal Foodmaster, Fissier pannenset model magie, Kettler tuinfauteuil Palermo,<
Kettler buikbank Exclusiv, Polaroid Impulse direkt-klaar camera met film. !

K 9Audiosonic AlultiTech vongïnke. TEFAL ifvOkOntlM JE DENKTOOKAAN ALLES

Bang&Olufsen ___} ?f*!?S!S austrimvamuhu» Polaroid AEG
I

Oibanli perssinaasappelen OQO o*m\ EDAH SERVICELIJN. Van maandag
net è 2 kilo JLiOw (Cot-osot t/m vrijdags morgensvan 10tot12uur

" Wc/ur/y en'smiddagsvan2tot4uurkuntugra- '.--»//,«"'' tis bellen met de mensen van onze
Bintjes 4QO service-afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-
zak a 5 kilo I*7 7 en/of fabrikantenmaatregelen voorbehpuden.

Prijzen geldig t/m zaterdag 3 maart 1990. Zolang
KOEKJE VAN DE WEEK de voorraad strekt.

* Uitgezonderd tabaksartikelen, (half)volle melk.Café Noir ftO suikeren brood tegen minimumprijs,
pak 175 gram-te_T O W **Of de helft van de korting in kontanten.

Edah heeft steeds meer te bieden.BgAB
WO9-01 i

'-1 . .



" Frans Maassen, op deze foto aan de leiding voor Adrie van der Poel en Mare van Orsouw,
kwam ziek van een trainingsrit thuis en start vandaag niet in de Nederlandse openingskoers.
Jk neem vlak voor de Omloop Het Volk liever geen risico's", aldus de nationale kampioen uit It-
tervoort.

De voorlopige overeenkomst, die de
organisatoren met José de Cauwer
hadden gesloten hebben zij om an-
dere reden kunnen weggooien. „De
Cauwer, wiens ploeg vorig jaar ge-
sponsord werd door ADR, is er nieft
in geslaagd een andere geldschieter
te vinden. 'Zonder waarborg ook
geen licentie', kreeg hij van de Bel-
gische wielerbond te horen. Van-
daar zijn afwezigheid bij ons. Het
deelnemersveld van zeker honderd-
vijftig man is desondanks bijzonder
sterk. Alle ploegen, inclusief het
team van GregLe Mond, zijn dolblij
om vlak voor de Omloop Het Volk
en de eerstebelangrijke etappewed-
strijden (Parijs-Nice en Tirreno-
Adriatico, red.) bij ons een test te
ondergaan."

teravond al de meeste ingeschreven
ploegen begroeten. „De reden waar-
om wij PDM van de lijst moesten
schrappen is bekend", aldus een
woordvoerder. „De renners van
deze formatie nemen in verband
met het plotseling overlijden van
hun ploegmakker Johannes Draaij-
er in de eerstvolgende dagen niet
aan wedstrijden deel. Zoiets is te
respecteren."

GELEEN - De nationale mannen
Jidbalselectie is bezig met de laat-
t voorbereidingen op de strijd om■ wereldtitel in de C-groep. Daar-
e vertrekt de ploeg van bonds-
ach Guus Cantelberg begin maart
'or een trainingsstagevan drie da-n in het Westduitse plaatsje Saer-
:ck. Het wereldkampioenschap
irdt van 30 maart tot en met 8
Til in Finland gehouden. Ook het
'tionale vrouwenteam vertrekt ko-
ende maand naar het buitenland.
*n 5 tot en met 11 maart neemt het
&m van coach VanLinder deelaan
n acht-landentoernooi in de Oost-
litse stad Neubrandenburg. De
'tionale vrouwenselectie bestaat
t Sol (Swift), Robben, Kerssens,»n de Velden (SEW), De Veer, Van
rsel (Aalsmeer), Thorsen, Wouters
SV), Kleintjens (V.en L), De Kok
!uintus), Kossen (Niloc), Van Vel-k Dulfer (UVG), Duynisveld

De mannenselectie:
'sten (Blauw Wit), Bassa, Coen-
ra (Tachos), Mastenbroek,
Auurs, Vijgeboom, (Sittardia),
«riek van Olphen, Engelvaart
[ermes), Groener (Thun), Smits
"en L), Jacobs (Neerpelt), Boom-
|uwer (Aalsmeer), Robert Fiege
illeurbanne), JoopFiege, Berend-
n (E.en O), De Jong (Swift).

LONDEN - De Afrikaanse boks-
'mpioen in het zwaargewicht
roud Kilimanjaro is voor onbe-
'alde tijd geschorst. De Zimbab-
aan weigerde in Londen voor het

met de in de Engelse hoofd-
ad woonachtige Canadees Lewis
ln Aids-verklaring te overleggen.

Route
IJs en weder dienende leggen de
renners vandaag de navolgende
route af: 's Heerenberg (start om
10.30 uur), Doetinchem (21 km),
Doesburg (37 km), Dieren (43 km),
Posbank (51 km), Arnhem (63 km),
Zevenaar (79 km), Didam (85 km),
Lobith (98 km), Elten (Duitsland,
110 km), 's Heerenberg (eerste door-
komst, 121 km) en vervolgens zeven
ronden van ieder 14 kilometer met
telkens de beklimming van 't Pees-
ke. Finish na 205 km omstreeks tien
voor vier.

Bovendien, er liggen in totaal hon-
derdachtendertig punten te wach-
ten voor het individuele FICP-klas-
sement. De winnaar in 's Heeren-
berg krijgt vijftig punten, nummer
twee de helft en vervolgens 20, 10, 8,
7, 6, 5, 4 en 3 voor de nummers drie
tot en met tien.
Over eventueel noodgedwongen af-
gelasten van de wedstrijd, bijvoor-
beeld door sneeuwoverlast, maakte
men zich vooralsnog geen zorgen.
„In de regio waar de karavaan mor-
gen (vandaag, red.) doorheen trekt
is nog geen sneeuw gevallen.Als het
toch nog gebeurt en de wegen daar-
door onberijdbaar worden kunnen
wij nog altijd terugvallen op een
verkorte uitgave van de wedstrijd in
de vorm van een aantal ronden op
het aankomstparcours van veertien
kilometer. In 1985, bij de eerste uit-
gave van het evenement, vonden

Braken

"In de Ronde van Valeneia liep het
ook nog allemaal prima", aldus
Maassen. „Meteen na afloop keer-
den wij met de ploeg per vliegtuig
huiswaarts. Maandag nam ik een
rustdag, nee, echt niet om iets aan
carnaval te doen, want daar heb ik
niks van meegekregen. Dinsdag
trok ik er op uitvoor een oefentocht.
Allesbehalve een plezierritje, want
ik kreeg regen en natte sneeuw op
mijn lichaam."

In 's Heerenberg konden de organi-
satoren van de GP WieierRevue gis-

Na twee uur was hij terug in Itter-
voort. Niet veel later voelde hij zich
steeds beroerder worden. „Op een
gegeven moment moest ik zelfs bra-
ken. Toen stond voor mij het besluit
vast. Ik belde ploegleider Jan Raas
en meldde mij af voor de Grote Prijs
Wieier Revue. Mijn baas had begrip
voor de situatie. Hij vroeg mij om
het voorzichtig aan te doen met het
oog op de Omloop Het Volk. Hope-
lijk kan ik in Vlaanderenvan de par-
tij zijn. Daags na de Omloop start ik
in de Ronde van Belgisch Limburg
en daarna trek ik richting Italië:
eerst Tirreno-Adriatico, vervolgens
(op zaterdag 17 maart, red.) Milaan-
Sanremo."

bescheiden. Gekruide uitspraken,
dat kon jevan hem verwachten. Sij-
brands van vroeger kun je niet ver-
gelijken met Sijbrands van nu".

Volgens De Rooy moeten de kwali-
teiten van Sijbrands na zijn 'wind-
stille'periode een stuk lager worden
ingeschat. „Begin jaren zeventig
stond hij bekend als een geweldige
afmaker. Een speler die niet twijfel-
deaan zijn eigen capaciteiten. In het
NK twee jaar geleden was al duide-
lijk dat hij aan kracht had ingeboet.
Gebrek aan zelfvertrouwen heeft
hem in de laatste matchpartijen op-
gebroken. De druk is te groot ge-
worden. De leeftijd en te weinig
wedstrijdervaring spreken ten op-
zichte van Tsjizjov ook in zijn na-
deel".

AMERSFOORT - „Ik zag het vlag-
getje vallen en zijn handen naar het
hoofd grijpen. Hij was helemaal
rood aangelopen. Het huilen stond
hem nader dan het lachen. Een we-
reld moet voor hem zijn ingestort".
Leen de Rooy, oud-leermeester van
Ton Sijbrands was eergisteren per-
soonlijk getuige van de trieste ne-
derlaag van zijn voormalige pupil
tegen wereldkampioen Alexel Tsjiz-
jov.„De druk is hem te groot gewor-
den. Ik acht zijn kansen met nog
twee partijen te gaan minimaal", is
de 6tellige mening van de 48-jarige
Heerlenaar, die aan de basis stond
van Sijbrands' carrière.

sport in cijfers

Natuurlijk rekende de damwereld
vooraf op een vernietigende zege
van Ton Sijbrands. „Hij is de goeroe
van de dammerü. Wie twijfelde

Het is al weer dertig jaargeleden dat
Ton Sijbrands op een regenachtige
middag in Amsterdam de jeugd-
damclub van Leen de Rooy binnen-
wandelde. „Hij was toen allerminst

Volgens Leen de Rooy is het niet
ondenkbeeldig dat Ton Sijbrands
na de match stopt met de actieve
wedstrijdsport. „Hij heeft zeer veel
tijd in het dammen geïnvesteerd.
Tegelijkertijd als een berg tegen de
match opgezien. Niet voor niets
heeft hij verklaard dat hij nog liever
een hartaanval kreeg dan de match
tegen Tsjizjov te moeten spelen. Ik
betwijfel of Sijbrands na deze
match nog de kracht en energie kan
vinden voor een hernieuwde aanval
op de wereldtitel", besluit de direc-
teur van de Christelijke Talma-
school.

eigenlijk niet aan zijn derdewereld-
titel? Voor het eerst in zijn leven on-
dervindthij op het dambord proble-
men. Slechter staan moet voor Sij-
brands een heel aparte ervaringzijn.
Hij twijfelde al erg aan zichzelfmaar
na de nederlaag is zijn moreel nog
meer gebroken", zegt De Rooy, die
in 1960 beslag legde op de Neder-
landse jeugdtitel.

Louis van Gaal
assistent van

Leo Beenhakker
AMSTERDAM - Louis van Gaal
zal de komende twee seizoenen
als assistent fungeren van Ajax-
hoofdtrainer Leo Beenhakker.
De vroegere speler van onder
meer Sparta en AZ'67, die zijn
loopbaan als voetballer begon bij
Ajax, hield zich het afgelopen
jaar bezig met de jeugdopleiding
van de Amsterdamse vereniging.
Spitz Kohn, nu assistent van
Beenhakker, neemt het komend
seizoen de plaats van Van Gaal
bij de opleidingen over. Kohn
krijgt daarbij assistentie van Ge-
rard van derLem die deze week
een tweejarig contract tekent bij
Ajax. Het huidige hoofd jeugd-
opleidingen, Herman Wijnands,
ziet zijn verbintenis na 30 juni
1990 niet verlengd. De functie
van hoofd-opleidingen komt
daarmee tevens te vervallen.

Verkoudheid teistert peloton

Donderdag 1 maart 199025
Limburgs dagblad j sport

Frans Maassen: 'In deze situatie niks te zoeken in GP Wieier Revue'sport kort
SERKRADE - De supportersbus
ft bezoekers voor dewedstrijd FC
recht-Roda JC, zondag om 14.30
r, vertrekt zondag om 10.30 uur
Kerkrade om 10.45 uur vanafhet
ortpark en om 11.00uur vanafhet
sstation in Heerlen. De prijs be-
iagt voor leden ’ 15,00 en voor
!t-leden ’ 20,00. De kaartverkoop
heden, donderdag, tussen 19.00
21.00 uur in de kantine van sport-

rk Kaalheide.

Van onze verslaggever

Egypte handhaaft
opnieuw de nul

# Twee Egyptenaren contra een Oostenrijker. Gescoord werd er in de oefeninterland niet

de UEFA-beker stootte, kwam na
een uur spelen in ideal positie
voor het doel. De Egyptische ver-
dediger Hani Ramzy naaide hem
grof onderuit uit. Hij kreeg geel.
Ogris viel met een pijnlijke knie
uit.

agenda
ZONDAG

" TRIMLOOP: Weert, 10.00 uur, Uzeren-
manloop, 3.5; 7; 10.5en 17.5 km. Inschrijven
café Dennenoord.

VOETBAL

"KATWIJK -EK-kwalificatie Oranje on-
der zestien jaar: Nederland - Italië 1-0 (0-0).
Score 70. Wijnreder 1-0. Scheidsrechter:
Maggil (Noord-lerland). Toeschouwers:
1.000. Gele kaart: Prandelli en Lenta (Ita).
Opstelling Nederland: Vissers (PSV). Van
Burik (Ajax), Farougi (Willem 11, Asmus,
Unitas), Sanders (PSV), Van Lee(PSV), Pij-
per (FC Groningen), Fortes, Sparta), Oulida
(Ajax), Schuiteman (FC Twente), Hefidriks
(Ajax), Alberda (Heerenveen) en Wijnreder
(FC Twente). Stand: Nederland 3-4; Polen
2-3; Italië 2-1.

" CAIRO- Oefenduel WK voetbal: Egypte
Oostenrijk 0-0. Toeschouwers: 20.000.

SCHAATSEN

HANDBAL

" COLLOLLALBO (Italië) — Junioren-
wedstrijden Mannen, 1000 m: 1. Duba
1.16,90; 2. Jakko 1.18,58; 3. Van der Vlies (al-
len Ned) 1.19,01. 3000 m: l.Dirksen 4.46,24,
2. Van Klinken (beiden Ned) 4.46,08. Vrou-
wen, 3000 m: 1. Linnenbank 4.48,42, 2. Nat
(beiden Ned) 4.49,40.

" PRAAG - WK voor A-landen, mannen:
eerste wedstrijddag poule A: Hongarije -
Frankrijk 19-18 (9-7); Zweden - Algerije 20-
-19 (11-8). Poule B: Roemenië - Zuid-Korea
26-24 (12-12); Tsjechoslowakije - Zwitser-
land 12-13 (5-7). Poule C: Joegoslavië -Spanje 17-18 (9-6); IJsland - Cuba 27-23 (17-
-18). Poule D: Sovjetunie - Polen 26-21 (149);

Stand: 1.Kasparov 6V2 punt; 2. Gelfand 6 +
1 afg; 3. Salov 6 p; 4. Ivantsjoek 5Vi p; 5.
Short 5 p; 6. Goelko 4/2 p; 7. Beljavski 4 p; 8.
Joesoepov 3/2 + 1 afg; 9. Illescas 3 + 1 afg;
10. Spasski 3 p; 11. Portisch 2/2 + 1 afg; 12.
Ljubojevic 2/2 p.

SCHAKEN
DDR - Japan 26-22 (18-7)

" I.INAKES (Spanje) - Negende ronde:
Kasparov (Sov) - Salov (Sov) V2-V2; Joesoe-
pov (Sov) - Gelfand (Sov) afgebroken; Por-
tisch (Hong) - Goelko (VS) 0-1; Ivantsjoek
(Sov) - Beljavski (Sov) 1-0; Spasski (Fr) -Short (GB) Vz-'/i; Ljubojevic (Joegosl.) - 11-
-lescas (Spanje) lft- lh.

PAARDESPORT
" ANTWERPEN - CSI eerste rubriek,
jachtspringconcours: 1. Wauters (B) Alme
Z 51,71; 2. Raymakers (Ned) Goldfee ZB
53,21; 3. Turi (GB) MillRuby 53,33; 4. Nico-
las (Fr) Pimpeche 53,85; 5. Devos (B) Lichen
55,37; 6. Reiners (B) Sterndeuper 56,63; 7.
Nuti (It) Elastique 58,68.

" ASHKELON (Israël) - Vrouwen, 20.000
gulden: tweederonde: Oremans-Podlahova
6-3, 6-2; N. Rooimans-Muloj 7-6, 6-2; Berger-
Reinders 2-6, 6-4, 6-2.

" INDIAN WELLS (VS) - Vrouwen, 650.000
gulden: eerste ronde: Gigi Fernandez-Pos-
pisilova 6-1, 6-3; Frazier-Reinach 7-6 (7-3),
6-3; Quentrec-Henricksson 3-6, 7-5, 7-6 (9-7);
Weisner-Bonder-Kreiss 7-6, (7-4) 6-0. Twee-
de ronde: Navratilova-Provis 6-2, 6-0; Kate-
rina Malejeva-Rinaldi 6-1, 6-3; Martinez-
MacGregor 6-1, 6-2; Mandlikova-Gombert
6-4, 6-2; Novotna-Koizumi 6-0, 6-0; Inoue-
Savtsjenko 6-4, 6-1; Fairbank-Miyagi 6-4,
6-1; Sukova-Javer 4-6, 7-6 (7-4), 6-0.

TENNIS

" MEMPHIS (VS) - Mannen, 475.000 gul-
dentoernooi: eerste ronde: Visser-Kratz-
mann 6-4, 6-3; Flach-De la Pena 6-4, 4-6, 7-6
(7-5); Muller-Aldrich 7-6 (7-5), 6-3; Stich-
Connell 4-6, 7-6, (7-4) 6-4; Washington-Küh-
nen 3-6, 6-2, 6-4. Tweede ronde: Paloheimo-
Pernfors 7-6 (7-5), 6-3; Layendecker-Chang
6-4, 6-4; Arias-Krishnan 7-5, 6-7 (5-7), 6-3.

Bondsrepubliek: Illgner, Berthold, Rein-
hardt, Augenthaler, Brehme, Moller, Hass-
ler, Matthaus, Bein, Riedle (65. Littbarski)
Klinsmann.

Frankrijk: Martini. Amoros, Casoni, Boli
(49. Blanc), Di Meco, Pardo, Garde, Des-
champs, Ferreri (64. Vahirua), Papin, Canto-
na.

" MONTPELLIER - Vriendschappelijk
Frankrijk - Bondsrepubliek Duitsland: 2-1
(1-1). Score: 36. Moller0-1; 43. Papin 1-1; 82.
Cantona 2-1. Scheidsrechter: Ramos Mar-
cos (Spanje). Toeschouwers: 22.000. Gele
kaart: Boli (Fr). Riedle (W.Dld).

" ITALIË - Finale bekertoernooi. Turijn,
eerste wedstrijd: Juventus-AC Milan 0-0.
Toeschouwers: 46.000. Rode kaart: Rijkaard
(AC Milan) Return op 25 april in Milaan.

gelijk spel, 0-0. De duels werden
alle in Cairo gespeeld.

CAIRO - Egypte heeft ook in zijn
derde wedstrijd ter voorbeiding
op het toernooi om het wereld-
kampioenschap voetbal de nul ge-
handhaafd. De eerste tegenstan-
der van het Nederlands elftal in
Italië (12 juni, Palermo) bleef
woensdag, evenals eerder tegen
Denemarken en Zuid-Korea, ook
tegen Oostenrijk „hangen" op een

vits, Herzog en Linzmaier haalden
een voldoende, zij het een zesje.
Bij afwezigheid van topschutter
Polster, op schot in de Spaanse
competitie bij Sevilla, was Ogris
de gevaarlijkste aanvaller. De spe-
ler van Austria Wien, dat eerder
dit jaar Ajax uit het toernooi om

schouwers, die het nationale sta-
dion van Cairo voor slechts een
vijfde.deel vulden, weinig waar
voor hun geld. Oostenrijk onder-
streepte evenals tijdens de kwali-
ficatie-duels zijn relatieve zwakte
in uitwedstrijden, Egypte zijn ge-
brek aan stootkracht in de voorste
lijn.

Verder kregen de 20.000 toe-

Voorschoten - Manuela Os-
lr>drijver maakt over anderhalve

haar rentree bij de wereldbe-
-rwedstrijd short track in Gent.
°lgens bondscoach Arie Ravens-
-rgen kan Ossendrijver naar alle
aarschijnlijkheid meedoen aan. P_ WK, dat van 16 tot 18 maart inJStosterdam wordt gehouden. Os-
lr>drijver kreeg na de Europese be-

p-rstrijd in Reims enige dagen rust
Tijdens de 1500

i.'.eter kneusde de 19-jarige Rijs-
'jkse bij een val enige ribben. De

j.Pen Nederlandse titelstrijd, ko-
lend weekeinde in Zoetermeer,
*at zij aan zich voorbij gaan.

! Maastricht - De verschui-
'ng van een groot aantal carnavals-
Ptochten heeft voor de KNVB-

extra-problemen
pet zich meegebracht. Desalniette-. |m zal de voetbalbond niet over-
't-ag gaan om clubs in plaatsen waar
oOrnende0 Ornende zondag of zondag 25
( 'aart (Halfvasten) de optocht
■''ordt gehouden, speelvrij te geven.
)(
1 HEERLEN - Voor het WK shoto-an karate, dat op 17 en 18 maart in
Set Engelse Sunderland wordt ge-
| °uden, zijn de navolgende Lim-
'Ul'gse karateka's geselecteerd voor>.^tkumite alsook hetkata: Renaldo,lartenz, Harald Rijkers, Günther
'ledel, Roger Alken; reserve Ray-|l0nd Wewengkan, Bianca Lotz, Ni-|Dle Indebraeck, Denise Kloth en

frette Zelissen.
f UTRECHT - Tijdens de karatejfJiexamenszijn de volgende kara-*a's van XC Wewengkan uit Beek
jjPslaagdvoor de eerste dan: Asnath
li^er, Saskia van Haagen, Jajra
I °uchiba, Harald Rijkers en de 15-
-| 'rige Raymond Wewengkan.
! ANTWERPEN - Tijdens het
Pen Antwerpse Karateclubkam-

\,°enschap heeft het samengesteld
I ederlands team van kernploegle-
\*l met o.a. de Geleeijdenaren Ro-
slT Alken en Theo Zwakhalen de

rste plaats behaald. In de finale
ierd met 3-0 gewonnen van -hetI ,elgische Berghem . Absolute uit-
i 'nker in het Nederlandse team
j.as Theo Zwakhalen die al zijn par-

Iyen overtuigend won.
BORN - Het judodistrict Lim-rS organiseert zaterdagmiddag

S^ 17.00 uur in sporthal 't Anker in
°rn de A-team districtskampioen-

De nummers een en twee■an deze kampioenschappen wor-en verplicht gesteld om een week
iifr aan de nationale kampioen-
phappen deel te nemen.

Langlauf- zilver
voor Rob Stevens

Inge Stevens ongenaakbaar bij de junioren 'Het parcours was enorm zwaar.
Er zaten flink wat hellingen in en
de sneeuw was bepaald niet ide-
aal', zei Teeling. Een internatio-
nale graadmeter is het Open NK
in St. Michael niet. 'Het is eerder
een test: kijken hoe je ervoor
staat in vergelijkingtot jeNeder-
landse concurrenten. Het echte
werk komt nog in de vorm van
enkele worldcupwedstrijden en
de Lowlander-WK', aldus Tee-
ling.

Egypte kwalificeerde zich in no-
vember van het vorig jaarvoor het
eerst sinds 55 jaar voor de eind-
ronde van het belangrijkste voet-
baltoernooi. De ploeg van trainer
Mahmoud el Gohari deed dat
door Algerije in twee duels te ver-
slaan. Na de 0-0 uit werd op eigen
veld gewonnen, 1-0. Sindsdien
scoorde het Afrikaanse land, pas
voor de tweede keer WK-deelne-
mer, niet meer.

zoals hij ook de 30 km klassiek
van maandag naar zijn hand had
gezet: van a tot z.

trainerscarrousel
p^SBEEK - VV Adveo uit Oirs-
n*k, uitkomend in de Afdeling
"lrriburg van de KNVB wordt ko-
[etid seizoen getraind door Chris
Fl*, komend van de VV Sander-f°üt.
toto/lotto
fitï'l URG " Cijfers Westduitse lotto,
jj^kkingA: 3-15-19-31-37-44. Reservegetal:
W- 9«ekking B: 1-14-22-36-38-49. Reservege-

'oud Sp^' 77: °9°2 9 3 7' onder voorbe-

nioren

ST. MICHAEL - Wind, natte
sneeuw en af en toe zelfs een re-
genbui geselen de deelnemers
aan de Nederlandse langlauf-
kampioenschappen in het Oos-
tenrijkse St. Michael. De keuze
van het materiaal en de skiwas
spelen daarom een groterol. Rob
Stevens uit Heerlen gokte giste-
ren goed tijdens de 15 km klas-
sieke techniek. Achter de veelzij-
dige Rubin Krouwel legde de 21-
-jarige scheikundestudent beslag
op de tweede plaats. Zus Inge
Stevens (17) was evenals maan-
dag goed voor goud. Zij deklas-
seerde opnieuw het complete
deelnemersveld bij de dames-ju-

Het NK wordt vandaag voortge-
zet met de 10 km schaats tech-
niek. Vrijdag is er een afsluiten-
de estafette. Inge Stevens lijkt
overigens al zeker van de combi-
natie-titel. Rob Stevens moet in
staat worden geacht een zilveren
of een bronzen combinatie-me-
daille te veroveren achter de net
iets sterkere Rubin Krouwel.

kwam niet eens zo onverwacht.
'Hij is op dit moment heel erg
sterk bezig. Hij heeft dit seizoen
flinke vooruitgang geboekt',
constateerde bondscoach Sid-
ney Teeling met een tevreden
glimlach. Rob Stevens moest al-
leen nog krachtpatser Rubin
Krouwel voor zich dulden. Krou-
wel, Neerlands grootste hoop op
de langlauflatten en de meest
complete sporter uit de nationale
selectie, beheerste de wedstrijd

Krouwel, omwille van de sport
naar het Zweedse Borlange ver-
huisd, hield Rob Stevens 75 se-
conden achter zich. Stevens op
zijn beurt had een voordelige
marge van vijftig seconden op
Niels Hopman en liefst drieë-
neenhalve minuut op Kees
Puijk.

De coup van Rob Stevens, die
maandag als vierde over de fi-
nish gleed op de 30 km klassiek,

Voor Oostenrijk was het de eerste
serieuze test voor de wereldtitel-
strijd. De ploeg van trainer Hic-
kersberger oefent nog vier keer,
waaronder op 30 mei in het Pra-
ter-stadion van Wenen tegen Ne-
derland. Over de eerste sessie viel
weinig positiefs te melden.
Slechts de hardwerkende Kegle-

door wiel verheesen

MAXI
SUPER
FOTO
Wordt steedsVT&
leuker bij V&p. V>_#

Dopinglaboratoriurn
voorlopig gesloten

wij daarin ook een oplossing. Toen
maakte een dikke mist namelijk het
afleggen van de grote lus door Gel-
derland onmogelijk."

'Gebrek aan zelfvertrouwen
is Sijbrands opgebroken'

Ex-trainer Leen van Rooy getuige van nederlaag

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

's HEERENBERG - De storm en regen van de voorbije dagen
hebben al een stempel gedrukt op de Grote Prijs Wieier Revue
nog voordat vandaag in de Gelderse grensplaats 's Heerenberg
het startschot klinkt. Teruggekeerd van de oefencampagne in
Zuid-Europa, waar de wedstrijden in het algemeen verreden
werden onder gunstige weersomstandigheden, is het peloton
opeens geteisterd door verkoudheid en andere ongemakken.
Het impliceert, dat onder meer Frans Maassen, Adrie van der
Poel en Claude Criquielion zich hebben moeten afmelden.

ROERMOND - Kimbriaan Ger
mmens wil komende zondag
immen in de 15-kilometerloop in
'ermond. Bij het NK veldloop in
'Urne leverde hij zijn beste presta-
tot nu toe. Hij eindigde als 32e en
efde uit Limburg slechts Marco
elen uit Tegelen (18e) en Mare
Bpers van Unitas (21e) voor zich te
"Iden. Cor Lambregts start niet in
"ermond. Hij reist zaterdag uit
irtugal naar Zaandam waar hij
ndag Tony Dirks ontmoet op de
km. De 15 km-loop in Roermond
>rdt georganiseerd door Swift.
art om 13.00 uur in de Kerkeveld-
in nabij de sintelbaan. Een uur
rder zijn er recreatieve lopen van
'6 en 9 km. Inlichtingen bij Gos
finders, 04750-28350. Frans Maassen kwam in de Franse

en Spaanse openingswedstrijden
uitstekend voor de dag. De Neder-
landse kampioen, die vanuit Haelen
naar Ittervoort verhuisd is, demon-
streerde dat vooral in de Ster van
Bessèges. Hij won deze vijfdaagse
etappekoers in de Ardêche, maar
minstens zo opvallend was zijn op-
treden in de afsluitende tijdrit.
Daarin verwees hij de Sovjetrenner
uit de Panasonocploeg, Ekimov,
naar de tweede plaats.

„In de gegeven omstandigheden
heb ik niks in Gelderland te zoe-
ken", zegt eerstgenoemde. „Het zou
onverantwoord zijn om vlak voor
het begin van de grote koersen risi-
co's te nemen."

UTRECHT - Het dopinglabora-
troium van de universiteit van
Utrecht zal vandaag, donderdag 1
maart, zijn deuren (voorlopig) slui-
ten. Een tekort aan zowel financiële
middelen als aan gekwalificeerde
analisten heeft tot het opmerkelijk
besluit van de universiteit geleid.
Door de onzekerheid over het voort-
bestaan van het Nederlands Insti-
tuut voor Drugs en Doping Re-
search, zoals de instelling officieel
heet, heeft een groot aantal analis-
ten een andere betrekking gezocht
en gevonden. Van de zeven die vo-
rig jaar nog in Utrecht aan het werk
waren, zijn er inmiddels vier ver-
trokken. Van de drie nog in dienst
zijnde is er een met zwangerschaps-
verlof.
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