
Limburgs Dagblad Bekoren
jdag 2 maart 1990.' 72e jaargang nr. 52.
geversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,45

Student daagt
prof. Heertje
voor rechter

JVISTERDAM - De rechtenstu-
ent Robert JanLambach eist in
ort geding dat prof. Arnold
'eertje van de Universiteit van
'msterdam hem een zes geeft
oor zijn tentamen economie,
"isteren vroeg hij de vice-presi-
ent van de Amsterdamse recht-
'ank mr U.W. Bentick prof.
leertje te dwingenzijn cijfer een
'ünt op te waarderen tot een vol-loende. Heertje weigert dat.
-ambach weet ?ich gesteund
'oor het College van Beroep
'oor de Examens van de Univer-
iteit van Amsterdam. Dat colle-
!e heeft het tentamen nagekeken« besloten dat de student recht
[eeft op een zes. Lambach is ge-
Iwongen naar de rechter te stap-pen, omdat de commissie van be-
'°ep geen dwang op Heertje kan
uitoefenen.
-ambach en zijn leermeester lig-
Een al meer dan een jaar in de
;linch over het cijfer. Heertje
'indt het tentamen 'op weten-
schappelijke gronden' niet meer

t'aard dan de vijf die hij ervoor
eeft gegeven. Hij weigert zich

teer te leggen bij de uitspraak
'an de commissie van beroep,
Dmdat hij vindt dat hij als eco-noom het beste kan beoordelen

het tentamen waard is.

Bezorgd
Evenals een aantal andere fracties
en met name de VVD is de PvdA be-
zorgd over de beperkte mogelijkhe-
den die de om ruimte schreeuwen-
de 'centrumgemeente' Roermond
met het wetsvoorstel krijgt op het
gebied van woningbouw en de eco:nomische ontwikkeling. De PvdA
zou het zeer waarderen als 'de rege-
ring in staat zou blijken die zorgen
geheel of gedeeltelijk weg te ne-
men..
De PvdA merkt op dat de herinde-
lingsvoorstellen voor Midden-Lim-
burg veel minder ingrijpend zijn
dan aanvankelijk beoogd door het

'provinciebestuur. Gelet op de rela-
tief grote gemeenten die in Zuid-
Limburg zijn gevormd, vraagt de
PvdA zich af er daardoor 'geen one-
venwichtigheden" dreigen te ont-
staan in de provinciale lokale be-
stuurskaart als geheel.
Tevens wijst de PvdA op onwikke-
lingen op een drietal gebieden die
ten grondslag liggen aan het herin-. delingsvoorstel: het Streekplan
Midden- en Noord-Limburg, de ge-
luidhinder in Midden-limburg als
gevolg van militaire vliegvelden in
de Bondsrepubliek en de ontgrin-
dingen. Met name wat de ontgrin-
dingen betreft wijst de PvdA opver-
anderende standpunten en vraagt
het kabinet of dat nogvan bijzonde-
re betekenis kan zijn voor de herin-
delingsplannen.

het weer

VINTERSE BUIEN
andaag voert een krachtige

'oord- tot noordwestelijketroming koude en onstabieleucht aan. In deze lucht komenWinterse buien voor, sommige*»et onweer en zware windsto-ten. In de loop van de dag zal»e buiigheid, op nadering vanren hogedrukgebied, geleide-
lijk afnemen. De wind is vrij
jachtig tot krachtig, krachtM>, uit noord- tot noordweste-lijke richting. De middagtem-

ÊPeratuur wordt ongeveer 5
""aden. Komende nacht wordt

■ e minimumtemperatuur -3
graden.Voor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
Punt u bellen 06-91122346

Randstad-vuilnaar Zeeland
DEN HAAG - Minister Alders (Mi-
lieu) zal de provincies Zeeland en
Drenthe desnoods' dwingen afval
uit Noord-Holland te verwerken. De
provincie komt in de problemen nu
de vuilverbrandingsovens in Alk-
maar en Zaanstad zullen worden ge-
sloten. Daardoor blijft jaarlijks on-
geveer 1 miljoen ton afval liggen.

Overeenstemming Braks en Landbouwschap

Miljoenen extra
voor graanboeren

Van onze parlementsredactie

DJN HAAG - Akkerbouwers die in1987- 88 een inkomen hadden vanminder dan 34.000 gulden, kunnenrekenen op een inkomenssteun vanmaximaal 1.050 gulden per hectare.
Dat bedrag wordt uitgesmeerd over
een periode van vijfjaar. In het eer-
ste jaar bedraagt de steun 350 gul-
denper hectare, in het laatste jaar70
gulden.

Minister Braks (Landbouw) is dit
gisteravond na drie uur praten over-
eengekomen met het Landbouw-
schap. In een eerste reactie liet
Klaas Dh'kstra, actieleider van de
boeren, weten het plan eerst eens

rustig te willen bekijken voordat erbesloten kan worden over het sta-
ken van de acties. „Ik heb weinig
vertrouwen in deze minister", aldus
Dijkstra.
Het gaat bij de inkomenssteun om
een vertaling van een concept EG-
regeling in een hectare-toeslag. In-formele contacten tussen Land-
bouw en Brussel hebben Braks dezekerheid gegeven dat de EG metzijn plan akkoord zal gaan. Volgens
het Landbouwschap zullen totaal3.500 van de 10.000 akkerbouwers
van deregeling gebruikkunnen ma-
ken.
Voorts werd tussen minister enschap afgesproken dat een bedrijfs-
beëindigingsregeling voor akker-

bouwers verruimd zal worden.
Braks zal ook bekijken of de maxi-
mum leeftijd voor een akkerbouwer
kan worden opgetrokken.

Afgesproken werd ook dat de be-
staande investeringsregeling voor
akkerbouwers verruimd wordt, zo-
dat er meer boeren voor in aanmer-
king kunnen komen. Met de banken
gaat Braks overleggen om het be-
leid ten aanzien van achtergestelde
leningen voor de akkerbouwers te
verruimen. Verder wil de minister
bezien of er meer financiële hulp
mogelijk is bij herstructurerings-
plannen voor de akkerbouw. In
Brussel wil Braks gaan bepleiten
dat de graanprijs jaarlijksmet de in-
flatie meeloopt.
Minister Braks toonde zich na af-
loop van het beraad tevreden. Hij
zei ervan uit te gaan dat de akties
van de akkerbouwers worden stop-
gezet. „Ik laat mij niet chanteren
door voortgaande akties. Ze moeten
het vertrouwen hebben dat wij .ons
uiterste best voor hen doen", aldus
de bewindsman.

Kamerfracties bezorgd overpositie Roermond

Kritiek op wetsvoorstel
tierindeling M-Limburg

Van onze Haagse redacteur
!N HAAG - Vanuit de Tweede Kamer zijn gisteren zeer kri-
?he vragen gesteld over de beoogde herindeling van Mid-
i-Limburg, waarbij het aantal gemeenten wordt terugge-
icht van 28 naar 15. Dat blijkt uit de schriftelijke reacties op
t wetsvoorstel over de herindeling, waarbij het CDA, dat
h kennelijk in het tijdstip van indiening heeft vergist, overi-
is verstek liet gaan.

Opvallend is met name de kritische
stellingnamevan de PvdA. Deze re-
geringspartij merkt op dat in het
huidige voorstel 'relatief veel kleine
gemeenten gevormd of in stand ge-
houden' worden,dit in tegenstelling
tot de in Zuid-Limburg in de jaren
tachtig uitgevoerde operatie. De
VVD is tamelijk kritisch over het
hele wetsvoorstel (de beoogde her-
indeling schiet voorbij aan de be-
doeling), evenals Groen Links (de
herindeling gaat te ver). D66 laat po-
sitievere geluiden horen.

Steun AZM voor
hartoperaties
in Engeland

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT/ROERMOND -Vijf hartpatiënten uit Zuid-Lim-
burg zijn het afgelopen Weekein-
de op aanraden van de afdeling
cardiologie van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht naar het
St. Anthony's Hospital in Lon-
den gereisd voor een hartopera-
tie. De patiënten stonden al ge-
ruime tijd op de wachtlijst van
het Academisch Ziekenhuis voor
een operatie, maar konden in
Maastricht niet worden gehol-
pen. De Maastrichtse hartchirurg
Prenger heeft de operaties uitge-
voerd.

Er mogen in het AZM jaarlijks
735 hartoperaties worden uitge-
voerd. Er is echter een veel grote-
re behoefte, waardoor er een
wachtlijst van 160 hartpatiënten
is ontstaan. Die lijst groeit nog
steeds, aldus voorlichter E. Groe-
nevelt van het Academisch Zie-
kenhuis. Een aantal van de pa-
tiënten wacht al langer dan acht

maanden op een opefatie.
Omdat het zo niet langer kon,
heeft de Maastrichtse hartchi-
rurg prof. dr Olaf Penn een aan-
tal van de patiënten op de wacht-
lijst geadviseerd via de Stichting
Nederlandse Hartpatiënten naar
Londen te reizen. De Maastricht-
se cardiologen werken actief sa-
men met de stichting om de hulp
aan de patiënten te verwezenlij-
ken. Het Maastrichtse zieken-
huis hoopt elke twee weken een
vijftal patiënten naar Londen te
kunnen sturen voor een hartope-
ratie.

CDA en PvdA
oneens over

vervolg 'Dekker'
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De fracties van
CDA en PvdA in de Kamer
zijn het oneens over kabinets-
voornemens om te komen tot
een algemene verplichte zorg-
verzekering als alternatief
voor het plan-Dekker. Binnen
het CDA heeft men afstand ge-
nomen van de richting die het
kabinet lijkt te willen inslaan.
De PvdA heeft echter ver-
heugd gereageerd. „Het CDA
krijgt gewoon een volksverze-
kering door de strot geduwd",
reageerde VVD-woordvoerder
Hermans.

Binnen het kabinet liggen plannn
op tafel om 96 procent van alle zorg
onder een algemene verzekering te
brengen. Over het verzekeren van
de overige vier procent zou een
ieder vrij mogen beslissen. De voor-
stellen-Dekker gingen uit van een
basisverzekering die 86 procent van
alle zorg zou omvatten. Van de pre-
mie voor de nieuwe verzekering wil
het kabinet 85 procent inkomensaf-
hankelijk maken en 15 procent
vormgegeven in een vast jaarbe-
drag.

Volgens CDA-Kamerlid Lansink is
er met 96 procent van de zorg onder
de nieuwe verzekering geen concur-
rentie meer mogelijk tussen de ver-
zekeraars onderling. Hun marktge-
bied (de 4 procent overblijvende
zorg) is te klein. Daarnaast hekelt hij
ook een onvoldoende kostenbe-
heersing. Bovendien keert hij zich
tegen een verhoging van de collec-
tieve lastendruk als gevolg van de
plannen.
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Vandaag verder
beraad bouw-CAO
UTRECHT - Het informele beraad
tussen de bouwbonden en onafharv
kelijk onderhandelingsvoorzitter
Lammers over de knelpunten bij dé
totstandkoming van de bouw-CAOwordt vandaag voortgezet. Volgens
een woordvoerder heeft het overleg
niets opgeleverd. Onduidelijk is ofalleen de arbeidstijdverkorting -het grote struikelblok - ter sprake is
gekomen of dat er ook andere oir-
derwerpenaan deorde zijn geweest.

S) Zie verder pagina 13

Betere verzekering
tandartshulp op komst

■■■„Premie betaald???"...

"Na het st,ormgeu>eld van luoensdagnac/itwas liet gisteren tijd om de
ravage op te ruimen. Vooral de talloze helemaal ofhalf omgewaaide
bomen zorgden voor veel werk. Zoals deze den dieop het dak van Hui-
ze Eickholt in Heerlen was terechtgekomen. Maar ookvoor dakdekkers
en glazenmakers was het- voor de zoveelste keer in deze winter- weer
topdrukte. Bij de hevige storm van woensdagnacht kwamen in heel
Europa 12 mensen om. Van België tot Griekenland hield de wind huis
met snelheden tot 140kilometer per uur. Foto: DRIES LINSSEN
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(ADVERTENTIE)

Spaanse zon
in een netje.

Waren onzevroe- jéÉ^r*'**
ge Navels al lekker, onze >k^*s¥* -"'vtH^ *^Late Navels zijn hele- i^P@É^i*- *-" \maal niet te versmaden. /Ê^Êl^^^^^''..''^-/*-' '\\U herkent ze aan hun JllllFfö* it
zoete smaak, hun dun- Jifeft*f pKs*s?m
ne schil en hun blau- mÈm^®ï' 't^mwe netje. En aan hun (1 M
prijs natuurlijk. V/2 kilo HppC' -.£
kost t/m aanstaandevl.
zaterdag maar OCA \Hè

Oav/y/ .^JpM -Jr

'sLands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. W I
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(ADVERTENTIE)

~S3l^ NU HALEN,NU NIETBETALEN
Wsf^WÊu W Wie nu een skoda Favorit koopt, gaat pas over 'n halfjaar betalen. Informeer bij uw Skoda-dealer naar de voorwaarden. /SINfl rVI i

IMw m;-~ Jm m\mmmm* W De Skoda-importeur weet welke dealerer bij vin debuurt zit. Bel snel 071 -600200. Afgebeeld de Skoda Favorit Vedette. v**/y^ÊT mW^MW Wr
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Id-elpee
Onderdrukking, bedrieglijkheid,
beïnvloeding, mishandeling, on-
vermogen, het verkwanselen van
idealen maar ook liefde zijn on-
derwerpen waarover de ex-Ma-
rillion zanger FISH zingt op zijn
eerste solo-album VIGIL IN A
WILDERNESS OF MIRRORS.
Het is een heel persoonlijk al-
bum denk je bij het beluisteren.
Hier zingt iemand over zijn eigen
visie op dewereld. Het is niet be-
paald een mooi beeld dat wordt
geschetst. 'Ik blijf waakzaam (vi-
gil) in een massa spiegels, daar
niets hier is wat het lijkt', is per
slot zijn devies.
Alle nummers werden door Fish
zelf geschreven in samenwer-
king met Janick Gers, ex-Dire
Straits gitarist Hal Lindes en
Mickey Simmonds (Mike Old-
fields keyboardspeler) die voor 5
nummers tekende. De produktie
was in handen van John Kelly,
die eerder werkte voor onder
meer Deacon Blue en Kate Bush.
Het album telt acht nummers, de
CD en MC hebben er een meer.
Het karakteristieke stemgeluid
en de persoonlijkheid van Fish
bepaalden vanaf het begin in
1979 de ontwikkeling van de
symfonische rockgroep Maril-
lion. De grote doorbraak van
deze groep kwam in 1985 met het
album Misplaced Childhood met
de single Kayleigh. Daarna had-
den ze nog een hit met Incom-
municado.
In 1988 verliet Fish Marülion. Hij
werd daar opgevolgd door Steve
Hogarth.
In januari 1989 begon Fish niet
de opnamen voor zijn eerste
solo-album, waarvoor hij een
complete studio bouwde in een
oude boerderij in Schotland.
Met name de teksten van Fish
zijn erg sterk, zeer beeldend en
indringend. De muziek kan on-
der de noemer symfonische rock
worden geplaatst, alhoewel en-
kele nummers erg ballad-achtig
zijn. Het begin van het wat folky-
nummer The Company doet me
denken aan Jethro Tuil.
Mijn favoriete nummer is 'state
of mmd', een nummer over on-
derdrukking en politieke vrij-
heid. Maar ook het ingetogen Fa-
mily Business heeft mijn waar-
dering. Al met al vind ik het een
geslaagd debuut. Voor wie hem
live wil zien: op 10 maart geeft
Fish een concert in Ahoy Rotter-
dam. ,ans bouwmans

agenda
MAART

" 2 Exit in G Landgraaf, Hulla
Balloo

" 2 Dingus Venray, festival
Katapult 2

" 2 Effenaar Eindhoven, Ele-
venth Dream en Fireboots

" 3 Zion Elsloo, Consolidated

" 3 Unitas Brunssum, Autop-
sy, Bolt Thrower en Pesti-
lence

" 3 Zopo Horst, The Eleventh
Dream Day

" 3 Canix Lottum, Fatal Flo-
wers /

" 4 De Toedem Neer, Beer
Boogie Baer

" 4 De Bosuil Weert, Freeze

" 4 Apollo Helden, De Dijk

" 4 Zopo Horst, Industrie Du
Fer

" 5 Hanenhof Geleen, Red Hot
Chili Peppers

" 8 De Boerderij Geleen, Muc-
ky Pup

" 9 Fenix Sittard, the Nozems

" 9 Effenaar Eindhoven, Con-
solidated en Pearls for
Swains

"10 De Dominicaner Kerk
Maastricht, Gigantjes

" 10 Zion Elsloo, independent
music-night

" 10 café Torn Torn Heythuy-
sen, Spo-dee-o-dee

" 11 het Slik Maastricht, Green

" 11 Zopo Horst, Mucky Pup
"11 De Bosuil Weert, Ray-

mond van het Groene-
woud

"11 Staargebouw Maastricht,
Ten years after

Black Beat Nigth in Keulen
Wie houdt van
'blackmusic' kan
zondag 25 maart zijn
of haar hart ophalen
in de Stadtsporthalle
in Keulen waar de
Black Beat Night
plaats vindt. Ver-
schillende muziek-
stromingen, maar
met name house, zijn
goed vertegenwoor-
digd. Er zijn onder
meer optredens van
de SOS Band, Inner
City en Adeva. Het
hoogtepunt van de
avond is Kool & the
Gang, de Ameri-
kaanse formatie die
al twintig jaar hits
scoort. Tickets voor
pop/busreizen van-
uit Zuid-Limburg
zijn te verkrijgen bij
Ticket Express in
Kerkrade (045-
-457273). " Inner City

POP

Brabantse band wil doorbreken in Hilversum

De Nozems brengen
overvalste rock

'Acid rules'. Hele discotheken gaan uit hun bol op de door ma-
chines gedicteerde basdreun waarmee nieuwe helden als Rob
'n Raz, Leila K. en Tony Scott furore maken. Toch zijn er nog
steeds bandjes die, gitaar onder de arm, elk weekeinde in de
auto stappen om weer een jongerencentrumplat te spelen. Zo-
als de Nozems bij voorbeeld.

Grote stads-rock uit Hedel, een
plaatsje onderDen Bosch, het blijkt
te kunnen. Op het Noorderslagfesti-
val in Groningen speelden de vier
Nozems, twee gitaren, een drumkit
en een bas, in degrote zaal van Vera,
het Paradiso van het Noorden. En
met succes want 800 noorderlingen
sloegen enthousiast aan het slam-
men, pogoën en wat dies meer zy.-
De debuutelpee van de Nozems
'Hanging around' maakt de hoogge-
spannen verwachtingen waar:
snoeihard en fris van de lever. Veel
van de nummers doen denken aan
Hüsker Dü op hun album 'Candyap-
ple Grey'. Ook de Descendants en
de Ramones lijken inspiratiebron-
nen voor de Nozems. Bassist Corne
van Os vindt dat de Nozems wel de-
gelijk een eigen geluid hebben.

„Hüsker Dü is hard en melodieus en
dat vinden wij toevallig ook mooi,
maar dat wil niet zeggen dat wij
Hüsker Dü imiteren, wij klinken
veel frisser en opener."

Ooit, voor december 1988, waren de
Nozems de hardcore punkband
New Annoyance. Zo hard en snel
mogelijk spelen daar ging het in die
tijd om. De punkinvloeden zijn ge-
bleven, de geluidsmuur is oorverdo-

vend. Nieuw zijn de koortjes en de
pakkende melodietjes. Alles blijkt
mogelijk, zelfs het coveren van een
Neil Young ballade, Heart of Gold.
In december won de groep de
Wraak van Brabant. Een kleine imi-
tatie van de Grote Prijs van Neder-
land maar met grote gevolgen voor
de Nozems.
Bassist Corne: „Plotseling kunnen
we veel vaker spelen. Voordat we de
Wraak wonnen konden we nauwe-
lijks in Brabant spelen. De zaaleige-
naren vonden ons gewoon te hard.
De boekingsagenten hebben nu een
beter excuus."
Spelen is de leukste manier van uit-
gaan'en 'we maken liever enthou-
siast een fout dan dat we goed maar
duf spelen*. Twee citaten van de
band die zichzelf ziet als. opvolger
van Claw Boys Claw en Fatal Flo-
wers. Hun uiteindelijke doel? „Na
de Twee Pinten is er nooit meer een
Brabantse band in Hilversum door-
gebroken. Het wordt tijd dat wij
daar verandering in brengen."

Op 9 maart beproeven de Nozems
hun krachten in jongerencentrum
Fenix in Sittard.

frank hilbrands

Ingehouden Eric Vlapion in Statenhal

'Tulips from Amsterdam'
Mocht 'Journey-man' Eric Clapton
met Pinksteren op het Pinkpop-po-
dium in Landgraaf staan dan kun-
nen de fans de gitaargigant voor de
derde maal dit jaar op Nederlandse
bodem in de ogen zien. Afgelopen
weekend stond Clapton voor de
tweede maal in een jaarop de plan-
ken van de Haagse Statenhal. Zelfs
als Slowhand niet echt tot het uiter-
ste wil gaan, blijft er genoeg te ge-
nieten. Nummers als Layla, Won-
derfull Tonight, Whiteroom, Suns-
hine ofyour love, Cocaïne, en I shot
the Sheriff hebben al jareneen vaste
plaats in het live-repertoire van de
44-jarige gitarist.

Hoewel Clapton, vaak stoïcijns als
een Oosterse wijsgeer, regelmatig
de hoeken van het podium opzocht
om zijn gitaar te straffen kon hij niet
echt overtuigen. Zeker niet voor
hen die in juli het 'best of concert
mochten bijwonen.

Hoogtepunten waren er desalniette-
min wel afgelopen weekend. Al was
het maar de bijdrage van Billy Pres-
ton die dolenthousiast samen met
zijn oude vriend Lucille van Ray
Charles inzette. Of de eigentijdse
uitvoering van Blind Faith's Can't
find my way home, met een hoofd-
rol voor de virtuoze bassist Nathan
East op de fretloze bas. Schitterend!
Na twee uur oude nummers en een
viertal tracks van Journey Man
hield Clapton het voor gezien. Hij

kwam met Sunshine of Your Love
slechts eenmaal terug. Al verwerkte
hij onder luid gejuich speels 'Tulips
from Amsterdam' in de solo.
Minstens evenveel indruk als Clap-
ton maakte overigens de Italiaanse
superster Zucchero Fornaciari die
de Clapton-fans mocht opwarmen.
Maar mocht het hardnekkige ge-
rucht dat Eric Clapton straks in
Landgraaf zal staan werkelijkheid
worden, dan is Pinkpop weer eens
bij voorbaat geslaagd. Clapton blijft
een soort legende die je toch min-
stens een keer gezien moet hebben
voor je sterft.

emile hollman

" Eric Clapton

recept
Babi pangang
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g doorregen varkenslappen, 3
teentjes knoflook, Vi tl gemberpoe-
der, 1 tl gemalenkoriander (ketoem-
bar), versgemalen peper, 6 el soja-
saus, 1 el citroensap (of takje of poe-
der sereh), s/2 el olie, 5 el tomaten-
ketchup, 1 potje atjar tjampoer.

Snij vlees in smalle reepjes, doe in
kom en pers er 2 teentjes knoflook

boven uit. Voeg toe: V* tl gember-
poeder, ketoembar, peper, 3 el soja-
saus, % el citroensap, V/2 el olie.
Meng goed door elkaar. Laat 2 uur
afgedekt in koelkast intrekken.
In pan doen: tomatenketchup, soja-
saus, rest gemberpoeder, lA tl ci-
troensap en 2 el water. Knoflook
pellen en erboven uitpersen. Atjat
tjampoer laten uitlekken. Olie ver-
hitten, helft vlees toevoegen en op
hoog vuur 5 minuten bruin en kro-
kant bakken. Uit pan halen, warm

houden en daarna de rest van het
vlees bakken. Daarna alles bij el-
kaar in pan en in 15 minuten gaar
bakken. Af en toe omroeren. Saus
aan de kook brengen. In platte
schaal atjar tjampoer leggen. Vlees
met schuimspaan uit pan nemen en
op schaal leggen en ca. 4 el saus er-
over schenken. Rest van saus apart
serveren. Lekker met nasi of gewo-
ne droge witte rijst.

hub meijer

Mucky Pup in De Boerderij

De Amerikaanse formatie Mucky Pup treedt don-
derdag 8 maart op in jongerencentrumDe.Boerde-
rij in Geleen. De supporting-act is Absurd. Het op-
treden begint om 19.00 uur en is om 22.00 uur afge-
lopen. De kaarten kosten in de voorverkoop 12,50
guldenen zijn verkrijgbaar bij de bekende voorver-

koopadressen. Op de dag zelfkost de toegang een
riks meer.
De muziek van Mucky Pup varieert van hardrock-
/heavy metal tot trashmetal/hardcore punk. Ze heb-
ben twee elpees geproduceerd. De laatste is 'a boy
in a man's world'.

" Van linksnaar rechts: John Milnes (drums), Chris Milnes(zang) Scan Kilkenny (gitaar)
en David Neabore (bas).

Optredens
in Limburg

De Limburgse band Hulla Balkl
vandaag te zien in de podiumrui ]
Exit in G in Landgraaf. Deze gi
maakt zogenaamde 'psycho-B
muziek met onder meer de cor
bas als muziekinstrument. De
tree kost 2,50 gulden.
De Amsterdamse Fatal Flowers
len zaterdag vanaf 21.00 uur een
treden geven in het jongerem
trum Canix in Lottum. De Met€
se groep The Meugewiekers
zorgt het voorprogramma.

In het jongerencentrum Zion sp
zaterdag de viermansformatie Cl
solidated uit San Fransisco. I
hun debuutelpee scoorde Con»
dated hoog in de internationale"
dependent-dance' lijsten. Kaai
kosten tien gulden. Het optre
begint om half tien.

Rockcafé Sheltur houdt aanstaa
zaterdagavond een hardrock-ft
val in zaal Unitas in Brunssum.
Nederlandse groep Pestilence, .
Engelse Bolt Thrower en Any
kaanse Autopsy doen Bruns^
aan. Er zijn nog kaarten a raisor
15 gulden in de voorverkoop
schikbaar. f
Zondagmiddag treedt de bluesbt
Beer Boogie Baer op in De Toeó\
in Neer. De zes bandleden breni
swingende, energieke muziek f
eigen nummers en govers van bi
zoals de Blues Brothers en ZZ-t
Het concert begint om 16.00 uur.
toegang is gratis.

Oplossing van gisteren

DOORGAANN
E--AAR '

EK--L--MJ
LAPLANDEN
SNIP-TREI
-DO AS-
KEET-MATI
R E N TE N I E 1
AL--Ü--R
A EEN 1
GANGL O P E 1'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 bewaarplaats voor geld; 8
hoge schoen; 9 rund; 11 soort papegaai; 12
dwarshout aan een mast; 13 onvriendelijk;
15 Europeaan; 17 einde; 18 vlek; 19 lid-
woord; 20 zeilvaartuig (afk.); 21 bergmeu-
bel; 23 smal stromend water; 25 bekende
organisatie (alk. Engels); 26 eer bewijzen;
27 bijbeldeel (afk); 28 bron; 30 windrich-
ting (afk.); 31 telwoord; 33 vervangings-
middel.

Verticaal: 1 metaallegering; 2 hoewei:
voorzetsel; 4 mannetjesbij; 5 zinnebe#
v.e. behaalde overwinrTing;- 6 verbrl%
dingsrest; 7 veelal rond gebak; 10 miht<"
12 Europeaan; 14 planteziekte; 16 bru
kleurstof', 21 wapen in vroegere jaren;
toeristische bezienswaardigheid in Londf
23 belegering; 24 Russische gesel; 29
(Latijn); 31 nummer (afk.); 32 voorzets'

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad b.v.
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mr. F.A.M, van Hellemondt
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Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te ~\
moeten vertellen datonze artikelen
* splinternieuwzijn,
* met volledige labrieksgarantie geleverdworden,
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Baby discount «w-
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i Ook dit jaar hebben wij voor onze

reislustige vrienden weer een aantal
reisbestemmingen in petto die garant
staan voor een onbezorgde vakantie.

In lente, zomer en herfst kunt u op
vakantie met uw krant. Zoals u van ons

gewend bent zochten wij ook dit jaar naar
goede hotels, in een mooie omgeving en

met prima kondities.

Aan de achterzijde van deze strook vindt u
ons totale programma. Vanaf volgende

week zullen wij elke reis uitvoerig
beschrijven en dan kunt u de door u

gekozen reis boeken.

Draai dit blad snel om en kijk of uw
favoriete bestemming erbij is!
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5 dagen n

Zeeuwse Riviera 10-daagse J
v.a. ! ZOUTELANDE | toscaniï' j Hotel Willebrord I VwVHIIHr

| QriCll I Laat u verrassen door
I CI|JIII J # O£(T S mooiste streekvan Ital

tot j*J'WjV 18-27 J ’ 1133 - f
31 okt. i i""""""1 mei

8-daagse 10-daagse
vliegreis busreis

MEDJUGORGE ! PORTOROJ
OQ |Y|q j De meest besproken De zonovergotensmü II ICI I bedevaartsplaats van de Joegoslavische

laatste jaren. kuststreek.

tot ! 4 QQQ 15"24 ! t QOK
5 pui' 5 juni i' 'p^

1 1 I .—! I

10-daagse | 4-<faagse busreijj
! „.J""^ | NORMANDIEj
j FILZMOOS i BRETAGNEÏVerwend worden in het wiißinwilit

Salzburgerland. | Veel historie tijdens on
bezoek aan de streed

20-29 ’ Qnn . 2-5 i an * Cal,atlos«

juli | ' " aug. j/565,v|
1 1 I .—I 1

I D
I fe4-daagse tocht 8-daagse busrew

per bUS naar het (
I langs de indrukwekkende I-« i ... frFranse kastelen in het B&l&fSÊ WOLK

LUIKb'UCDItU hotel Bayerwaldhof.d

M2l ’ 475,-.. *■ | ’ 625,-.;
aug. I aug. | i

1 1 1—.—i 1

5 dagen fj per bus en boot 7-daagse busrein
naar naar

! OSLO j LOURDES:
op veler verzoek i een bestemming die ni z

■ Scandinavië weer in ons [ meer weg te denken is I
Mg. ._ programma. .— __ I ons reisprogramma. *
sept. ! "’5BO,v sept. | ’ OW,-»;

I I I II
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF VERZEKERINGEN EN DIVERSE EXCURSIES \
Bovendien logeert u in uitstekende hotels op basis van halfpension, i

RESERVEREN
Vanaf volgende week zullen wij wekelijks één of twee van bovengenoemde

reizen uitgebreid toelichten.
Vanaf dat moment kunt u bij alle kantoren van Limburgs Dagblad en de
VVV-Vaals terecht om uw reservering en gewenste aanbetaling te doen.

r .
! EXTRA VRIENDENKORTING

Indien u in het bezit bent van de VRIENDENPAS— u weet wel dat voordeligepasje dat voor abonnees
van het Limburgs Dagblad GRATIS af te halen is bij
onze kantoren — geniet u op allebovengenoemde
prijzen nog eens een speciale vriendenkorting!

■

OP REIS MET UW KRANT!!

LimburgsDagblad
VERTROUWD

VERZORGD
VOORDELIG



Studentenbond
boos op Ritzen

UTRECHT- De Lande-
lijke Studentenvak-
bond LSVB is 'bijzon-
der kwaad' op minister
Ritzen (Onderwijs).
Volgens LSVB-secreta-
ris M. Udo heeft Ritzen
'zijn mond vol' van het
herstellen van het ver-
trouwen tussen het on-
derwys en de politiek,
maar weigert de minis-
ter maatregelen te tref-
fen die dat vertrouwen
ook werkelijk kunnen
herstellen.
De woede van de LSVB
richt zich op het uitblij-
ven van een beslissing

van minister Ritzen om
de terugwerkende
kracht geheel uit de zo-
geheten 'Harmonisatie-
wet' te halen.
De Harmonisatiewet
beperkt de studieduur
van studenten in het ho-
ger onderwijs tot maxi-
maal zes jaar. De wet

dateert van 1 augustus
1988. De ingevoerde
studieduurbeperking
geldt echter met terug-
werkende kracht. Alle
jaren die studenten
sinds 1980 in het hoger
onderwijs doorbrach-
ten, worden als studie-
jaren meegeteld.

Volgens het ministerie
van onderwijs is de
woede van de studen-
tenvakbond over de
toekomst van de Har-
monisatiewet voorba-
rig. In de heroriënte-
ringsnota studiefinan-
ciering, die naar ver-
wachting eind april
klaar is, zal minister
Ritzen duidelijk maken
hoe het met de wet ver-
der moet. De Harmoni-
satiewet en de studiefi-
nanciering zullen in die
nota in samenhang wor-
den beschouwd", aldus
een woordvoerder.

Plan minister-president Spath van Baden-Württemberg

Vertrekpremie voor
DDR-burgers bepleit

Van correspondent

- De niet aflatende
troom Aus- en Übersiedler
.'roeit de Bondsrepubliek
Duitsland boven het hoofd,
"ünister-president Spath
CDU) van de deelstaat Baden-
"J^ürttemberg voegde gisteren
!en nieuw element toe aan de
jliscussie hoe de exodus in te
lammen: hij wil iedere DDR-
fürger die terugkeert geld
Meegeven. Ook in West-Duits-
and wordt zoiets smalend een
'protpremie genoemd.
r
Volgens cijfers van het ministerie
'an binnenlandse zaken kwamen er
ot afgelopen woensdag dit jaar
14.635 mensen uit de DDR (Über-
;iedler) en 59.714 uit de voormalige

gebieden in Polen, Roeme-
nië en de Sovjetunie (Aussiedier),

Deutscher Stadtetag, een vereni-
ging van gemeenten, verwacht in
'990 zelfs een aantal van anderhalf
(tot twee miljoen, van wie 600.000 tot
JOO.OOO uit de DDR.

ue opvang stelt steden en deelsta-
ten voor immense problemen, niet
Wleen sociaal en financieel, maar
öpk materieel. De bondsregering in
Bonn heeft deze week 500 miljoen

Eiark beschikbaar gesteld voor de,ouw ï 'overgangswoningen',
bec is echter verre van vol-

doende de nood op de huizen-
markt te 'gen, zeker op korte ter-
mijn.

Uitgeput
Pc mogelijkheden om de vluchte-lingen onder te brengen - onder-meer op schepen, in kloosters, gym-
j^astiekzalen, badhuizerren oude ge-

vangenissen - zijn nagenoeg uitge-
lat. Bremen weigert voorlopig Aus-
en Übersiedler op te nemen; het zit
°Vervol. Het Saarland heeft gisteren

,: als noodopvang een complex wo-
■'ningen gehuurd in het naburige

'J^anse Lotharingen. En in Ham-
burg en Berlijn zijn de plaatselijkeBautoriteiten er inmiddels toe over-
MSegaan om beslag te leggen op hui;iipen, die al lange tijd leeg staan.

Hermann Heinemann (SPD), minis-ter van sociale zaken in Nordrhein-Westfalen, zegt niet in staat te zijnnog meer mensen op te nemen. „We
p. «unnen niet aan de gang blijven met

net opeisen van gymnastiekzalen en
sporthallen. Dan krijg je ruzie metJ scholen en clubs". Meer dan 60 ge-
beenten in Duitslands grootste
■deelstaat laten de komende weken
Seen vluchtelingen meer toe.

Anderplan
toenemende bijval krijgt een voor-
stel van minister-president Ernst
Albrecht (CDU) van Nedersaksen,
tevens vice-president van de Stadte-

I teg. Hij vindt, dat na 18 maart, de
dag van de verkiezingen in de DDR,
de opvangcentra gesloten moeten
Wijven voor nieuwkomers uit het
andere deel van Duitsland. Wie dan
n°g naar de Bondsrepubliek komt,
moet kunnen aantonen, dat hij werk
£n een woning heeft. Wie dat niet
*an, moet als dakloze worden be-
schouwd en zich maar tot instellin-gen als hetLeger des Heils wenden,
Vlndt Albrecht.

Fr .£r is overigens nog niemand, dieöPaths voorstel ondersteunt. Inte-gendeel, men vindt het een onzinnig
{■"an, dat bij verwezenlijking zelfs

een boemerang kan werken.">Als er al een premie moet worden
zegt minister Heine-niann van Noordrijn-Westfalen,

"dan kan die beter worden gevenaan deburgers in deDDR zelf. Geen
Protpremie dus, maar een blijfpre-niie.

Ethiopië vraagt
miljoenenhulp

ADDIS ABEBA - In Eritrea, het
noorden van Ethiopië, dreigt voor
vier miljoen mensen binnen enkele
weken de hongerdood als er geen
luchtbrug komt.

De regering in Addis Abeba vraagt
daarom aan haar donorlanden en de
internationale hulporganisaties per
maand 28 miljoen gulden steun. Met
dit geld wil Ethiopië vliegtuigen en
vrachtauto's inzetten voor het trans-

port van voedsel dat in Addis Abeba
op verzending wacht.
De door Moskou gesteunde rege-
ring ziet geen andere mogelijkhe-
den de bevolking in het uitgedroog-
de noorden te bereiken omdat de

centrale provincie Tigray in handen
is van rebellen. De laatste toegang
tot Eritrea werd drie weken afgeslo-
ten, toen het Eritrees Volksbevrij-
dingsfront (EPLF) de Rode Zee-ha-
ven Massawa veroverde.

Bij de hongersnood die het noorden
van Ethiopië in de jaren 1984-'B5
teisterde, kwam destijds hulp uit
het westen voor zeker één miljoen
mensen te laat.

VVD: CDA wordt
volksverzekering
door strot geduwd'

Vervolg van pag. 1

DEN HAAG - Namens de PvdA liet
het Kamerlid Van Otterloo in een
reactie weten content te zijn met de
nu ingeslagen weg. „De groot-
scheepse deling tussen basis- en
aanvullende verzekering is van de
baan. Nu zit ook al zon vier procent
van dezorg in de aanvullendeverze-
kering die een ieder zelf kan afslui-
ten", aldus het Kamerlid.

Namens de VVD sprak Kamerlid

Hermans over 'een trendbreuk' met
de nu bekend geworden plannen.
„Hiermee haal je de marktwerking
weg. Het CDA wordt een volksver-
zekering voor de strot geduwd. Het
is een eerste uiting van het feit dat
de PvdA in het kabinet zit. Dat
wordt nu via hun eigen staatssecre-
taris Simons verzilverd", aldus de li-
beraal.
De vier procent zorg die onder de
aanvullende verzekering overblijft
noemde Hermans 'slagroom'.
„Twee jaar geleden waarschuwde
premier Lubbers ons als VVD dat

het CDA desnoods alleen door zou
gaan met Dekker alswij vasthielden
aan onze wensen inzake meer
marktwerking. Nu maakt men de
draai. Men wisselt wel erg snel".

AWBZ
In CDA en PvdA wordt er overigens
van uitgegaan dat het kabinet niet
vóór medio april met de definitieve
besluiten naar buiten zal komen.
Dan moet de Kamer beslissen over
twee voorstellen die verband hou-
den met de uitvoeringvan 'Dekker.
Het gaat over het overhevelen van
de huisartshulp naar de AWBZ met
ingang van 1991, en het schrappen
van de zogenoemde contracteer-
plicht (de eis dat ziekenfondsen
contracten sluiten met artsen en
specialisten in hun gebied). „Dan
moet er een visie naast liggen over
de verdere toekomst", aldus Lan-
sink. Van Otterlo viel hem daarin
bij.
De ziekenfondsen reageren voorals
nog instemmend op de plannen.

Groei van autoverkeer gehalveerd
DEN HAAG - Het totale aantalkilometers dat Nederlandse
automobilisten vorig jaar op deNederlandse wegen aflegden is
wet twee procent gegroeid van
75,5 tot 77,3 miljard. Dat is een
halvering van de groei in verge-

lijking met eerdere jaren, zo
blijkt uit CBS-cijfers die gisteren
zijn gepubliceerd.
De groei komt geheel voor reke-
ning van de toename van het
aantal auto's in 1989 met drie
procent. Het gemiddeld aantal

kilometers per auto daalde met
een procent tot 15.190 kilometer
per jaar. Het aantal reizigerskilo-
meters per trein groeide de eer-
ste elf maanden van vorig jaar
vijf procent. Over geheel 1989
zou het aantal reizigerskilome-

ters daarmee uitkomen op ruim
tien miljard. Als de daling van
het aantal reizigerskilometers
voor bus, tram en metro met
twee procent over de eerste acht
maanden van vorig jaar zich
doorzet, komt dit uit op een to-
taal van 5,7 miljard kilometers.
Het gebruik van de fiets groeide
met negen procent tot 12,6 ki-
lomter.

binnen/buitenland

ME opgeroepen uit
vrees voor boeren
Van onze Haagse redactie

ASSEN - De Mobiele Eenheid
staat sinds gisteravond paraat in de
binnenstad van Assen. Zij komen
in actie zodra demonstrerende boe-
ren met tractoren oprukken naar
het gerechtshof. Daar wordt van-
middag een kort geding gehouden
tegen drie actievoerende boeren,

die samen met een aantal collega's
de vuilverwerkingsinstallatie VAM
in Wijster al enige dagen hebben
geblokkeerd. De drie zijn door de
directie van de vuilverwerking
voor de réchter gedaagd. De burge-
meester van Assen heeft om ver-
sterking gevraagd omdat hij aan-
wijzingen zegt te hebben, dat een
aantal boeren het kort geding on-
mogelijk wil maken.

De VAM eist dat de blokkade on-
middellijk wordt opgeheven op
straffe van een boete van 10.000
gulden voor elke dag dat het ver-
bod wordt overtreden. Volgens de
VAM is al het mogelijke gepro-
beerd om tot een akkoord te ko-
men met de boeren. Langer af-
wachten kan niet meer, omdat al
enige dagen het huisvuil in 88 ge-
meenten rond Wij ster niet wordt
opgehaald.

De boeren hebben intussen aange-
kondigd hun demonstraties in Wij-
ster te verscherpen. De gedagvaar-
de boeren zijn op basis van het ken-
teken op hun tractor geselecteerd
uit de grote groep tractoren die de
VAM blokkeren.

De andere acties gaan intussen ge-
woon door en worden hier en daar
zelfs verscherpt. In de provincie
Groningen wordt vanaf vandaag de
toegang tot een aantal chemische fa-
brieken, waaronder een groteAkzo-
vestiging, door tractoren versperd.
De blokkade van de rijksdiensten in
de provincies Groningen en Dren-
the, onder meer de Rijksdienst voor
het Wegverkeer in Veendam, wor-
den opgeheven. Eerder al werd de
toegang van de Informatiserings-
bank in Groningen vrijgegeven, om-
dat de maandelijkse toelage van het
rijk niet of met grotevertraging kon
worden overgemaakt aan de stu-
denten.

NVJ zegt CAO
journalistenniet tijdig op

AMSTERDAM - De Nederland-
se Vereniging van Journalisten
(NVJ) heeft verzuimd de CAO
voor dagbladjournalisten over
1989 op tijd, dat wil zeggen vóór 1
november 1989, op te zeggen.
Formeel loopt de oude CAO nu
door tot 1 januari 1991.

Maar de NVJ en de werkgevers-
organisatie Nederlandse Dag-
blad Pers (NDP) onderhandelen
normaal over een nieuwe CAO
voor 1990. Zowel secretaris K.J.
van der Zande van de NDP als
onderhandelaarster M. van Stijn
van de NVJ verzekeren dat die
tot op heden goed verlopen en
dat er geen aanleiding is te den-
ken dat de onderhandelingen
spaak zouden lopen.
Mocht dat toch gebeuren, dan
kan de vergeetachtigheid van de
NVJ mogelijk gevolgen hebben.
In het uiterste geval van een sta-
king bij voorbeeld. „Op dat mo-
ment zou je je kunnen afvragen
of de NVJ wel de normale vak-
bondsmiddelen tot haar beschik-
king heeft", erkent Van der Zan-
de. Maar: „Ik heb helemaal geen
zin in dit soort scenarios te den-
ken. We onderhandelen en er is
op het moment geen enkele re-
den te denken dat de onderhan-
delingen niet zullen slagen".
De NVJ eist onder meer een
loonsverhoging van 5 procent,
regelingen voor overwerk en po-
sitieve actie voor vrouwen en al-
lochtonen.

Bonden verpleging
sluiten de rijen
Van onze redactie economie

UTRECHT - De Vereniging van
Verplegenden en Verzorgenden In
Opstand (WIO) en de Nederlandse
Maatschappij voor Verpleegkunde
(NMV) gaan op basis van hetzelfde
eisenpakket de onderhandelingen
in voor een CAO voor het Zieken-
huiswezen. Dit is mogelijk gewor-
den nadat de WIO haar eisen heeft
terug geschroefd tot het niveau van
de reeds eerder bekend geworden
NVM-voorstellen.

In een eerder stadium eiste de WIO
8,5 procent loonsverhoging. Nu
gaan WIO en NVM de onderhande-
lingen, die op 22 maart aanvangen,
in met een eis voor 8 procent loon-
ruimte. Hiervan is zes procent be-
doeld voor loonsverhoging en 2 pro-
cent voor verbetering van secundai-
re arbeidsvoorwaarden, zoals kin-
deropvang en overwerktoeslag. Met
deze eis komen deWIO en de NMV
in de buurt van de loonruimte van
zes procent die de AbvaKabo op-
eist.

Vliegramp India:
zeker 50 doden

NEW DELHI - Bij een vliegtuigon-
geluk in India zijn gisteren zeker
vijftig doden gevallen. Een MiG van
de Indiase luchtmacht, die in het
noorden van Uttar Pradesh op een
drukke snelweg neerstortte, raakte
twee tankauto's die onmiddellijk
vlam vatten.

„De weg ziet er uit alsof er een bom
is gevallen", zo zei een ooggetuige.
Tientallen passerende auto's vlogen
in brand. Hierbij vielen ten minste
vijftig doden en vele tientallen ge-
wonden.

De piloot van de MiG wist het vlieg-
tuig op tijd met zijn schietstoel te
verlaten.

punt
uit

Windhoos
Een windhoos heeft in de nacht
van woensdag op donderdag in
Gelderse Beltrum (gem. Eiber-
gen) voor vele miljoenen gul-
dens schade veroorzaakt. In het
dorp werden niet alleen vele
ruiten van winkels en wonin-
gen vernield, ook werden da-
ken van huizen gerukt en
moest het dak van een school
het ontgelden. Een boerderij
werd compleet verwoest. Per-
soonlijke ongelukken deden
zich niet voor.

Enrile
Het Filippijnse Hooggerechts-
hof heeft de Filippijnse rege-
ring van president Corazon
Aquino gisteren gelast de ge-
vangen oppositieleider Juan
Ponce Enrile binnen vijf dagen
voor derechter te brengen en te
verklaren waarom hij is gear-
resteerd. De 66-jarige senator,
met wiens hulp Aquino inder-
tijd aan de macht kwam, maar
daarna haar voornaamste criti-
cus werd, zit sinds dinsdag
vast. Hij wordt er door de rege-
ring van beschuldigd betrok-
ken te zijn geweest bij de lege-
ropstand tegen Aquino in de-
cember, waarbij 113 mensen
omkwamen en 600 gewond
raakten. Enrile bestrijdt dit.

Chef-staf
Brigade-generaal J. Reitsma
(49) is met ingang van 1 maart
chef-staf van het Eerste Leger-
korps geworden. Hij neemt de
functie over van brigade-gene-
raal H.H. Dijcks (55), die medio
1990 commandant van het Na-
tionaal Territoriaal Commando
in Gouda wordt. Generaal
Reitsma was in zijn laatste
functie chef-staf van de '7-de-
cember'-divisie in Schaarsber-
gen. Het Eerste Legerkorps is
de bijdrage van de Koninklijke
Landmacht aan de grondstrijd-
krachten van de NAVO en
heeft tot taak een bepaald ge-
bied in Noord-Duitsland te ver-
dedigen.

Monumenten
Tijdens het gisteren in Ede ge-
houden symposium 'Cultuur-
historie en milieu in het jaar
2000' is de oprichting bekend
gemaakt van de Archeologi-
sche Monumentenwacht Ne-
derland. Die is mogelijk ge-
maakt dank zij het Prins Bern-
hardfonds, dat vijftig jaar be-
staat. Doel van de Archeologi-
sche Monumentenwacht Ne-
derland is zorg te dragen om
het onvervangbare bodemar-
chief voor het nageslacht te be-
waren.

Ontsnapt
Door een stroomstoring in het
cellencomplex van het Hilver-
sumse politiebureau hebben
twee arrestanten kunnen ont-
snappen. Hoewel de politie
meteen een zoekactie op touw
zette, is het duo nog steeds
voortvluchtig. Voor hun ont-
snapping bevonden de twee
mannen zich op de luchtplaats.
De toegangsdeur tot deze ruim-
te kan op afstand via een elec-
trische puls worden geopend
en gesloten. Toen door werk-
zaamheden de stroom uitviel,
kon het tweetal de deur openen
en vluchten.

Lijk
De identiteit van de man die
dinsdagmorgen in stukken ge-
sneden en zonder hoofd werd
aangetroffen op een dagcam-
ping in Bussurn, is nog steeds
niet bekend. Een politiebericht
hierover dat tweemaal op tele-
visie werd uitgezonden heeft
volgens een woordvoerder van
de Bussumse politie zon dertig
reacties opgeleverd, maar het
natrekken ervan heeft tot dus-
ver niets opgeleverd.

T-biljetten
De CNV Jongerenorganisatie
start binnenkort een informa-
tiecampagne voor jongeren
over het terugvragenvan belas-
tingen en premies na vakantie-
werk of een bijbaantje in 1989.
De campagne bestaat uit een
brochure, spreekuren en een
poster. Uit het onderzoek
'Scholieren en belangenbehar-
tiging' dat de jongerenorgani-
satie onlangs publiceerde,
bleek dat bijna 70 procent van
de ondervraagde scholieren
wel eens een bijbaantje heeft,
maar dat slechts een derde
weet wat een T-biljet is. Ze zijn
dus onvoldoende op de hoogte
van de mogelijkheid tot belas-
ting- en premieteruggave.

Leukemie
Het academisch ziekenhuis van
de Vrije Universiteit (VU) in
Amsterdam begint een tweede
landelijk onderzoek naar kin-
derleukemie. Dit keer ligt de
nadruk op kinderen bij wie leu-
kemie na oftijdens de behande-
ling terugkomt. Dat heeft de
VU gisteren bekend gemaakt.
Het eerste onderzoek, dat vorig
jaarbegon, richt zich vooral op
de gevoeligheid van leukemie-
patiientjes (circa 100 elk jaar)
voor verschillende soorten
anti-kankermiddelen.

# Met man en macht probeert de brandweer de hevige brand te blussen in het
Heliopolis Sheraton hotel in Cairo, die gisteren aan tenminste tien mensen het

leven heeft gekost. Zeker zeventig mensen raakten gewond. Onder de doden waren
twee Finnen en een Fransman. De Iraakse militaire attaché in Londen, die in het

hotel verbleef, raakte gewond. De brand ontstond rond middernacht in een
coffeeshop achter het hotel. Door de harde wind greep het vuur razendsnel om zich
heen. De wind bemoeilijkte ook de bluswerkzaamheden. Het hotelcomplex telt 600

kamers, waarvan 70 procent bezet was. Alle gasten werden geëvacueerd.
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Dales: goed nonderwijs
sterkste wapen voor minderhedenheleid

Van onze verslaggever

ARNHEM - Goed onderwijs is een
absolute voorwaarde om etnische
minderheden die plaats op de ar-
beidsmarkt te geven waarop ze
recht hebben. Tot die gezamenlijke
slotsom kwamen gisteren minister
I. Dales van Binnenlandse Zaken en
prof. dr W. Albeda, voorzitter van de
wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid tijdens het sympo-
sium 'Minderhedenbeleid Gelder-
land' in Arnhem.

Dales herinnerde aan de woorden,
die ANC-leider Nelson Mandela on-
langs sprak in Soweto. „Onderwijs
is jullie sterkste wapen," hield hij
toen zijn medestanders in de strijd
tegen de apartheid voor. „Dat moe-

ten wij ook simpelweg durven zeg-
gen als het om de integratie van bui-
tenlanders gaat," aldus de minister,
dieprovincies en gemeenten opriep
samen met de rijksoverheid de gi-
gantsiche geldstromen, die in het
minderhedenbeleid worden gesto-
ken, te bundelen, zodat met een be-

leid van sociale vernieuwing ook
wat deze problematiek betreft een
aanvang kan worden gemaakt.
„Het is belachelijk dat die mensen
het vieze werk moeten opknappen,
dat wij' Nederlanders niet willen
doen. Zij hebben recht op een hele
mooie baan. We zijn te lang met

fraaie ideologieën in de weer ge-
weest. Het is nu tijd voor maatrege-
len op korte termijn. Alleen de kei-
harde resultaten tellen nu nog,"
hield Dales haar gehoorvoor.

Voorstellen
Albeda kwam met een aantal voor-
stellenom de zo broodnodige verbe-
teringen in het onderwijs aan te
brengen. „Er moeten leerkrachten
komen uit allochtone groeperingen,
Nederlands dient aan de etnische
minderheden als tweede taal te wor-
den onderwezen, er moet een basis-
educatieplicht komen voor iedere
migrant, die ons land binnenkomt;
via huiswerkklassen kunnen jonge-
ren hun achterstand op de Neder-

landse jeugd inhalen, docenten
moeten worden bijgeschoold en er
dient een cursussenaanbod voor
volwassenen te komen."

Volgens Albeda wordt het tijd dat
het vooroordeel dat een Turk of een
Marokkaan zeker niet in aanmer-
king komt voor het VWO uit de we-
reld wordt geholpen. De verre van
riante positie van de minderheden
is, aldus Albeda, niet hun probleem
maar het onze. „Allochtonen kun-
nen onze samenleving verrijken. In
de huidige situatie is sprake van een
schromelijke verwaarlozing van
menselijk kapitaal. Die negatieve
ontwikkeling moeten we omzetten
in een positieve. Dan komen we tot
een meer produktieve maatschap-
pij, waarop we trots kunnen zijn."

Belgisch Waasland loopt onder bij sluiten stormvloedkering

'Overstroming Scheldemond
ook schuld van Nederland'

BkUSSEL/KRUIBEKE - De overstromingen waardoor tal
van dorpen in de Scheldemonding bij Antwerpen dinsdagzijn
getroffen, is voor een deel de schuld van 'de Nederlanders. Als
zij minder snel de deuren van de Oosterscheldedam hadden
gesloten, zou de wateroverlast veel minder zijn geweest. Die
beschuldiging uit burgemeester Antoine Denert van Kruibe-
ke, dat dinsdag door de hoge stand van het Scheldewater deels
onder water kwam te staan. Doordat in Nederland de storm-
vloedkering werd gesloten, werd hetzeewater door de storm in
de Westerschelde 'gestuwd', aldus Denert.

~Er is een betere coördinatie nodig
tussen Nederland en België," zei
Denert woensdag voor de BRT-ra-
dio. „We leven immers aan dezelfde

stroom en dezelfde zee." Hij vindt
dat Nederland bij zulk springtij als
dinsdag voor 'een maximale ber-
gingscapaciteit van het zeewater
moet zorgdragen.

Door de afsluiting van de Ooster-
schelde kan het zeewater nergens
anders naar toe, dan naar de 'open
monding' van de Westerschelde.
Daar is het waterpeil dan ook sterk
gestegen. Het Scheldepeil lag dins-
dagavond ruim zeven meter hoger
dan normaal, waardoor de rivier
buiten zijn oevers trad.

In Rupelmonde werd een water-
stand van 7.53 gemeten, dat is hoger
dan bij de watersnoodramp in 1953.
In Vlissingen daarentegen bleef de
waterstand 80 centimeter beneden
dat ramp-niveau. Doordat in ons
land de dijken hoog en sterk genoeg
zijn, kregen de Belgen te kampen
met wateroverlast. De streek rond
Kruibeke, Rupelmonde en' Steen-
dorp op de westelijke Schelde-
oever is al vaker door overstromin-
gen getroffen. Het water uit de Wes-
terschelde botst daar op het naar zee
stromende water van de rivier de
Schelde, waardoor een hoog'peil be-
reikt kan worden. Dat gebeurde ook
dinsdag weer.

" Bij een gesloten stormvloedkering in de Oosterschelde wordt het zeewater de open Westerschel-
de 'ingeperst'. Daardoor ontstaan aan de Scheldemond overstromingen, waarvan, volgens bur-
gemeester Antoine Denert van Kruibeke, de ter plekke wonende Belgen zwaar de dupe zijn.

Minister wil
aantal bedden
verpleeghuizen

uitbreiden
UTRECHT - Minister D'Ancona
(Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur) wil de norm voor de planning
van de capaciteit van verpleeghui-
zen zo wijzigen dat er tot het jaar
2000 ongeveer 1.700 extra bedden in
verpleeghuizen bij kunnen komen.
Ze volgt hiermee een advies van het
College voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen.
Of de plannen ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd hangt af van de
financieringsmogelijkheden. Van
groot belang daarbij zijn de beslui-
ten van de provincies over de bouw
van ziekenhuisvoorzieningen en de
prioriteit die ze daarbij geven aan
extra plaatsen in verpleeghuizen.
De nieuwe norm gaat uit van ver-
pleeghuisbedden voor- 5 procent
van het aantal mensen boven de 75
jaaren 0,08 procent van de totale be-
volking in de regio.
De bijstelling van de norm, waar-
voor de richtlijnen in de Wet Zie-
kenhuisvoorzieningen moeten wor-
den gewijzigd, past in het beleidvan
D'Ancona en staatssecretaris Si-
mons. Zij willen meer doen aan de
langdurige zorg voor chronisch zie-
ken en gehandicapten.

Ramp
In januari 1976 leidde dat tot een
overstromingsramp in het stadje
Ruisbroek, waarbij 800 huizen on-
der water kwamen te staan. Bij de
minste storm maken de inwoners
van dit stukje Waasland zich al op
voor het ergste. Zo erg als de afgelo-
pen dagen heeft men het hier sinds
1976 niet meer meegemaakt.

Na die ramp werd een plan opge-
steld voor versteviging en ophoging

van de dijken langs de Schelde. Er
zou een stormvloedkering komen,
590 kilometer dijk zou worden aan-
gepast, het riviertje de Dunne zou
worden afgedamd en er zouden zo-
genaamde 'potpolders' komen, die
het overvloedige water zouden kun-
nen opvangen. Dit zogenaamde
'Sygma-plan' is echter maar ten dele
uitgevoerd. Door de hoge kosten (2
tot 3 miljard gulden) zjjn de 'potpol-
ders' er nooit gekomen, is het on-
derhoud aan de dijken verwaar-
loosd en is de stormvloedkering

met beweegbare deuren a la de Oos-
terscheldedam nooit verder geko-
men dan de tekentafels.

Verhoogd
Wel zijn op diverse plaatsen de dij-
ken verhoogd tot acht meter. In Ne-
derland zijn de Zeeuwse dijken ech-
ter op elfmeter gebracht. De Vlaam-
se minister van Verkeer en Water-
staat, Johan Sauwens, net als De-
nert van de Vlaamse Volksunie, zei
woensdag dat voor voltooiing van

het Sygma-plan nog eens 275 mil-
joen gulden nodig is.

Sauwens liet woensdag weten dat
de plannen voor ophoging van de
dijken bij Kruibeke klaar zijn en al-
leen op aanbesteding wachten.
„Men heeft Kruibeke gewoon links
laten liggen," zei burgemeester De-
nert woensdag echter. De voorjaars-
storm heeft bewezen dat Denert
niet ten onrechte heeft geklaagd.

hans de bruijn

Vuilnisbelt
Voor kinderen wordt de norm veel
sneller overschreden. Dat geldt
vooral voor zuigelingen die borst-
voeding krijgen. Dat zou echter
geen kwaad kunnen als in latere
levensfasen de dioxine-opname
onder de norm blijft. Want dekriti-
sche grenswaarde van 240 pico-
gram (voor mensen van 60 kilo)
per dag geldt voor langdurige
blootstelling aan de stof. Die 240
picogram-norm is trouwens tame-
lijk willekeurig. Dat vindt ook de
'uitvinder' van deze kritische
grenswaarde, het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en de
Milieuhygiëne (RIVM). „Als wij de
(veel strengere) Amerikaanse
norm hadden overgenomen, dan
zouden we op een vuilnisbelt heb-
ben geleefd. Dan hadden we in Ne-
derland in theorie niet kunnen le-
ven," vertelde directeur giftig-
heidsleer, Van der Heijden van het
RIVM eind vorig jaaraan de pers.

De Nederlandse normen vallen
veel minder streng uit omdat het
RIVM dioxine niet beschouwt als
een kankerverwekkende, maar

hooguit als een kankerbevorde-
rende stof. Ondanks de (relatief)
soepele normen krijgen alle Ne-
derlanders bijna de helft van de
toegestane dosis binnen. Een alar-
merende situatie, vindt ook Van
der Heijden.

Seveso
Niemand weet wat dioxine op de
lange termijn bij mensen kan aan-
richten. Toch is enorm veel onder-
zoek gedaan naar slachtoffers van
ongelukken met dioxine. Bij de
bekendste dioxine-ramp, waarbij
op 10 juli 1976 in Seveso een wolk
met 2 kilo dioxine ontsnapte, wer-
denruim 700 mensen blootgesteld
aan zeer hoge doses. Van hen ont-
wikkelden bijna 200 mensen
chloor-acné. Dat is een tijdelijke
huidafwijking die lijkt op gewone
acné. De uitslag (vooral onder de
ogen) veroorzaakt geen blijvende
schade en treedt alleen op bij acu-
te blootstelling aan hoge doses.

Andere gevolgen van korte bloot-
stelling aan hoge doses dioxine
zijn: spier- en gewrichtspijnen, in-
gewandstoornissen en neurologi-
sche en psychologische defecten.
Maar al deze verschijnselen zijn
tijdelijk en leveren geen blijvende
schade op.

Conclusie
Uitgebreid bevolkingsonderzoek
in de vijfjaar na het Seveso-onge-
luk leverde verder niets op. Eind

1981 concludeerde een onder-
zoeks-college van Italiaanse we-
tenschappers dat zich geen extra
geboorte-afwijkingen of tumoren
of afwijkingen in het afweerme-
chanisme hadden voorgedaan.
Drie jaar later kwam een groep in-
ternationale experts tot dezelfde
slotsom: behalve de chloor-acné
heeft de Seveso-ramp tot nu toe
geen meetbare nadelige gevolgen
voor de volksgezondheid. Het
wachten is op de uitslag van de
vervolg-onderzoeken waarbij de
slachtoffers van chloor-acné, wor-
den gecontroleerd op tumoren.

Het meest ernstige industrie-onge-
luk met dioxine (voor Seveso)
vond in 1949 plaats, in een fabriek
in de Amerikaanse staat West-Vir-
ginia. Van de 200 besmette arbei-
ders, kregen er 122 chloor-acné.
De gezondheid van deze riscio-
groep werd dertig jaar lang in de
gaten gehouden. Het aantal sterf-
gevallen in deze groep week ech-
ter niet noemenswaardig af van
dat van de rest van de bevolking.

Delegatie voor overleg naar Moskou
Arabieren willen rem
op exodus Sovjetjoden

TUNIS - Een delegatie van Arabi-
sche landen en de secretaris-gene-
raal van de Arabische Liga, Chedli
Klibi, zullen maandag de Sovjet-
unie bezoeken ten einde de exodus
van Sovjet-joden naar Israël af te
remmen. Dit heeft een woordvoer-
der van de Arabische Liga gisteren
in Tunis gezegd.

Met ChedliKlibi reizen de ministers
van Buitenlandse Zaken van Alge-
rije, Irak, Syrië en Tunesië naar
Moskou, aldus de woordvoerder.
Deze vier landen maken deel uit van
het negen leden tellende 'Intifada-
comité' van de Arabische Liga. De
intifada is de opstand van Pales-
tijnen in de Gaza-strook en op de
Westelijke Jordaanoever tegen de
Israëlische overheersing die al ruim
twee jaar duurt. De bewindslieden
zullen, naar verluidt, een ontmoe-
ting hebben met hun Sovjet-ambt-
genootEdoeard Sjevardnadze.

Tot het bezoek aan de Sovjetunie is
vorige maand tijdens een vergade-
ring van de Arabische Liga beslo-
ten. Dit bezoek zal worden gevolgd
door een reis van een tweede groep
ministers naar Washington. Een
derde groep zal naar Parijs, Dublin

en Rome gaan voor overleg met dcc
leden van de 'EG-trojka, resp. de'
vorige, de huidige en de komende'
voorzitter van de Europese Ge-{
meenschap.

Ongerustheid
Het vertrek van jodenuit de Sovjet-^
unie naar Israël heeft tot ongerust-vheid in de Arabische landen geleid,.
Zij vrezen dat Israël de immigran-,
ten in de bezette gebieden zal huis-,
vesten en dat daardoor de Pales-;
tijnse bevolking zal worden ver-
drongen. Op dit moment komen pet*
maand ongeveer 5.000 Sovjet-joden
Israël binnen.

De Israëlische premier, Yitzhak
Shamir, zei gisteren dat iedereeen
die de emigratie van Sovjet-joden
probeert te beletten, niet aan een
vredesregeling zou mogen mee-
doen. Moskou heeft onder druk van
de Arabische wereld een overeen-
komst tussen de Sovejtunie en Is-
raël over een directe vliegverbin-
ding opgeschort. Het Kremlin heef
echter gezegd dat het niet het rechl
heeft de emigratie van joden te ver
hinderen.

Warschau verwelkomt
verklaring Kohl over
Pools-Duitse grens

WARSCHAU - De nieuwe ver-
klaring van de Westduitse
bondskanselier Helmut Kohl
woensdag, dat hij bereid is de
Poolse westgrens te garanderen
voordat beide Duitslanden met
elkaar verenigd zijn, is in War-
schau als een doorbraak verwel-
komd. 'Gazeta Wyborcza', de
krant van het vakverbond Soli-
dariteit, opende gisteren met de
kop: 'Bonn vervult Poolse eisen.

Kohl, die zich eerder op het
standpunt stelde dat er pas uit-
sluitsel gegeven kan worden
over de Oder-Neisse grens tus-
senPolen en de DDR als de Duit-
se eenwording gerealiseerd is,
liet woensdag bij monde van zijn
regeringswoordvoerder weten
dat er mogelijk een Duits-Duits-
Pools grensverdrag gesloten kan
worden na de verkiezingen op 18
maart in de DDR.

„De verklaring van bondskanse-
lier Kohl preciseert de termijn
(voor een definitieve garantie
van deOder-Neisse grens). Dat is
een doorbraak in de zich jaren
onnodig voortslepende strijd om
de grens op de (rivieren) Oder en
Neisse vast te leggen. Deze strijd
heeft niet alleen Polen, maar ook
Duitsers geschaad," meent Gaze-
ta Wyborcza.

En de krant vervolgt: „Het pro-
bleem van de Oder-Neisse grens
is niet alleen voor de Polen een
test voor de Duitse bedoelingen.
De beslissing de grenste bepalen
op de Oder en de Neisse is een
belangrijke aanwijzing dat die
stroming in de Duitse politiek
wint, die er voorstander van is
dat de belangen van Duitsland
en zijn buurlanden harmonisch
op elkaar worden afgestemd. De
hereniging kan daar alleen maar
bij winnen."

'Volgens Amerikaanse normen in Nederland geen leven mogelijk'

De killer-reputatie van dioxine
DEN HAAG - Nieuws over
dioxine is steevast groot
nieuws. Geen enkele andere
chemische verbinding heeft
zon killer-reputatie als het
beruchte 2,3,7,8-TCDD, ofte-
wel de gevaarlijkste soort
dioxine. De uitdrukking
'meest giftige stof ooit door
mensenhanden gemaakt' is
inmiddels een cliché. Toch
moet dioxine zijn eerste (aan-
toonbare) dodelijk slachtof-
fer nog maken.

Volwassenen mogen elke dag
maximaal 240 picogram (1 pico-
gram is het biljoenste' deel van 1
gram) binnenkrijgen. De helft
daarvan - 116 picogram dioxine -
krijgen we so wie so binnen, via de
lucht en het voedsel. Een derde
van die 116 picogram dioxine be-
reikt ons via de vervuiling door
vuilverbrandingsinstallaties, al-
dus schattingen van het Rijksin-
stituut voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (RIVM). De dio-
xine uit deze installaties daalt neer
op landbouwprodukten of komt
via het gras en de koe in de zuivel
terecht.

Teveel dioxine krijg je binnen als
je je dagelijkse portie zuivel lang-
durig betrekt van koeien die ten
noordoosten van de Zaanse instal-
latie grazen of van koeien uit het

Lickebaertgebied, onder de rook
van de AVR in Rijnmond. Van een
standaardportie zuivel uit het Lic-
kebaert-gebied krijg je elke dag
200 picogram dioxine extra bin-
nen, en kom je op een totaal van
316 picogram. In het Zaanse geval
liggen de cijfers nog veel ongunsti-
ger.

% Vuilniswagens arriveren bij de vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar. De schadelijke uitstoot van deze installatie heeft er
inmiddels toe geleid, dat minister Alders van Milieubeheer
heeft bepaald dat het bedrijf binnen twee maanden wordt ge-
sloten. Of een soortgelijke installatie in Zaandam dicht moet
wordt nog onderzocht.

'Agent-orange'
Dergelijk epidemiologisch onder-
zoek werd ook gedaan naar de
blootstelling van 'Viëtnamvetera-
nen' aan 'agent-orange', het dioxi-
ne-bevattende ontbladeringsmid-
del dat door de Amerikaanse
luchtmacht over Vietnam werd
uitgesproeid. Uitvoerig vergelij-
kingsonderzoek van de sterfte on-
der deze 'Viëtnamveteranen' met

'gewone' luchtmachtonderdelen
in Vietnam leverden echter niets
op.

Alle onderzoeken leveren eigen-
lijk hetzelfde beeld op. Dat dioxi-
ne ook maar eén dodelijk slachtof-
fer heeft gemaakt, moet nog altijd
aangetoond worden. Toch schreef
een Nederlandse krant nog in.1983
dat 'traditionele moordmengsels
van strychnine en cyanide op slap-
pe drankjes lijken in vergelijking
met dioxine.

Dierproeven
Deze killer-reputatie heeft dioxine
vooral te danken aan dierproeven.
Maar zelfs dan geldt alleen voor
cavia's dat dioxine de meest gifti-
ge stof aller tijden is. De dodelijke
dosis voor een cavia is 0,6 micro- 1
gram dioxine per gram lichaflms-
gewicht. Voor alle zekerheid gaan
de meeste landener bij de vaststel-
ling van de kritische grenswaarde
vanuit dat mensen net zo gevoelig
zijn voor dioxine als cavia's. Hoe-
wel bij voorbeeld hamsters 2.000
maal minder gevoelig zijn dan ca-
via's.
Natuurlijk vinden alle weten-
schappers dat dioxine niet thuis-1hoort in het milieu en dat mensen
niet aan deze verbinding blootge-
steld mogen worden. Maar of alle
dioxine-niettws ook voorpagina-
nieuws moet zijn, is de vraag.
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Overleg organisaties over
heffing op acceptgirokaart

AMSTERDAM - Er is al
geruime tijd informeel
Jverleg gaande tussen
ien aantal grote organi-
saties, zoals nutsbedrij-
ven, ziekenfondsen en de
tranche-organisaties van
iostorderbedrijven en
ijdschriftuitgeverijen,
)ver de op handen zijnde
nvoering van een hef-
ing op acceptgirokaar-
en door de Nederlandse
>anken. Dit hebben
voordvoerders van ver-
chillende van deze orga-
tisaties gisteren ver-
gaard.

Volgens de heer R. Kool
an de VEEN, de Vereni-
;ing van Exploitanten
an Elektriciteitsbedrij-
en in Nederland, is het
elfs de bedoeling dat er

van dit overleg een pro-
testbrief uitgaat naar de
banken. Dat was voor de
VEEN en ook voor de
zusterorganisaties voor
gas en water, de VEGIN
en de VEWIN, een be-
langrijke reden om zich
uit het overleg terug te
trekken en via eigen ka-
nalen de banken te bena-
deren.

„Op zich vinden wij het
een goede zaak en heb-
ben wij gezegd dat wan-
neer zij actie willen on-

dernemen, wij dit intitia-
tief met belangstelling
volgen. Wij willen echter
verder gaan langs eigen
weg, onder meer via
overleg met de Raad van
het Betalingsverkeer,"
zei Kool. „Wij vertegen-
woordigen eigenlijk ook
een andere sector dan de
Postorderbond en de
NOTU (tijdschriftuitge-
vers), die commercieel
zijn gericht." De nutsor-
ganisaties waren bij het
overleg betrokken via
een 'observatieman', al-

dus M. van Westen,
woordvoerder van de
VEGIN.

Opmerkelijk is dat een
niet-commerciële organi-
satie als de ANWB, ook
een groot gebruiker van
acceptgirokaarten, nu
juist wel aan het overleg
wil deelnemen. Volgens
de heer N. Gans van de
Vereniging van Neder-
landse Ziekenfondsen,
die namens deze organi-
satie in het 'overlegplat-
form' zit, heeft de ANWB

dat in bilaterale contac-
ten laten weten.
Gans onderstreept ge-
heel tegen de uitlatingen
van VEEN-woordvoer-
derKool in dat het infor-
mele overleg in de eerste
plaats 'constructief is
bedoeld. „Er is absoluut
geen sprake van een pro-
test- of een brandbrief.
Wat wij willen is een
maatschappelijk verant-
woorde en doelmatige
oplossing zoeken voor
het probleem van de hef-
fing op acceptgirokaar-
ten voor het zakenver-
keer," merkte Gans op.
„Het zou kunnen dat er
als het overleg bij elkaar
blijft op enig moment
een briefkunnen uitgaan
naar de banken," voegde
hij eraan toe.

Verbetering
6 omzet van het Philips-concern

vorig jaar met 2 procent tot
■2 miljard gulden. Er bleef een

brutowinst uit over van 2294 mil-
joen gulden, 134 miljoen (5,5 pro-
cent) minder dan in 1988. Voor het
lopende jaar 1990 verwacht Philips
een voortgaande omzetstijging. In
alle groepen die in 1989 in positieve
zin bijdroegen aan de winst, wordt
gerekend op een verdere verbete-
ring van de resultaten. Daarnaast
voorziet Van derKlugt een verbete-
ring in de groepen die in '89 nog op
verlies uitkwamen. Maatregelen die
deze concernonderdelen weer
winstgevend moeten maken, zijn al
genomen of worden dit jaar nog ge-
nomen.

Door een en ander zal de nettowinst
uit de gewone bedrijfsuitoefening
verder toenemen en zal het aandeel
daarvan in de totale nettowinst ver-
der stijgen. In 1989 kwam van de
nettowinst 792 miljoen gulden uit
de- gewone bedrijfsuitoefening; in
1988 was dat 531 miljoen. Uit bui-
tengewone resultaten (onder meer
verkoop van een deel van de aande-
len Polygram) kwam 582 miljoen
(1988: 531 miljoen) binnen. Volgens
Van der Klugt zal de kwaliteit van
de winst toenemen. Tegelijkertijd
zei hij te hopen dat de totale netto-
winst in 1990 ook weer groter zal
zijn dan vorig jaar.

In zijn toelichting op de jaarcijfers
kon de Philips-president melden
dat de sector Verlichting van het
concern zijn leidende positie op de
wereldmarkt heeft gehandhaafd.
Eind 1989 werkten bij Philips
304.800 mensen, 5.500 minder dan
een jaar tevoren.

Philips heeft
geen haast met
Oost-Europa

- Philips-voorzit-
r Van der Klugt heeft er giste-re n op gewezen, dat zolang er

een gebrek is aan wc-papier?1 lucifers inde Oostbloklanden
*r voorlopig niet veel vraag zal*°men naar Philipsprodukten.
~e topman ziet wel kansen in
|rost-Europa en heeft hier enpaar al voorzichtig contacten ge-'egd met diverse organen, maar
let Eindhovense concern ziet

op de langere termijn afzet-
mogelijkheden.

der Klugt herinnert daarbij
latl de methode die Philips volgt

*} de Volksrepubliek China,
zal de ontwikkeling in

ostelijk Europa niet gaan, de, chte effecten blijven vooralsnog°6Perkt," aldus Van derKlugt.

overzicht
jZwak

1

s - Het Damrakas gisteren vrij zwak gestemd,. j3l in de hand werd gewerkt
P°r de ontwikkelingen op de

vblJgatiemarkt. Daar liepen de
j. erl»ezen voor staatspapieren
f h'er en daar°Ptot boven een half
I liuCent- In weerwil van enkele
, f^e oplevingspogingen sloot
" stmsterdam zwak met voor de
r i,i?mmingsindex 1,3 punt achter-

" ""gang op 105,3.
e omzetten bleven, zeker voor«andelen, erg beperkt. Er werd
°or nog geen half miljard gul-"en (dubbeltelling) verhandeld»et PhihpS aan kop (bijna fBO

f i'J°en)- In obligaties ging voor' o'O miljoen om.
'J de hoofdfondsen lag nieuw-komer bij de top-40, HCS Tech-

no L-gy' er weinig feestelijk bij.
ri aQ urs smakte bijna 7 procentwar beneden tot f 12,10 na een

van f 11,80. Uitgever
Revier zakte de hele dag lang-kti aar zeker door en het slotoelandde f2,70 lager op f75,50.ye hogere nettowinst van Phi-
h "aakte weinig indruk. Het"eürijfsresultaat is lager uitgeko-
tHnVi? het dividend blijft als al-
ri uu ' De koers zakte enkeleuubbeitjes tot f40,70 na eerst ge-vaarlijk dicht bij f4O te hebbenerkeerd. Hoogovens was eenan de weinige uitzonderingen
fft/oi;W^e dut)beltjes winst op[ '04,80. Op de lokale markt waren«e meeste noteringen fractioneel'ager.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk s.k
AEGON 105,00 104,20
Ahold 113,40 112,80
Akzo 118,70 118,70
A.B.N. 38,30 38,30
Alrenta 152,30 152,30
Amev 56,00 54,80
Amro A. in F. 88,50 88,40
Amro-Bank 75,50 75,00
Borsumii W. 70,30 69,00
Buhrm.Tet. 54,90 54.10
C.S.M.eert. 73.50 72,80
DAF 33,50 33,10
DordtPetr. 130,50 129.60
DSM 106,80 106,10
Elsevier 78,20 75,50
Fokker eert. 34,90 34.10
Gist-Broc. c. 25.00 25,00
HCSTechn. 13.00 12,10
Heineken 103,30 102.00
Hoogovens 64,60 64,80
Hunter Dougl. 93,00 92,00
Int.Müller 85,501' 83,80
KLM 34,00 33.90Kon.Ned.Pap. 35,90 35,60
£on- Olie 144,00 143.00Nat. Nederl. 69,00 68.40NMB Postbank 45,40 45 00Nedlloyd 89>0 87^902CT"u'-dJGil u 285'00 2Ö3-50Pakhoed Hold. 152,50 151 50
Hhihps 41,10 40,70
Robeco 98,70 98,90
Rodamco 81,90 8200
Rolinco 96,80 97,00
Rorento 57,70 57,70
Stork VMF 43,60 43,00
Unilever 140,10 139,30
Ver.Bezit VNU 95,00 94.60
Volmac Sol'tw. 44.90 44,80
VOC 37,40 37,40
Wessanen 63.00 62.10
Wolters-Kluwer 45.80 45,30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65.50 64,90
ACF-Holding 35,00 34,90
Ahrend Gr. c , 230,00 230,00
Air Holland 27,00 27.00Alg.Bank.Ned 39,40 39.20ABN idiv'9o) 36.50 37,00
Asd Opt.Tr. 20,70 20,50
Asd Rubber 5,00 5,10Ant. Verft. 410,10Atag Hold e 97,00 97,50
Aut.lnd.R'dam 85,00
BAM Groep 81.00 80,00Batenburg 88,00 88.00Bl*rs 125,00 124,00
Begemann 137,00 137 00
Bellndo 321.00 d 320,50
Blydenst.-Will. 26,50 25 60Boer De, Kon. 320,00 320,00
de Boer Winkelbedr. 59,00 59 50%t,k. , ... 163,00 162!oOBoskalis W. 13,80 14,00

Buskalis pr 16,25 16,30
Braat Beheer 41.30 41.30
Bieevast 16,20 lti.lo
Burgman-H. 3400.00a3400.00a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 925.00 920,00
Center Parcs 53.50 52,50
Centr.Suiker 72,60 72,60
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 193.00 193,00
Claimindu 356.00 356.00
Content Beheer 20.00 20.30
Cred.LßN 51,00 51,00
Crown v.G.e 90,00 88,50
Delft Instrum. 47,50 47,00
Desseaux 245,50 245,50
Dorp-Groep 32.00 32,00
DSMldiv'9o) 101.00 b 103.00
Econosto 321.00 319.00EMBA 120.00 120,00

■ Erikshold. 112,60 113,00
Flexovit Int. 83,20 82,90
Frans Maas c. 96,50 96.30
Furness 120,00 120,00
Gamma Holding 79,00 79,00
Gamma pref 5.70 5,70
Getronics 29.20 28,80
Geveke 45.20 45,00e
Giessen-de N. 175.00 175,00
Goudsmit Ed. 360.00 375.00
Grasso's Kon. 126.00 124,90
Grolsch 143,50 143,10
GTI-Holding 164.00 164.00
Hagemeyer 113,50 113,20
Idem'2div.'B9 111.00 110,20
HAL Trust B 13.80 13.70
HAL Trust Unit 13,80 13,70
H.B.G. 174,00 174,00
Hein Huid 86,50 85.50
Hoek'sMach. 168,00 167 00
Heineken Hld 86,50 85 50
Holl.Sea S. 1,15 1 13
Holl. Kloos 430.00 430 00Hoop Elï.bk. 10.30 lo'4oHunter D.pr. 4.45 4 45
ICA Holding 16.50 16 50
IHCCaland 41.50 4180Industr. My 213.50 213^00
Infotheek 24,00 2350 'Ing.Bur.Kondor 569,00 567^00
Kas-Ass. 42,00 42'üOKempen Holding 16,80 1690
Kiene's Suik. 1400,00 140000
KBB 63.20 6200
KBB c. 63,20 62 00
Kon.Sphinx 120,50 120,30
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 193,00 193,00
Landre & Gl. 59,30 58.60
Macintosh 38.80 38.50
Maxwell Petr. 690,00 685,00
Medicupharma 60,50 59,50
Idem(div9o) 63.00
Melia Int. 5.10 5.10
MHV Amsterdam 18,90 18,90
Moeara Enim 1200.00 1205.00
M.Enim 08-cert 15800.00 15700.00
Moolen en Co 29.00 2930
Mulder Bosk. 73.00

Multihouse 8.40 8.10
Mynbouwk. W. 406.00 405.00Naeff 300,00
NAGRON 46,90 46.90
NIB 622,00 615,00
NBM-Amstelland 18,20 18,10
NEDAP 371,00 371,00
NKF Hold eert. 330.00 330,00
Ned.Part.Mij 411.00 40,40
Ned.Spnngst. 10000,00
Norit 1020.00 1015.00
Nutricia gb 69.50 68.00
Nutricia vb 77.50 76,50
Nijv.t.Cate 95.00 94,50
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 15,20 15.20
Orco Bank c. 66,50 66.50
OTRA 174.00 .174.00
Palthe 70.00 70.00
Philips div.9o 39.40 39.10
Pirelh Tyre 28.801' 28,30
Polygram 31,90 31.70
Polynorm 92.40 92.30
Porcel. Fles 184,00 184.00
Ravast 45.30 45.50
.Reesink 70,00 70.00
Riva 47.00 47,00
Riva (eert.) 46,50 46,50
Samas Groep 63.50 63.00
Sarakreek 29.80 29.80
Schuitema 1350.00 1350.00
Schuttersveld 37,90 37.50
Smit Intern. 60,50 60.50
St.Bankiers c. 23.00 23,00
Stad Rotterdam c 42,30 42,20
Telegraaf De 89,80 89,00
lext.Twenthe 340,00 340,00
Tulip Comp. 32,90 32,90
Tw.KabelHold 134.501' 133,20
Übbink 80,00 80,00
Union Fiets. 24,60 24,90
Ver.Glasfabr. 320,00 .315.00
Verto 58.40 58.40
Volker Stev. 68,30 67.00
Vredestein 20.80 20,60
VRG-Groep 54.10 53.70
Wegener Tyl 179.50 179,50
Westlnvest 22,40 22.40
West Invest c. 55,00 55.00 a
WoltersKluwer 180.00 180,00
Idem div.'9o 44.90 44.90
Wyers 40,50 41,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.00 36,50
ABN Aand.f. 69.70 71,00
ABN Beleg.!'. 52,70 53.20
ALBEFO 50.30 50,50
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb 222,00 223.00
Alliance Fd 10.10 10,10
Amba 47.00
America Fund 275,00 280,00
Amro Eur.F. 70,40
Amro Far E.F. 60,10 60.30
Amro Neth.F. 70.10 70,30
Amro N.Am.F. 60,10 60.30

Amro übl.Gr. 152,60 152,40
Amvabel N 75,70 76,00
AsianTigersFd 62,80 62,70
AsianSelFund 47.00 47.00
Bemco Austr. 51,90 52,00
Berendaal 107.00b 110.00 b
Bever Belegg. 6.15 6,15
BOGAMIJ 104,80 107,50
Buizerdlaan 42,00 42.00
CLN Obl.Waardef. 98.80 98,80
Delta Lloyd 40.50 40.50
DP Am. Gr.F. 24.50 24,50
Dp Energv.Res. 46,50 46.50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 58,30 58.30
Eur.Ass. Tr. 9,50 9.50
EOE DuStlnF. 274,00 271.00
EurGrFund 59.50 59,00
Euro Spain Fd 9.25 9.20
Gim Global 50,50 50,50
Hend.Eur.Gr.F. 212.00 211.00
Henderson Spirit 67.50 67.50
Holland Fund 70,00 69,60
Holl.Obl.Fonds 114,00 114,00
Holl.Pac.F. 105,50 106,00
Interbonds 492,00 490,00
Intereff.soo 46.80 46,50
Intereff.Warr. 306,00 305.00
lade Fonds 170,90 171,20
lapan Fund 28.20 26.80
Jap.lnd.Alpha Fd 11500.00 11500,00
JapanRot. Fund yen 9700.00
Mees Obl.Div.Fonds 96,40 96,20
MX IntVent. 54.50 54.50
Nat.Res.Fund 1420,00 1400.00
Nedufo A 133.00 133.00
Nedufo B " 137.00a 137.00a
NMB Dutch Fund 38.50 37.30
NMB Global F. 46.00 46,40
NMB Oblig.F. 33.60 33.60
NMB Rente F. 98.30 98,20
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Dbam, Belegg. 207,80 211,00
DAMF Rentef. 13,30 13.05
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Pac.Prop.Sec.f. 46.50 46.30
Pierson Rente 99,30 99.30
Postb.Belegg.f. 50.80 50.90
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 73,60 73,50
Rabo Obl.div.f. 47,60 47,50
Rabo Onr.g.f 84,80 84,80
Rentalent Bel. 129,20 129.20
Rentotaal NV 30,60 30,40
RG groen 50,90 50,90
RG blauw 50,40 50,40
RGgeel ' 49,00 49,00
Rodin Prop.s 104,00 105.00
Rolinco cum.p 92.00 92,00
SciTech 16.50 16,50
Technology F. 17,70 17,70
Tokyo Pac. H. 250,00 245.00
Trans Eur.F. 79,50 79,50
Transpac.F. 420.00 410.00
Uni-Invest 125.50 125,00
Unico Inv.F. 78.90 79.00
Unifonds 36,20 36,00
VWN 59.60 59,60
Vast Ned 128,80 128,80

Venture F.N. 45.00 e 45.00
VIB NV 86.30 86,30
VSB Mix Fund 49.70 50.00
WBOInt 71.00 71.00
Wereldhave NV 207.50 205.50
Yen Value Fund 88,60 89.00

Buitenlandse obligaties
B/4 EEGB4( 1) 98.00 97,80
V/i EngWarL 34.50 34.50b
5-UE1865 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 35,00
Amer. Brands 63,40 63,40
Amer. Expres 28.10 28.75
Am.Tel.& Tel. 39.25 39.70
Amentech 57.60 57,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine 218.00
ASARCO Ine 26.70 27.40
Atl.Richf. 113.20 113,00
BAT Industr. 7.90 7,90
Bell Atlantic 88.80
BellCanEnterpr 43,20 43,20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 52.00 52,40
BETPublic 2.60
Bethl. Steel 17.10 17,50
Boeing Comp. 60,00 63.50CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16.40 16,05
Citicorp. 25,00 25.00
Colgate-Palm. 56.20 56.75
Comm. Edison 35.00 35.50
Comp.Gen.El. 540,00
Control Data 16,60 17,30
Dai-lchiYen 2600,00 2600,00
Dow Chemical 63,65 65,00
Du Pont 39.25
Eastman Kodak 37.60 37,60
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 135.00
Exxon Corp. 48,25 47,20
First Pac.HKs 1.30
Fluor Corp. 42.00
Ford Motor 46,10 46,00
Gen. Electnc 61.60 d 61,75
Gen. Motors 45,10 44 80
Gillette 48,50 48,75
Goodyear 33.50 33,70
Grace & Co. 29.00
Honeywell 80.50 82.50
lnt.Bus.Mach. 103,25 103.30
Intern.Flavor 55.30
Intern. Paper 49,60
ITTCorp. 54.10 54,80
K.Benson® 5171.00
Litton Ind. 73,50 73.20
Lockheed 35,70 36,00
Minnesota Mining 80.00 80,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 61,50
Morgans 37.20 37,20
News Corp Auss 9.90 9.80
Nynex 79,70 79.80 |

ücc.Petr.Corp 28.10 28.50
Pac. Telesis 43,10 44,20
P.& 0. (§) 7.00 7,00
Pepsico 57,70 58.20
Philip Morris C. 37,75 37.50
PhiU. Petr. 25,50 25,50
Polaroid 43.70 44,75
Pnvatb Dkr 273.00 266.00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 530.00 530,00
Saralee 26.00
Schlumberger 47,25 47.40
Sears Roebuck 40.60 41.00
Sony (yen) 41.50 41.80
Southw. Bell 54.60 54.70
Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 32.20 31.80
Texaco 58,75 58,80
Texas Instr. 35.20 35.20
TheCoastalC. 30,50 31,00
TIP Eur. 2,03 2,00a
ToshibaCorp. 1140,00 1100,00
Union Carbide 23.30
Union Pacific 76,00 76,00d
Unisys 14,00 14.00
USX Corp 35,60 35.70
US West 68,70 68,80
Warner Lamb. 104,00
Westinghouse 71,20 70,70
Woolworth 59,40 59,60
Xerox Corp. 52,00 51.50

Certificaten Amerika
AMAX Ine 44,00 45,00
Am. Home Prod 192.00
ATT Nedam 73,50 75,00
ASARCO Ine. 44.50
Atl.Richf. 215,00 215.00
Boeing Corp. 113,00 119.00
Can. Pacific 37.50 38,00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 30.00 30,00
Citicorp. 46,00 46.50
Colgate-Palm. 107,00 109,00
Control Data 27.50 28,00
Dow Chemical 118,50 121,00
Eastman Kodak 70,00 70,50
Exxon Corp. 91,00 89,00
Fluor Corp. 78,00
Gen. Electnc 115,30 116,00
Gen. Motors 83,50 83.50
Gillette 91,00 92,00
Goodyear 64,00 65,00
Inco 43,60 44,00
IB.M. 195,00 195,00
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 69,00 69,00
Merck & Co. 130,00 129.00
Minn. Min. 151.00 152,00
Pepsi Co. 107,50 109,00
Philip Morris C. 69,00 68,00
PhiU. Petr. 47,50 47,50
Polaroid 76,00 77,50

IProcter&G. 125,00
Quaker Oats 86,00 86,00
Schlumberger 87.00 89.00

Sears Roebuck 76,50 77.50
Shell Canada 60,50 60,50
Tandy Corp. 59,50 59,00
Texas Instr. 64,50 65,00
Union Pacific 143.00 145,00
UnisysCorp 28,00 28.00
USX Corp 66,00
Vanty Corp 3,60
Westinghouse 136,00 136,00
Woolworth 111,00 111.00
Xerox Corp. 91.00 91.00
Euro-obligaties & conv.
10'iAegon85 101.00
Aegon warr 12.20 12.30
IOVSr ABN 87 94,25 94.25
13Amev85 97.10 97.10
10 AmevBs 102,00 102,00
HAmevB6 93.25 93.25
10' ■■ Amro 86 95,70 95,70
10Amro 87 94.50 94,50

5*4 Amro 86 87,00 87,00
AmroBank wr 11,90 12.00
Amrozw 86 72,50 72.50
9BMH ecu 85-92 95.50 95.50
7 BMH 87 94.50 94,50
10'«EEG-ecuB4 98,75 98,75

9+jEIB-ecu 85 95,00 95,00
12'jHlAirl.F 95.25 94,90
11'/4NGUB3 101,20 101,20
10 NGU 83 100,00 100,00
2' iNMB Pb.B6 80.80 80,50
NMB Postb.war. 68,20 68.70
UU Phü. 86 97,00 97.00m Phü.B3. 98,50 99,00
11 Rabo 83 102.10 102.10

9 Rabo 85 93,00 93,00
7 Rabo 84 95,00 95,00

Parallelmarkt
Alanhen 21.20 e 21.30
Berghuizer 33,20 32.10
Besouw Van c. 50,00 50,00
CBI Bann Oce. yen 2060,00 2000,00
Comm.Obl.F.l 99,40 99,40
Comm.Obl.F.2 98,90 98,80
Comm.Obl.F.3 99,60 99,50
De Drie Electr. 34,30 34,50
Dico Intern. 110,00 110,00
DOCdata 21,30 21,20
Ehco-KLM Kl. 35,00 35,00
E&L Belegg. 1 70,00 70,10
E&LBelegg.2 71,20 71,20
E&L Belegg.3 73,80 73.80
Free Rec.Sh 32,30 32.00
Geld.Pap.c. 62,00 62,50
Gouda Vuurv c 95,00 a
Groenendijk 32,50 34,80
Grontmij c. 175,00 175,00
HCA Holding 50,50 50.50
Hes Beheer 234,00 234,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,20 3,20
Interview Eur. 8,20 8,30
tev. Mij Ned. 52,50 52,50
Kuehne+Heitz 43,90 42,50
LCI Comp.Gr. 70,50 69,00
Melle 277,00 277,00

Nedschroef 118,00 118,00
Neways Elec. 9,10 8,80
NOG Bel.fonds 31,00 31,20
pan pacific 10.85 10,80
Pie Med. 10,30 10,10
Poolgarant 9,00 9,00
SimacTech. 17,80 17.60
Sligro Beh. 47,50 47,20
Verkade Kon. 259.00 270,00
VHS Onr. Goed 14,90 14,90
Weweler 86.50 80,10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c apr 120.00 171 3.80 3,80
akzo c apr 125,00 352 1,70 1,70
d'fl c mrt 190,00 548 2,10 3,20
d'fl c mrt 195,00 169 o,Boa 0,90
d'fl c apr 190,00 190 3,80 b 4,90
d'fl c apr 195,00 325 1,50 2,50
d'fl c jun 205,00 200 I,loa 1,05
d/fl p dcc 200.00 182 12.30 10,80
coc c mrt 260,00 207 8,50 6,90
coc c mrt 265,00 193 4,70 3,40
coc c mrt 270,00 437 2,50 1,90
coc p mrt 250,00 229 1,10 1,20
coc p mrt 255,00 212 2,00
coc p mrt 260,00 439 3,00
coc p mrt 265,00 344 4,80
coc p mrt 270.00 450 7,60
coc p apr 280,00 485 17,50
eoo p apr 280,00 460 13,50 a 16.80 „
goud c mei 420.00 167 9,80 8.50 -hoog c apr 65,00 172 3.50
hoog c apr 70,00 391 1.60
hoog c apr 80,00 185 0.50
hoog c apr 90,00 340 0,30
nedl c jul 105,00 Ï90 2,50
nmb p apr 44,00 183 1,50 a
natn c okt 75,00 422 2,50
natn p okt 65,00 410 3,00 a
natn p okt 70,00 220 4,70
phü c apr 42.50 210 1,30
phil c apr 45,00 199 0.60
phU c apr 50,00 303 0,20
phil c jul 42,50 353 2.40
phil c jul 45,00 519 1,50
phil c 091 55,00 359 2,50
phil c 093 30,00 219 16,50
phil c 094 45,00 328 10,00
phil p apr 40,00 724 1,80
phil p apr 42,50 697 3,40
phü p apr 50,00 523 10,20 10,20
phU p jul 40.00 283 2,90 b .
phü p jul 45,00 690 5,80 a 5,70 *
phil p okt 45,00 190 5,80 5,90.' .
phü p 094 45,00 255 9,50 9,20
olie c apr 145,00 198 3,80 3^30
olie c apr 150,00 622 1,70 L5O
olie c 094 145,00 192 25,90 25,30
olie p apr 140,00 303 2,00 2JO
unü c apr 150,00 590 1.50 1,30
unü c jul 145,00 374 5,00 4,60

Concern verwacht voortgaande omzetstijging

Nettowinst Philips
30 procent omhoog

Van onze redactie economie
[NDHOVEN - Philips heeft vorig jaareen nettowinstbehaald
R 1374 miljoen gulden, 30 procent meer dan in 1988. Aandeel-Kiders mogen daaruit een dividend tegemoet zien van 2 gul-
h per aandeel, hetzelfde bedrag dat Philips over 1988 heeft
Haald. Bij de presentatie van de jaarcijfers trok Philips' presi-
*nt Van derKlugt gisterochtend uit de resultaten de conclusie
ft duidelijk de effecten zichtbaar zijn geworden van de maat-
gelen die in de afgelopen jaren zijn genomen om de onderne-
pig 'slagvaardiger en wendbaarder' te maken.

Wanks de sterke concurrentie, al-fs Van derKlugt, zijn op de mees-
liebieden waarin Philips actief is,
'ortgaande goede omzet- en
fiststijgingen' bereikt. In een aan--1 andere, waarop in 1988 nog ver-s werd geleden, werd weer winst
Raakt. De gunstige invloed daar-
K 1 op het totale concernresultaatf*g echter voor een groot deel te
pt door de slechtere gang van za-
P| bij Informatiesystemen en
pïntegreerde schakelingen.

Beurs Tokio zakt weer in
TOKIO - De aandelenkoersen op de beurs van Tokio zijn gisteren
weer onderuit gegaan. De Nikkei-index van de 225 fondsen daalde
met 762,41 punten tot 33.829,58 punten, een daling van 2,2 procent.
Maandag was de index al met 4,5 procent omlaag gegaan, hoewel daar
dinsdag en woensdag het grootste deel weer van werd goedgemaakt.
De daling van gisteren was de op zes na grootste in de geschiedenis
van de beurs van Tokio.
Het waren de aanhoudende stijging van de dollarkoers tegenover de
yen en de daaruit voortvloeiende vrees voor een renteverhoging in
Japandie leiddentot omvangrijkeverkopen op debeurs. De koersda-
ling van de yen maakt de importprodukten in Japan duurder. Vooral
olie wordt er duurder door.Al met al komt het Japanse bedrijfsleven
voor hogere kosten te staan en dat verslechtert de vooruitzichten.

BRD
De investeringen zullen door de
ontwikkelingen in Duitsland extra
toenemen met 0,4 procent. Door de
stijgende rente zullen echter inves-
teringen in de woningbouw een
klap krijgen. Die dalen dit jaar met
een procent, een daling die in 1991
op vijfprocent zal uitkomen. De in-
flatie in ons land zal in 1991 een half
procent extra kunnen toenemen.

West-Duitsland zal, zegt het CPB,
dit jaar40 miljard Mark moeten be-
steden aan de eenwording met de
DDR. Volgend jaar zal dat bedrag
oplopen tot 65 miljard DM. Volgens
het CPB zal de Duitse economische
eenwording ervoor zorgen dat
spaartegoeden in de DDR omgezet
worden in DM. Dit zal ertoe leiden
dat er voor minstens 15 miljard DM
per jaar extra uitgegeven zal wor-
den aan duurzame cömsumptiegoe-
deren.

Om de inkomensverschillen tussen
de DDR en West-Duitsland op te
vangen, sociale uitkeringen in deDDR te garanderen en pensioenen
voor oudere, niet-actieven te rege-
len zijn eveneens enorme bedragen
nodig. Volgens het CPB gaat het
daarbij dit jaarom 20 miljard DM, in
1991 om het dubbele.

economie
CPB: Nederlandse
export stijgt door

Duitse eenwording
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Duitse eenwor-
ding zal voor ons land een stijging
van de export betekenen. Die extra
stijging kan dit jaar 1 procent zijn,
oplopend naar 2,3 procent in 1991.

De produktie in de bedrijven neemt
hierdoor ook extra toe hetgeen er
mede toe leidt dat de werkloosheid
volgend jaar met 5.000 mensen ex-
tra kan dalen. Het financieringste-
kort van de overheid kan in 1991 een
tikje lager uitkomen dan voorzien:
0,1 procent (450 miljoen gulden).

Het Centraal Planbureau (CPB), de
rekenmeesters van het kabinet, zegt
dit in een studie over de effecten
van de Duitse eenwording op de
Duitse en Nederlandse economie.

Unie
Als de monetaire unie tot stand
komt zullen Westduitse bedrijven
op grote schaal gaan investeren in
de DDR. Dit jaar zal het daarbij
gaan om 5 miljard DM, in 1991 vol-
gens eerste schattingen om 10 mil-
jard DM. Het CPB verwacht dat er
door alle ontwikkelingen een beste-
dingsimpuls ontstaat in West-Duits-
land. De produktiecapaciteit zal die
echter niet volledig kunnen volgen,
zodat West-Duitsland meer zal im-
porteren. Door een stabiel monetair
beleid zal de inflatie in West-Duits-
land maar gering toenemen. Wel zal
het overschot op de betalingsbalans
halveren en zal het finanieringste-
kort van de overheid een half pro-
cent stijgen.

beurs en valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 1-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.940-/25.440,
vorige ’ 24.850-/25.350 bewerkt ver-
koop ’ 27.040, vorige ’ 26.950 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 280-/ 350, vori-
ge ’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,40 152
belg.frank (100) 5,24 5^54
canad.dollar 1,55 1,66deense kroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110,15 114J5engelse pond 3,08 3,33finse mark (100) 46,00 48 50franse frank (100) 31,80 34,55
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 307
ital.lire (10.000) 14,20 15,90jap.yen (10.000) 124,00 130,00
noorse kroon (100) 27,85 30 35oost.schill. (100) 15,70 1625 "port.escudo (100) 1,18 136spaanse pes. (100) 1^65 181
turkse pond (100) 0,060 0 100zweedse kr. (100) 29,80 32 30zwits.fr. (100) 125.50 130.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.92475-1,92725
antill.gulden 1,0600-1,0900
austr.dollar 1,4625-1,4725
belg.frank (100) 5,4105-5,4155
canad.dollar 1,61825-1,62075
deense kroon (100) 29,315-29,365
duitse mark (100) 112,560-112,610
engelse pond 3,2125-3,2175
franse frank (100) 33,285-33,335
griekse dr. (100) ■ 1,1430-1,2430
hongk.dollar (100) 24,5250-24,7750
ierse pond 2,9920-3,0020
ital.lire (10.000) 15,240-15,290
jap.yen (10.000) 128,72-128,82
nwzeel.dollar 1,1260-1,1360
noorse kroon (100) 29,315-29,365
oostenr.sch. (100) 15,9810-15,9910
saudiar.ryal(lOO) 51,2250-51,4750
spaanse pes. (100) 1,7520-1,7620
surin.gulden 1.0575-1,0975 .
zweedse kr. (100) 31,265-31,315
zwits.frank (100) 128,195-128,245
e.e.u. 2.3025-2.3075

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 187.80 186.30
id excl.kon.olie 176.50 175,10
internationals 194,10 192,80
lokale ondernem. 182.10 180,40
id financieel 140,20 139,20
id niet-financ. 224,10 221,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 244,80 242,90id excl.kon.olie 219,50 217,60
internationals 262,10 260,40lokale ondernem. 225.30 223,20id financieel 182,70 18L30id niet-financ. 267,80 265,00
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 106,60 105,30
internation 105.60 105 20lokaal 106,70 105,40
fin.instell 102,60 101,70
alg. banken 100,30 99,80
verzekering 105.50 104,20
niet-financ 108,10 106,60
industrie 107,10 105,80
transp/opsl 122.20 121.30

Winst Barclays
Bank ruim 50
pet lager door
voorzieningen

LONDEN - De winst voor belastin-
gen van Barclays Bank, de grootste
bank van Groot-Brittannië, is vorig
jaar met meer dan 50 procent ge-
daald tot 692 miljoen pond (f2,2 mil-
jard) tegen 1.391 miljoen pond het
jaar ervoor. Dit is het gevolg van
voorzieningen die de bank heeft ge-
troffen voor schulden van Derde
Wereldlanden die mogelijk niet
meer worden terugbetaald, zo heeft
de bank gisteren bekend gemaakt.

De voorzieningen belopen een be-
drag van 983 miljoen pond (f3,1 mil-
jard) tegen 10 miljoen pond in 1988.

Indien deze voorzieningen niet wa-
ren getroffen, zou de winst 1.675
miljoen pond (f 5,4 miljard) hebben
bedragen.

De bank keert een tweede interim-
dividend uit van 16 pence per aan-
deel, waardoor het totale dividend
over 1989 op 27,4 pence uitkomt te-
gen 23 pence het jaar daarvoor. De
effectendochter Barclays de Zoete
Wedd heeft in een moeilijk jaareen
winst geboekt van 54 miljoen pond
(f 173,8 miljoen) tegen 33 miljoen
pond (f 106 miljoen) in 1988.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laaste notering van
vandaag):

Akzo 118,50-119,00(118,70)
Kon. Olie 143,00-144,30 (143,00)
Philips 40,60-40,80 (40,70)
Unilever 139,30-140,00(139,30)
KLM 33.90-34.20 (33,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2621.62 1127.31 219.88 984 10Hoogst 2655.63 1148.83 221.20 997 53
Laagst 2607.88 1119.49 217.62 977 64
Slot 2635.59 1133.89 219.13 988 09Winst/
verlies + 8.34 + 4.80 - 1.25 + 2.02

Vrijdag 2 maart 1990 "5

(ADVERTENTIE)

SieMatic
■iiiina

Keukencentrum
ij /jf^ Muyrers
// yV Wijnen bv

Simpelveld
■mmmmmmm-- tel. 045-441800

Manager Laurie Oberg staat terneergeslagen bij haar distributiecentrum in dc Califormsclieplaats La Verne. Als gevolg van een aardschok stortte woensdag zowat eenhele muur in. Dcschok in Los Angeles en omgeving duurde ongeveer 20 seconden en had een magnitude van 5,5
op dc Scliaal van Richter. Hoge gebouwenkraakten in hun voegen, wegen werden niet gevallen
rotsblokken versperd en dc stroom viel op veel plaatsen uit. Slechts drie mensen liepen lichte iw-
wondingen op.
■ 11 . — ,„„„,„

Limburgs dagblad
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NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist I Door eigen import: Ia steeds wisselende voorraadJ JURGEN AUTOBEDRIJVEN aif°fri ' concurrerende prijzen.

Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

HEERLEN I KERKRADE
Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat Langheckweg 36-40,

tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach tel. 045-452570
-mi i ■' w «^»^

Nissan Bluebird 2.0 LX 4d, '86, petrol 500 SEC '84 liclrtblauwmet, vele extra's, 83.000 km
Nissan Cherry 1.5 GL,'B5, wit 300 SE: autom .rookzilvermet.. ABS, airco., velours bekl., elektr.
Nissan Micra 1 o dx, 5-'B7, rood uiverse georuiKte Nissans stoeien enz le

_
ejflj bW) 1986

Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-grijs Micra, Sunny, Bluebird en andere 300 D: autom , '86. ziivermet., lederen bekl. enz.

EEl' merken in prijsklassen va. "ESSSff^ST "* '
Nissan Sunny 1.3 LX. 3-drs.. '87, zilver ’ 6500- m. autom Zl|vermet airco vekmrS| e

,
ek ramen nov MNissan Sunny Trend 88 wit 30 qqq km

Eüü QUnn! ]11TrnZTtn 230E: 2,lvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's, 85.00(1 km.Nissan Sunny 1.6 SLX iB9 d.groen . .qft7
Nissan Wagon 1.5 HB, 6-'B6. w,t EXCLUSIEVE AUTO'S 0.3. T: (corabl) geel kenteken

,
blauw.2wartmet .. sportvelg, *vT~

AWnFRP MFRKFM glas. diverse extras, 60.000 km, bwj. 1987.Mi^ucnc ivicnrvcix A l,a Romeo 33 JunJor rood| -i7D; |mpa|a me| schuif..kanteldak, ww-glas, centr. vergr., dcc.
Austin Metro 1.0 L, '82, beigemet. BMW 325 i, div. extra's, blauw/zwart, '86 '88,30.000 km
Citroen BK 1.4E, '88, wit Citroen BK GTII6 v., rood, '87 250 D: perlmut grijs, schuil-kanteldak, centr. vergr. ww. glas, div.
Honda Prelude,'B2, d.blauw Renault 21 turbo wit '88 extra's,'BB,so.ooo km.
Honda Civic 1.2 Special, '87, wit vw QTD n ' ,g7200 0: d blauw, ww glas, centr. vergr , bwj. 1987,
Hyundai Pony 1.5 L, 7-'B7, wit 'y'■ '' 190 0: zilvermet., w.w. glas. centr vergr, schuifd etc., 89
Mazda 626 2.0 sedan, '87, groenmet. ord Sierra 1:8 CL 1e eg w.t, 87 cen(r lgB
Mitsub.shi Colt 1.2, roodmet. '83 Mazda 626 GLX 5-drs. 88 beigemet. . a a

Opel Kadett 1.2 N, 5-drs„ 5 sp., '87, donkerblauw Nissan 300ZX, zilver, '86 SJ^'/OOOflt bï S.' * 'Opel Kadett 1 2 3-drs. "82 blauwmet. Peugeot 309, roodmet., '87 1M D:d grM ]schulM ww.g,as, dlv exlra s, 83.000 km, bwj.Renault 21 GTS sport, 8-89_blauwmet. Honda Prelude 2 0 autom, goudmet.,'Bs 1985
VW°Golf GTi ''86 rootailvèr Mitsubishi Pajero Wagon, geel kent., alle extra's, '85 190 E: 2.3: ww. glas, schuifd., centr vergr , 88, rood
Volvo 340 diesel'Bs blauwmet VW Jetta CL'B6 190 Etrookzilv.met, schuif/k.dak, ww-glas, centr. vergr., 5-bak ■% enz , 90.000 km, bwj 1985 M

230 GE: (jeep), autom .groen, alle extra's, bwj 1983 M
280 S:autom beigemet alle extra's. 90.000 km. bwj. 1981

c^zi I | tzjrfj J«««bb«bmbbb«bmhb«b jj p| \\£ p[|

I"J ICI [I I BrJ I t^m^mmf «* m W Isil J I I I k I C"r*l I'
* Tijdelijk op al onze jonge 205 modellen

y^ mWIÊm ËmÊWX speciale comfort aanbieding

/^^k sw^^^x \ GR/Vl IS: " stootstrips
g^L^^^»j;^J " wieldeksels---"-^"l * rad'o"cass- Philips

m**msgBmmmmmmmmmmmsmftl^^^ W *y '''ÈLmmm^LWmr w (of /600'"extra ko,lm 9 °P aanschafprijs) t|^^( ■"'T Keuze uit ±20 stuks' bouwiaren '86 t/m 89

■ "*" 1 lnruil en financiering m°9eliikBkl^fl BBBBBbV» "Vz jaar voll. garantie
Donderdag koopavond

Autobedrijf Jasper BV
mMSÈ%^, Enige off. Peugeot-dealer voor Sittard - M'geleen - Brunssum - Bom eo.

*r~FM E^ WINDRAAK 29, gem. SITTARD, TEL. 04490-21944*

" Verder nog ± 60 occasions alle merken, alle typen in onze verwarmde occasions-hal.

$ SUZUKI I
sWA

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '85,86,87
Suzuki Swift 1.0 5-drs '87
Suzuki Vitara 1.6 met. top demo 17.000 km '89
Suzuki Swift 1.3 GL en 1.3 GLX '85,87,88
Suzuki SC 100 GXCoryzé '79,80
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34+ 45 '85,86,88
Skodaï3oL '86
VW Jetta 1.3 '84
Hyundai Stellar '85
Volvo 340 GL autom. 26.000km '87
Volvo 360 GLT 2.0 '86
Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service! 3022 a

_■ Veneken Sittard Veneken Beek |
I 1Audi 8018Nnijlgraen 1988 Audi 801.6LPG blauw 19881
_■ Audi 801600 grijsmet ' 1984 Audi 100 CC turbo dieselzilver '. '871■| AudiBol6ooblauwmet 1985 8MW316i4-drs.wit 1988

!■ SK;^rood !£ HSra=-i*:::::::::::::::::::m!h ia'U" 5,r. üf AudiBol.BSwit 1988,■ Ford Sierra 2.0 wit 1986 ope| Kadett 1.3 SGTrood 1988■ Mitsubishi Lancer GL 1.2roodmet 1984 OpelKadett GLS 1.3 zilver 1985
OpelAscona 1.6 S goudmei 1985 Passat 5-drs. Avance comfort diesel wit 1987a OpelKadett 1,2 S groenmet 1983 VWKever Jeansbug 1200rood 1982
OpelKadett 1.3 GL grijs 1986 GollGTDwil 1986
OpelKadett 13 S wit 1987 Porsche 924S autom.roodmel 1986
Peugeot 205 XErood 1987 GollGTl.l6Vzwarlnie! . 1988
uu; loiion 1 on,n«»m.i 1007 Go Avance Spoiliel 16005-bak, rood 83El!! m/k GolfGTM.sJt 1987"eaJ «blauw 9 5 Au()i 100cc 2.3E autom. roodmet 19851VW Jetta C 1.3wil 1985 paSsat 16005-drs. zwartmet 19881

I 1 VW Jetta C 1.3roodmet. 4-drs 1988 RenaultR5TL blauw 1987
dVWGolf Cl3goudmet 1984 Opel Ascona 20Sgroen 1981'

HVW GolfCl3rood/blauwmel 1987 Fiat Uno45 wit 1987
VWGoltCL 1.6 blauwmet 1986 OpelKadett Sedan 1.3 S zilver 1987k

WVWPassat GL 1.8 blauwmet 1984 MWljMjliMmml 1989
> «aai IMS'!S ffis»A—r=:«ïiiS i■- VW Polo Coupe rood 1984 I,

ImÏÏ Volvo340 wit 1985 I .
B Volvo343 DL autom 1982 ].. Auto Veneken b.v. I
«■ „Occasionkelder" „Occasioncentrum" ,
I Leyenbroekerweg 27 Prins Mauntslaan 171 0,

86132 CN Sittard 6191EE Beek
"" Tel 04490-15777 Tel. 04490-72882 I

_ _ -lil

®STER G\RAJ\T e nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
Mercedes Ben 300 E '87 ’llO.OOO,- f 65.000.- Mercedes Benz 230E '88 ’ 88.000,- ’67.500,-

-1 1 ■ Mercedes Benz 3000 '86 ’ 99.000,- ’ 52.500,- Mercedes Benz 200 TO '88 ’ 86.000,- ’ 45.000,-
-. , Toyota Celica ST 1.6 '88 ’ 40.000,- ’27.500,- Mercedes Benz 250 0 '88 ’ 89.000,- ’58.500,-

G ELEEN Opel Omega 2.3 DGL '87 ’ 50.000,- ’26.500,- Mercedes Benz 300 0 '87 ’l2OOOO,- ’ 69.750,-
-1 ' '— Opel Omega 2.3 OU '87 ’ 47.000,- ’24.500,- Ford Sierra combi 1.8EL '85 ’ 37.500,- ’15.500,-

Mak Type Bwj. Hieuwpr. Onze pc. Ford Scorpio 2.9iGL '88 f 62.000,- ’35.000,- Meicedes Benz 300 SE '86 ’130.000,- ’52.750,-
Mereedes Benz 190 0 amg '84 ’ 61.500,- ’27.500,- Opel Senator 2.siaut. '86 ’ 60.000,- ’26.500,- 1Mercedes Benz 190 0 '85 ’ 60.500,- ’31.500,- f- M «e-raiim-r
Mercedes Benz 190 0 V ’65.000,- ’43.500,- MBStti BM ' IWAiISTHICHT __
Mercedes Benz 190 0 T 7 ’ 63.000,- ’44.000,- »—m "cwvcwi —*Mercedes Benz 190 '87 f 60.000,- ’39.500,- Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr.
Mercedes Benz 190E aut. '85 ’ 72.000,- ’33.750,- Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 69,000,- ’41.250,-
Mercedesßenz 190E 117 ’ 69.500,- ’46.500,- Mercedes Benz 190 '85 ’ 61.000,- ’30.750,- Mercedes Benz 190 0 '87 f 61.500,- ’37.500,-
Mercedes Benz 200 0 '87 ’ 75.000,- ’44.750,- Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 64.000,- ’37.750,- Mercedes Benz 190E '87 ’ 73.000,- ’ 45.000,-
Mercedes Benz 200 0 '89 ’ 75.000,- ’55.000,- Mercedes Benz 190 0 2.5 '86 ’ 75.000,- ’38.500,- Mercedes Benz 250 0 '87 ’ 87.000,- ’50.500,-
Mercedes Benz 250 0 '88 ’ 85.000,- ’55.000,- Mercedes Ben 190E 2.3 '87 ’ 71.500,- ’49.750,- Mercedes Ben 300 0 '88 -’ 96.000,- ’49.500,-

-g-mm ssm ssm smmm BBfHBi^B ->e enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:

IËT* J mL^Ê Im I GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333
| HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZEJIjJI BI B MAASTRICHT-Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN
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Bandenspecialist

KICKEN bv
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045 751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707

ftyffPl

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

Veneken special demo
VW Corrado G6O

160 PK (met airco)

Rood, april '89, 15.000 km

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur
a^^_____————^———^-■*

BMW 315 blauw 19
BMW 316 *lfl
BMW 518 1A
BMW 324 diesel 13
GoH GTD, div. extra's, wit, 5-drs 19
Audi 100 CC 2.3, steengrijs/bahamabeige 1985/19
Audi 80 CC 1800 cc, 4-drs. kalaharibeigemetallic 19
Audi 80 GT, safierblauwmetallic * 19
Citroen GSA 19
Fiat Tipo 1.6, wit 19
Fiat Uno 45, blauwmetallic 19
Daihatsu Charade TS 19
Ford Scorpio 2.0 CL, roodmetallic 19
Ford Sierra 2.0 CL, grijsmetallic 19
Ford Escort 1600L, grijsmetallic 19
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 19
Opel Ascona 1.6S, blauw % 19
Opel Corsa 1200,kl. blauw 19
OpelKadett 13S, grijsmetallic 19
OpelKadett 1300 N, kl. wit 19
Peugeot 309 GTi grijsmet 19
Peugeot 205 GR, grijsmetallic 19
Renault 5 GTL, rood 19
Renault 21 RX 19
Skoda 120L 19
Golf GTi, zwart 19
Golf 1300C, 5-drs., beige 19
VW Golf 1300 CL, wit 19
VW Golf 1600 CC 1985/19
VW Golf 1600 diesel, geel 1987/19
VW Golf 1600 CC, 5-drs., rood 19
VW Jettaautom. CL zilvermet 19
VW Passat Variant 1600 CC, rood 19
VW Passat 1800GL 4-drs. blauwgrijs 19
VWPolo2-drs. 1300CC wit 19
VWPolo coupé wit 19
VW Jetta 1300, 4-drs 19
VW JettaC 1600 CC 1-*
Volvo360 GLS blauw 1^
VWPassat 1600CC, 5-drs 19
Volvo 340GL, grijsmetallic 19
VWPolo 1983-19

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur __,
/

I^^MF^É Ull mH")'" ! -7r-ï^?^^^^^ï*i
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Vrij zuinig
Slechts een paar tellen langer
heeft de nieuweXUD 11 A nodigvoor het bereiken vanuit stil-

i stand van de 100 km/u. De top

' van 192 km/u is ruim toereikend
'°m niet in de schaduw van de

iets potentere benzinemodellen
te staan. Met een gemiddeld ver-
bruik va,n ruim 1:15 komt deze
110 pk sterke 2,1 Itr dieselmotor
ook uitstekend voor de dag.We
hebben een flink eind met dit
model gereden, waarna je mag
stellen dat er geruisloos en com-
fortabel vervoer op niveau wordt
geboden.

Wat tegenvalt: niet voldoende
gevoel in het stuur door de te
sterke bekrachtiging. In combi-
natie met enige weekheid in de
demping van het onderstel, leidt
dat tot de indruk dat de auto te-
veel zijn eigen gang gaat. Voor
het overige zijn de twee model-
len SRDT en SVDT compleet
uitgeruste en ruim zittende se-
dans, die met een prijs van onge-
veer 56 mille een afgewogen in-
vestering vormen. Peugeot ver-
wacht in 1991 ongeveer 5.000
stuks 605-modellen te verkopen,
waarvan 20 procent (turbodie-
sels.

Beter en mooier kan natuurlijk
altijd, maar dan komen we toch
behoorlijk dicht in de buurt van
de 80 mille. Voor dat bedrag staat
de Peugeot 605 SV 3.0 Automati-
que paraat met een aantal uiterst
luxueuze voorzieningen. Onder
meer een afwerking met leer en
notenhout, een cruise-control,

vier lichtmetalen wielen en een
elektrische bediening van de ra-
men en de sloten.

" Het interieurvan de duurste Peugeot, de 605 SV 3.0
Automatique.

Automaat
Nieuw is de automaat op het V6-
model, een viertraps versie van
de Duitse firma Zahnrad Fabrik.

Het apparaat doet naar behoren
zijn werk, geen storende schok-
ken bij de gangwissels en goed
afgewogen op- en terugschakel-
momenten. De stand van de ver-
snellingspook is niet op de mid-
denconsole te zien, een klein ver-
licht kadertje op het intrumen-
tenpaneel heeft die taak overge-
nomen.

Ook dit model is enkele honder-
den kilometers beproefd. Zeker
in een streek waar je meer dan
een kwartier achtereen op de
topsnelheid van 217 km/u kunt
rijden, komt deze super-Peugeot
tot zijn recht. Het blijft met die
vaart extra opletten, maar op
onze vrijwel verlaten testweg
hadden we enkel wat last van
rukwinden. Gelukkig zit op deze
duurste versie een instelbare
schokdemping, zodat het nadeel
van teveel weekheid onder die
omstandigheden achterwege
blijft.

Aireo
Met temperaturen tegen de 30
graden Celsius is het aangenaam
om de nieuwe automatische kli-
maatregeling te beproeven. In de
605 SV 3.0 zit deze airco voorzie-
ning niet standaard, wel een min
of meer conventionele ventilatie-
/verwarming met automatische
temperatuurregeling. Het extra
zelfwerkende elektronische
snufje, maakt van de Peugeot
605 met automaat in de meest let-
terlijke zin nog meer auto.

Schuifdaken zijn er in vele va-
rianten, bij Peugeot is aan dit on-
derdeel voor de 605 extra aan-
dacht besteed. Normaliter mis je
net teveel zithoogte om met een
lang lijf prettig te zitten. In deze
auto is daarom gewoekerd met
de ruimte, de specialisten We-
basto en Heuliez is dat wel toe-
vertrouwd. Zo zijn o.m. de de
wegklapbare handgrepen opge-
nomen in de uit een stuk be-
staande hemelbekleding. En zijn
ze in deze open-dak-versies ver-
plaatst voor optimale verticale
binnenruimte.

Tachograaf
In vrachtwagens zal de tacho-
graaf vervangen moeten worden
door een computer die meer ge-
gevens levert. De elektronische
strippenkaart die elke automobi-
list straks krijgt bij de invoering
van het rekening rijden zal ook

dienst kunnen gaan doen als be
taalkaart voor het openbaar ver
voer en voor parkeren.

Alle voorstellen moeten ge-
plaatst worden in het kader van
het Structuurschema verkeer en
vervoer (SVV). Bij ongewijzigd
beleid zal het autoverkeer in ons
land met 70 procent toenemen.
In het SW word er echter van
uitgegaan dat het aantal files
voor de eeuwwisseling met 66
procent beperkt moet worden,
het aantal verkeersdoden moet
zijn gehalveerd en de milieube-
lasting door het verkeer 50 pro-
cent moet dalen.

Op het departement van Maij-
Weggen wordt erkend dat de
voornemens de automobilist het
gevoel kunnen geven aan alle
kanten door de overheid in de
gaten te worden gehouden. Er
wordt ook de nodige weerstand
tegen de plannen verwacht. In
september wil het departement
een congres over het geheel orga-
niseren. Bij de totstandkoming
van de nota nu zijn 60 organisa-
ties en instellingen betrokken
geweest. " Niet iedereen is blij met alle plannen van minister Maij--

Weggen, getuige deze sticker.

Auto in ons landpas vanafmei leverbaar

Al veel nieuwigheden
in grote Peugeot 605

, Peugeot heeft voor het hier nog niet verkrijgbare 605-gam-
tna een groot aantal nieuwigheden uitgebracht. Dat zijn:
een meerkleps turbo-dieselmotor, een ZF 4HP 18 automa-
tische transmissie, een nieuwe automatisch werkende
elektronisch gestuurde klimaatregeling en een speciaal
schuif-kanteldak. Het complete pakket rondt het totale
gamma met name in het top-segment zodanig af, dat het
Franse leeuwenmerk tien uitvoeringen in deze hoogste
klasse kan aanbieden.

IHelaas moeten we in ons land
ftog tot mei wachten eer de Peu-
geot 605 leverbaar wordt. Binnen
de PSA-groep laat men eerst het
succes aan Citroen die met de

in Nederland bijzonder goe-
de verkopen haalt. Is eenmaal
die 'Auto van het Jaar' in de
'Harkt gevestigd, dan kan de 605
aan zijn opmars beginnen. Een
°Pmars die met de nieuwe turbo-
diesel zeker zal slagen. De ver-
fijnde opbouw van deze 12'kle-p, Per, per cilinder twee voor de in-

' 'aat en een voor de uitlaat, zorgt
I Voor een uitstekend rendement.
' En hij blijft geen meter achter bij

de Otto-motoren in dit veeleisen-
de segment.

Nota Telematica verkeer en vervoer van Maij-Weggen
Computers moeten verkeer
in toekomst beter regelen
et behulp van computers

n andere technologische
Middelen kan het verkeerv^el veiliger worden ge-
haakt. De kans op ongeluk-
*?eri kan tot bijna nul wor-
den beperkt, terwijl boven-in de wegen veel beter be-nut kunnen worden.
-*11 blijkt uit de nota Telematica
jferkeer en vervoer die ministerVlaij-Weggen (verkeer) heeft uit-
gebracht. Volgens de nota kan
?oor telematica het gebruik van
et huidige wegennet met 30

Procent worden verhoogd. Aane andere kant kan het autorij-
den worden beperkt door op gro-

te schaal gebruik te maken van
het van huis uit winkelen, wer-
ken, studeren en bankieren te
bevorderen met behulp van per-
sonal computers. Het autorijden
kan daadoor 15 tot 25 procent da-
len.

Uit de nota blijkt dat het ministe-
rie het meest verwacht van de in-
troductie van een radarsysteem
waardoor automobilisten ge-
dwongen worden zich aan de
voorgeschreven snelheid te hou-
den en de afstand tussen auto's
onderling kan worden beïn-
vloed. Met dit systeem, dat pas
na de eeuwwisseling ingevoerd
kan worden, zouden de wegen
vrijwel 100 procent veilig kun-
nen worden gemaakt.

Het departement van Maij-Weg
gen ziet ook andere mogelijkhe
den. Zo zouden er meer ver
keerssignalerings-systemen
moeten komen waardoor wegbe-
heerders met behulp van came-
ra's het verkeer kunnen volgen
en eventueel kunnen ingrijpen
door de maximumsnelheid te
verlagen of rijstroken te sluiten.

Een ander plan is de introductie
van computers in auto's die de
bestuurder informatie geven
overrijtijden, routes, files en om-
leidingen. Dit idee is goed voor
15 procent minder ongelukken
en een verhoging van het be-
staande weggebruik met 10 pro-
cent.

Er bestaan verder plannen om
langs de rijkswegen met panelen
aan te geven wanneer bij het
dichtsbijzijnde station een trein
vertrekt en waar die naar toe
gaat. Zo moet het openbaar ver-
voer gestimuleerd worden. Tege-
lijk zal de informatie over het
vervoer zelf sterk moeten verbe-
teren.

auto
Prof. C. Böttcher, oprichter Club van Rome:

'CO2-maartregelen voor
autoverkeer ongegrond'

De ongerustheid over de bijdra-
ge van kooldioxyde (CO2) aan
het broeikaseffect is ongegrond.
Politici die het autoverkeer wil-
len terugdringen, als middel in
de strijd tegen de klimaatveran-
dering die zou ontstaan door op-
warming van de atmosfeer, voe-
ren een onzuivere discussie.
Over het broeikaseffect bestaat
geen wetenschappelijke duide-
lijkheid.

Dat schrijft C. Böttcher, voorma-
lig hoogleraar fysische chemie in
Leiden en een van de oprichters
van de Club van Rome, in het
deze week verschenen nummer
van het Mobiliteitschrift. Het
blad is een uitgave van de Stich-
ting Weg, een belangenorganisa-

tic van onder meer ANWB, Bo-
vag, transportondernemers en
oliemaatschappijen.

De argumenten van Böttcher
zijn bekend. De hoogleraar heeft
ook bij andere gelegenheden ge-

waarschuwd voor wat hij de 'het-
ze over het broeikaseffect'
noemt.

In het artikel in het Mobiliteits-
chrift neemt hij het op tegen mi-
nister Alders van Milieubeheer,

die de uitstootvan CO2 onder an-
dere door verkeersmaatregelen
wil terugdringen.

Vrom gaat ervan uit dat niet ge-
wacht mag worden met maatre-
gelen, omdat het anders weleens

te laat kan zijn. Böttcher heeft
hiertegen bezwaren. De gevol-
gen van het broeikaseffect kun-
nen minder ernstig zijn dan nu
wordt aangenomen, schrijft hij.
Verder getuigt het volgens hem
van „weinig realiteitszin" wan-
neer Nederland als eerste maat-
regelen neemt, terwijl het slechts
voor één procent aan Se CO2-
-produktie bijdraagt.

Böttcher meent dat 'Nederland
als gidsland voor kooldioxyde'
de aandacht afleidt van 'urgente-
re milieuproblemen' zoals mest
en zure regen. Een woordvoerder
van het ministerie van vrom liet
desgevraagd weten 'geen be-
hoefte' te hebben aan een reactie
op het artikel.

Doorgaan met vernieuwingen in hoog tempo

Ford brengt Sierra met
Scorpio-trekjes op smaak

Doorgaan met vernieuwingen in
een hoog tempo, zonder het mo-
del al te sterk te laten afwijken
van het oorspronkelijke idee.
Dat is blijkbaar de winstgevende
taktiek die Ford met de Sierra
volgt. Het is immers nog maar
acht jaar geleden dat de auto op
de markt kwam en intussen
heeft hij al twee gedaantewisse-
lingen ondergaan.

Het gehele pallet is nu na drie
jaar weer bijgesteld. Het merk
omschrijft dat met 'opnieuw ge-
perfectioneerd'. De uitbreiding

zit hem in drie motoren: 1.6 Itr in-
jectie, 2 Itr met dubbele nokke-
nas en een 1.8 Itr turbodiesel.
Verder is er in combinatie met
drie motoren een Sierra 4x4 te
verkrijgen.

Uiterlijk is deze middenklasse
Ford met name aan de voorzijde
gewijzigd.De motorkap, de grille
en de koplampen zijn ver-
nieuwd. De achterlichten heb-
ben evenals het tussenliggende
deel een donkere kleur. Verder
hebben alle modellen standaard
getint glas. Van binnen is de

Sierra voorzien van een Scorpio-
achtig dashboard, met extra op-
bergmogelijkheden en een twee-
voudig verstelbaar stuur.

De nieuwe 1.8 Itr turbodiesel ver-
vangt de zwaardere 2.3 Itr diesel.
Deze 10 procent zuiniger kracht-
bron levert iets betere prestaties
en de auto valt door het lagere
gewicht van deze motor in een
gunstiger tarief van de wegenba-
lasting.

De 1.6 Itr benzinemotor met in-

spuiting is voorzien van een drie-
weg katalysator. Hij levert met
59 kW(80 pk) meer vermogen dan
de 1.6 met ongeregelde katalys-
tor en is iets minder zuinig. Je
vraagt je af of dat meerverbruik
het 'schonere' karakter op den
duur teniet doet.

Van geheel andere orde is de
Cosworth motor die nu stan-
daard gekoppeld is aan een per-
manent ingeschakeld 4x4 sys-
teem. De motor die voor 80 pro-
cent geheel opnieuw is opge-
bouwd levert iets meer vermo-
gen. De 162 kW (220 pk) sleuren
dit 16-kleps beest van 91 mille
binnen 7 seconden naar 100
km/u. Het koppel is gestegen tot
290 Nm/3500 tr-min en de top-
snelheid is 240 km/u.

Wie het iets rustiger aan wil doen
kiest de Sierra 1.6 CL van f
29.230,- die net als alle andere
modellen nu (op de 2.0 CLX 4x4
na) in zijn nieuwe gedaante le-
verbaar is.

[__. , . j
"De nieuwe Sierra van Ford is vooral aan de voorkant ge-
wijzigd,

Renault brengt
speciale 5 GT
Turbo op markt

Renault heeft onlangs een spe-
ciale versie van de Renault 5 GT
Turbo op de markt gebracht.
Deze auto, die gespoten wordt in
een donkerblauwe metaalkleur,
vervangt de huidige Renault 5
GT Turbo. De specialeversie van
de snelle 5 blijft tot het eind van
dit jaar in produktie.

De jongste uitvoering van de 5
GT Turbo onderscheidt zich op
diverse punten van de huidige
versie. Allereerst door de metaal-
lak 'Bleu Sport. Daarnaast lopen
het meest de lichtmetalen wielen
in het oog, die net als het GT Tur-
bo-logo op de achterklep meege-
spoten zijn in de kleur van de
carrosserie.

Ook de bekleding werd aange-
past, terwijl de radio-voorberei-
ding werd uitgebreid.

De Renault 5 GT Turbo kost in-
clusiefBTW f35.320.

" De nieuwe donkerblauwe Renault 5 GT Turbo.

Stijging op Europese markt slechts O.Sprocent

Na enorme groei maakt
diesel pas op de plaats
Peugeot heeft bij de introductie
van de nieuwe modellen in het
605- gamma, de Europese diesel-
markt in beeld gebracht. Daaruit
blijkt dat België en Frankrijk,
met een aandeel van diesels van
ongeveer een op de drie auto's,
de grootste markten zijn. Ons
land komt met 13,4 procent over-
een met het gemiddelde; alleen
Engeland zit met 5,4 procent ver
onder de rest van de Europese
landen.

In enkele markten heeft het die-
sel-aandeel een gevoelige klap
gehad, na berichten als zou die-
sel sterk vervuilen. Duitsland
kreeg de grootste dreun met -33
procent, Italië kwam er vanaf
met een val van 18 procent. Een
en ander betekent dat er Euro-
pees gezien met een stijging van
0,8 procent, nauwelijks van groei
sprake is in de dieselmarkt.

In Nederland is er de laatste tijd
sprake van een stabilisatie, na
enige jaren van spectaculaire
groei. De Franse merken nemen
daarbij een voorname positie in
en komen dicht in de buurt van
18 procent marktaandeel over
het afgelopen jaar, tegen 15 pro-
cent voor 1988.

Modellen als de Renault 25, de
Peugeot 405 en de Citroen AX
met dieselmotoren zijn daarbij
zeer in trek (geweest). De Duitse
merken die diesels leveren wa-
ren belangrijk minder gevraagd
omdat men, zo luidt het rapport,
niet geheel tevreden was, terwijl
er uit de Verenigde Staten wel
een goed aanbod kwam.

Van Franse zijde verwacht men
een niveau voor 1990 van 16 pro-
cent in totaal voor de diesel-
markt in ons land. De milieu-nor-
men dievoor de diesels gaan gel-
den en de geringe bereidheid om
fiscaal verlichting te brengen, zal
voor deze sector de belemmering
vormen om tot een behoorlijke
groei te komen.
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COUMANS GELEEN
Alfetta 2.0L., bruin 03-1981
Alfa 75 1.8 LPG bordeauxrood 06-1986
Alfa 75 1.8 LPG alfarood 07-1987
Alfa 75 1.8 LPG wit 10-1987
Alfa 75 1.6 alfarood 05-1988
Alfa 75 2.0 Twin Spark, alfarood 03-1988
Rll GTX blauwmet 03-1987
Rll TSE blauw 01-1985
R9Cwit 01-1984
BMW 5201 roodmet 02-1984
Sierra 2.0 GL blauwmet 11-1983
Sierra 1.8 Laser T 11-1985
Sierra 1.6 L grijsmet 05-1984
Sierra 2.0 IS wit 01-1987

Kadett Hatchack 1.6 diesel groenmet 01-1983
Mini 1000 HLE blauwmet 09-1984
Nissan 2.0D Bluebird grijsmet. grijs kent 05-1987
Saab9ooTS 09-1986
Saab9oo 06-1985
VW Jetta diesel 02-1983
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'NIVECO KIPPER
STRIJKT ZN VLAG

NOOIT

Bouwvoertuigen hebben een zwaar leven.
Maar modder, stuifzanden steile hellingenkrijgen deIveco
kippers nietklein.

Er is een ruime keuze: Frontstuur- en tor-
pedocabine. Watergekoelde en luchtgekoelde motoren
van 160 pk tot 360 pk. Totaalgewichten van 16,5 tot
34ton. Aandrijvingen als 4 x 4, 6 x 4, 6 x 6 en 8 x 4.

Voor iedere vervoerstaak in de bouw is er een
Iveco op maat.

rADAm A.P.K. KEURINGSTATIONV7MKMVJE tachograafservkev.d.o.

SEBREGTS&CO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120
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mmmmmmtsssTmsmmmm^^ Seat Ibiza Sabatini: vanaf fl. 16.795,1 c■l*l f Mi fl*.-J if;’ i ■ | /JJ fl 900 cc, ofl2LMotor System Porsche, 5
katalysator, 5-versnellingsbak, sportieve striping\Xs

fl^ J f ffl *i 'L T fli f;k I k / J■ L i t*i aërodynamischewieldoppen, zonnedak, speciale^
bekleding en vloermatten, wis-was installatie achtfi

wÊf \\\sss\m. ''^1 *

.^^^^■■■■■■■■HÉ flËsmJhMiiJ B - «rjHH ImiTinTT 5
PIH ft zen. Hoofdprijzen: Drie vliegreizen voor twetd

%»S personen naar Parijs. Met VIP-plaatsen op L nl
::^^Mk9sss\ &m& mmWM gp gfl Br het Centre Court van Roland Garros a.s. junS

m 9t BT Ga dus deze maand naar de Seat dealeEk

lil Bl«sJ voor een proefrit en de prijsvraag. lei
I | De financiering tegen 0%rente tot in 1991hee{j

U alvast te pakken. ld
Gabriela Sabatini is een charmante Motor System Porsche en 5-bak. En niet te ver- ch

verschijning op de internationale tenniscourts. geten een zonnedak. En dat al vanaffl. 16.795,-. Ï^Tk I
Zij wordt gesponsord door Seat Dit verklaart De Seat Marbella Sport en de Seat Volkswaaen GroeD °de naam van het speciale Seat Tennisshow Malaga Touringzijn de twee andere sportieve
actiemodel: de even charmante en sportieve types die het bekijken en rijden waard zijn. VwIN EEN VLIEGREIS NAAR
Seat Ibiza Sabatini. Met felle 900 cc of 1200 cc Ook een tennisprijsvraag metveel mooie prij- ROLAND GARROS, PARIJS^:

n i
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V.,DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175,045-725507.HOENSBROEK, AjP'
Jeugrubbenweg20,045-222455.KERKRADE, Auto Aarts,Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF, AutomobielbedrijfTon SchuijrenB.V. (subdealer),Rötscheife'
60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. Boosten & Zn. B.V,Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heeiüt
dwarsstraat 25,043-635454. SITTARD,Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364. |||
Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vierstappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd tot april 1991 in samenwerking met onzefinancieringsmaatschappij!
gebruikelijke voorwaarden, voor hetbij inruil bij te betalenbedrag met een maximumvan 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. Alle aanbiedingen zijn tijdelijk, gelden zolang de vooraad strekt. De 0%financiering geldtalleen bijaanschaf van een fIL
Seat personenauto in maart 1990en registratie vóór 15april 1990. Importeur Pon Car b.v„ Heemstede.Tel. 023-339172. Medewerkers van het reclamebureau en Pon Car b.v. evenals haar dealers zijn uitgesloten van deelname aan de Seat tennisprijS||i

ii £

1 Bij Smeets Mercedes-Benz

/T\ Naast officiële Smeets Mercedes-Benz B.V.
f J IViCrCedt^S-B^nZ dealer WUnaaardsweKSS^XlKA H«erien/HOcn»braék.ïfel.tl43-2248(H1
\r^^\</ I II Akereluenweg II), K227 AA Maastricht.'lVlulbunt)4:)-Ki:i2()<>
\ss^_^r VOOKII UW o<?ai<rl. Rijksweg Noord 12.-.. <;i(i2 AE Gekam. IteleltMin l)449(l-4H;i:i:i

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE g
ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT';!

EERST DENKEN, DAN DOEN. )0
Putilitdin'aangt'tinili tn ilin dil btad m '.ami.'nwL'rkiiig mL't du Slichlmg Ideële Reclame jf^

>0
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Studieserie over het bijbelboek \

OPENBARING C \
0.1.v. ds. Rudy Dingjan Vt\ tr t &im\
Een groepsstudie, waarin hoofdstuk \ «|L==3i^Kl3/r~^^^^voor hoofdstuk het bijbelboek x\i£s*lrs~^lr
Openbaring wordt doorgelezen. V^^^^
" Hoe herken ik de wederkomst van Jezus?
" Wat wordt het laatste conflict op aarde?
" Is er reaen om op God te vertrouwen?
" Wat gebeurt er met iemand die sterft?

Wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot 21.30
vanaf 8 maart.

Waar: Adventskerk, Grasbroekerweg 51. Heerlen
Kosten: Inclusief materiaal voor de hele serie ’ 15,-.
Info: 045-725138 of 726291.

jÖ?M PrOVÏnCI6 Bureau Bibliotheek
JVyJnj | " ■ Postbus 5700
,J£3s LIITIDUrCJ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg
m 54/9-90 brengen ter voldoeningaan het bepaalde in

de artikelen 84 en 83 van de Landinrichtings-
wet ter openbare kennis, dat met ingang van
5 maart 1990tot 16april 1990ter secretarie
van de gemeenten Helden, Maasbree, Seve-
num. Horst, Grubbenvorst, Venlo en Meijel
alsmede bij het Waterschap Noord-Limburg
te Venray en in de bibliotheekvan het provin-
ciehuis te Maastricht voor een ieder ter kos-
tenloze inzagezijn neergelegd de planwijzi-
ging ex artikel 84van de Landinrichtingswet
voor de Ruilverkaveling Everlose Beek met
bijbehorende kaart. Tot uiterlijk 30 dagen na
16april 1990kan tegen de vastgestelde plan-
wijziging beroep worden aangetekend bij de
Kroon. Kroonberoep staat open voor recht-
hebbenden en pachters die zich tijdig tot Ge-
deputeerde Staten hebben gewend met be-
zwaren tegen de inartikel 75, eerste lid, onder
c, bedoelde voornemens tot toewijzing van
eigendom, voor zover zulks geschiedt met
toepassing van artikel 142,eerste lid, aanhef
en onder b en c, danwei met toepassing van
artikel 122van de Onteigeningswet, of die be-
zwaren hebben tegen dezevoornemens voor-
zover deze afwijken van die in de ter inzage
gelegde ontwerp-planwijziging.

l i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l
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F^B9PHTtw itsimiT»l3il

I 6°°°/ «» 234- 266- 351,--■ 12.000,- 195," "4 * ,
526■ 18.000- 292,- 351. W

■ 36.000,- 584,- 703, o _ 1463 I

■ 50000,- 781,- 976,- ii.

■ Elk b^raa tot ’ .iwm §n d g,

FINANCIERINGSKANTOOR JÉM |ÉÉt

Scharnerweg 108 Maastricht Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek,Tel. 045-225000 ~

dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

ffiK ■ IOVinCIG Bureau Bibliotheek
\WöRj I ï-^U..--. Postbus 5700

[\jT5jS) LIITIDUry 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling De Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
M3S/9-90 lijke Ordening en Milieubeheer maakt inge-

volge het bepaalde in artikel 59 van de Wet
geluidhinder bekend, dat met ingang van 5
maart 1990 gedurendeéén maand op de ge-
meentesecretarieën van Bom en Susteren
voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-
zone als bedoeld in artikel 53 van deWet ge-
luidhinder voor de industrieterreinen "Haven
fase 1/2" en "Holturn-Noord" te Bom.
Gedurende dezetermijn van terinzageleg-
ging kan een ieder bij de Kroon bezwaren in-
dienen. Het bezwaarschrift dient gericht te
zijn aan Hare Majesteit deKoningin en te wor-
den ingezondenaan het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, Postbus 450, 2260 MBLeidschen-
dam.
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Gaat u pas stilstaan Jl'r ■ feti
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bij een Dv
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Donor Codicil als u
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zelf een a'fe

nieuw hart nodig heeft? ,',
k
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Veel mensen vinden 't maar een eng idee om na hun dood weefsels 5f

en organen af te staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van een
k

transplantatie worden geconfronteerd. " r
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Persoonlijke gegevens: fe,
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BiHn flfl ; 5- 3 ü Poskode WonnuUits u,

t* I f ÉÉ§£ I Te waarschuwen in geval van nood: Hl
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I *BflßHßffflff Postcode Woonpifl.its
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Relatie lii
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s
Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt 't voor iemand anders, |Jj

en iemand anders draagt 't voor u. ' ia

Denk erover. Praat erover. En haal een Donor Codicil bij uw huisarts

of a otheek. Ï

Het Donor Codicil. Van levensbelang. SIRE
""■^""' 'n~ h1 "'-KU

jêjQCORSTENS-ApT VERSCHUREN
sffsSSm Helmond koopt

Zat. 3 mrt manKananes ncnte Kleur
10 donkere 7 popjes 6 rode en rood-
zalm man 15 popies 13 puttersbst
27,50 pst. glosters, witte en kuiven
spec pnis. d.duiven 10 meeuwen 4
zebras 7 park 8 valken 20 witte etc
30 roseicollis 20 pp. Brengen: SIT-TARD 9.30-10.15 Putst 10. HEER-
LEN 11 15-12 Emmastr. 7a TER-
BLIJT 1-1 45 Rijksweg 46 BEEK
230-3 Maastnchterln 7.
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Onderdelenhuishoud-apparaten HANDYMAK
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uitstand 1-
~^o Tagesschau.

'3 Unter der Sonne Kaliforniens.
nerikaanse serie. Afl.: Neue Erinne-
igen eines alten Herrn. (herh.).
'5 Wer rastet, der rostet. Gym-
stiek. Afl. 2.

"0 Tagesschau.
'3 Bitte umblattern. Mode, Film &
ars. (herh.).
"0 ARD-Ratgeber. Toeristische
s. 1. Georganiseerde reizen. 2. Ba-
-9e in het vliegtuig. 3. Toeristisch
-uws.
'0 Tagesschau.
'3 Willkommen im Club. Amuse-
Bntsprogramma gepresenteerd
'or Harald Juhnke. (herh.).
'5 «aDingsda. Quiz gepresen-

ft rel door Fritz Egner. (herh.).
'S Persoverzicht.
'0 Tagesschau.

|N ARD-Mittagmagazin.
Wirtschafts-Telegramm.

H) Sesamstrasse. Kinderpro-
iiiPmma.""0 Rote Erde. 9-delige serie. Afl. 8:

" Kaiser und Vaterland. (herh.).
*0 Tagesschau.'

"■"5 Harte Fauste, heisse Lieder.
speelfilm uit 1968 van

3,er Tewksbury. Joe Lightcloud
zich bezig met de veefokkerij.

leggen twee oogverblin-
|nd mooie meisjes beslag op hem.
'S Tagesschau.
'S Die grosse Klappe. Achter de
bermen van de WWF program-
a's.
*5 Das A-Team. Amerikaanse se-
[" Afl.: Boxkampfe. Aansl.: Die gros-

' Klappe.
■0 Hier und Heute. Actualiteiten.
52 ««WWF-Club. Live vanuit de
Mdio.
i8Heute im Ersten

20.00 ooTagesschau.
20.15 ooDie Freitagspremiere. lm

Netz des Todes. Amerikaanse speel-
film uit 1987 van Larry Elikann. De
man van Cathy Proctor heeft haar
verlaten. Haar zoontje Sam is bij toe-
val in het bezit van spionagemateriaal
gekomen.

21.45 Gott und die Welt. Vaterland
ade? Documentaire over de Duits-
Duitse weg naar een multiraciale sa-
menleving.

22.30 Tagesthemen. Met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Die Transplantation.

23.25 Sportschau.
23.50 Madame X. Amerikaanse speel-

film uit 1965 van David Lowell Rich.
01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN
GOLFLENGTEN
'abel- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma

" = stereo geluidsweergave!* = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Sjerland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23. 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België'RTßF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
| ° Samson presenteert. Peter en
Qrnpey Australische jeugdfilm van
"ifhael Carson.
' ° Sinja Mosa. Braziliaanse serie
■|' Lucelia Santos. Afl. 130.'?* Nieuws.
'ïjj Tik Tak. Animatieserie. Afl. 186.
*5 Postbus X. Jeugdserie rond
ta

n mysterieuze weldoenersorgani-
£'e. Afl. 23: De bomberen.
gl:5 David de kabouter. 26-delige
*6nfilmserie. Afl. 9: De vijver in het°ud.

.°° Uitzending door derden. Pro-

"atima van de Christen-Democrati-ge Omroep.a Mededelingen en programma-
,6r2icht.[g Nieuws.

L® Buren. Australische serie. Afl.
In hane vindt de Sietuige van het'9eluk. Paul wil de leiding van hett 'gouden van de Robinsons op
i^ nemen.
"on

°e droom'abriek- Compilatie-
°9ramma met hartewensen, dro-

b.'J' fantasieën en nachtmerries.
Hikl Peeters en paskal Deboosere
Lt teru9°P de hoogtepunten vane' v°rig jaar.
L* °e kapsalon. 6-delige Britse

Afl. 1. De gebeurtenis-
Hal"1 een modieuze kapsalon. Cath,■p^nare.sse van de nieuwe kapsalon
ienasers'■ wordt heen en weer getrok-tussen haar rijke, maar saaielil

Amerikaanse minnaar enerzijds en
haar lichtzinnige topstylist anderzijds.
Wie moet ze kiezen?

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 Tijd is geld. Wekelijks finan-

cieel-economische magazine. Pre-
sentatie: Paul d'Hoore.

23.00 Vrijdagnachtfilm. Static, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985 van Mark
Romanek. De werkloze Ernie Bliek
verlaat na een mislukte demonstratie
van zijn uitvinding teleurgesteld zijn
geboortestad. Hij beraamt samen met
enkele medestanders een kaping om
aandacht in de media te krijgen voor
zijn uitvinding.

00.25-00.30 Coda. Om tot een be-
schrijving te komen..., van Eddy van
Vliet.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuwzee-

landse serie. Afl. 24.
16.48 Dieren rond de Middellandse

Zee. Italiaanse natuurserie. Afl. 3:
Lente concert.

17.20 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl.: De geheimzinnige Goomer.

17.48 Bassie en Adriaan. Jeugdse-
rie. Afl.: De bootreis. Tijdens een
bootreis ontdekt Bassie dat hij eigen-
lijk alleen maar voor kapitein in de
wieg gelegd is.

17.55 Aktua Junior. Actualiteiten voor
en door kinderen.

18.25 Popformule. Live acts, nieuwe
videoclips en de Nationale Hitparade,
gepresenteerd door Martijn Krabbé.

19.00 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 17.

19.05 Linda. Life-style magazine voor
jongeren. Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT-l-»»)Journaal.
20.27 Bananasplit. Verborgen came-
ra-programma. Presentatie: Ralph In-
bar.

21.12 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-
rie. Afl. 1.René en zijn vrienden zitten
gevangen in een Duits krijgsgevan-
genkamp. De vele ontsnappingsplan-
nen hebben niet veel succes.

21.44 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.45 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel programma. Presentatie: Astrid
Joosten en Jaap Jongbloed.

22.25 Sport. Sportmagazine gepre-
senteerd door Jack van Gelder.

22.50 Derrick. Duitse politieserie. Afl.:
De danseres. Voor de deur van leer-
lingeKatrin May wordt de schoolcon-
ciërge neergeschoten. Katrin be-
weerdt dat ze in bed lag en alleen
maar een schaduw had gezien.

23.55-24.00»» Journaal.

Duitsland 2
Gezamenlijk ochtendprogramma

ARD/ZDF
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.15 ...vom Alten Fritz ganz zu

schweigen. Denkmaler in Ost-Berlin.
(herh.).

14.45 Richtung Deutschland. Was
wird mit der sozialen Sicherheit? Pre-
sentatie: Michaël Jungblut. (herh.).

16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. Verha-

len van Rob Herzet. Na de pensione-
ring van haar boekhoudster wil Doro-
thea een computer gaan gebruiken.
Dat lukt niet en als ze de hulp van
haar oude boekhoudster in wil roepen
is die ondertussen gestorven.

16.55 Programma-overzicht. Met de
gelukstelefoon.

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

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Er-
presser am Telefon.

18.25 Der Liebesdiener.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Ulrich Kienzle.

20.15 ooEurocops. 7-delige Europe-
se misdaadserie. Afl.: Tommys Ge-
schichte. Commissaris Dom ontmoet
per ongeluk Tommy Busch die op
weg was naar de politie om de moord
op zijn vader aan te geven.

21.07 ""Welt der Mode. Presentatie
van de voorjaars- en zomermode
1990.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga-voetbal. Presentatie:
Hermann Ohletz.

23.15 «Zeugin der Anklage. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957 van Billy
Wilder. Ondanks de waarschuwingen
van zijn dokter neemt de beroemde
advocaat Sir Wilfrid Robarts de ver-
dediging op zich van de van moord
beschuldigde Leonard Vole.

01.05-01.10 heute.

—————_mmmm,mm

" Joan Blondel in 'Heifie Fauste, Harte Lieder'.
(Duitsland 1 - 15.35 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Marokkaanse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 965. Fiona en Michaël
zijn onverwacht medeplichtig aan
Waynes rampzalig plan.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 W.O. II Cultuur in oorlogstijd, afl.

3: Geen rijker kroon dan eigen
schoon.

21.25 Desktop publishing. 10-delige
serie over grafische vormgeving met
een personal computer. Afl. 7: Soft-
ware en hardware voor DTP.

21.55-22.45 Europese culturen.
7-delige documentarie serie. Afl. 5:
Byzantium. Zonder kaarten en zonder
kompas waagden de Grieken zich
van de kusten van Attica in de volle
zee in de hoop aan de overkant
vruchtbaar land te vinden.

Nederland 3
NOS
09.05 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort. Magazine in het
Turks en het Nederlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugd journaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.

19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.
Afl. 21: Het spook van de opera.

19.35 Alan B'Stard: De nieuwe
staatsman Engelse serie. Afl: Fatale
afpersing. Tijdens een tv-debat komt
Alan in conflict met Georgina. Toch
mag hij haar naar huis brengen. Als
ze onderweg stranden neemt Alan
zijn kans waar.

20.00 ""Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks verslag van

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

20.50 Cinema 3. Filmmagazine ge-
presenteerd door Cees van Ede.

21.00 ""Avondvoorstelling. Brahms- Cyclus (IV). Wiener Philharmoniker
0.1.v. Leonard Bernstein m.m.v. Krys-
tian Zimerman, piano. Pianoconcert
nr. 2 in Bes, opus 83.

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

22.45 Studio Sport. ABN tennistoer-
nooi.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met Mimi craca, de Smurfen,
Draghetto, Comic Strip, Story teller en
Yogi Bear. 17.10 Nouba Nouba, teken-
films met Cubitus en Bouli. 17.40 The
Colbys, Amerikaanse serie. Afl. 16: Le
tueur d'élite. Met: Charlton Heston,
John James, Katharine Ross e.a. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Contacts,
verkeerstips. 20.10 Yves Montand-cyl-
cus: Manon des Sourees, Franse
speelfilm uit 1986 van Claude Berry.
Met: Yves Montand, Daniel AuteuiC
Emmanuelle Béart e.a. De anjerkweker
Ugolin wordt door wroeging gekweld
sinds hij tien jaar geleden de bron van
Jean de Florette blokkeerde en deze op
zijn zoektocht naar water omkwam. Nu
is hij verliefd op diens dochter Manon.
22.00 Génération pub, 21-delige serie.

Afl. 18: La première sortie de Nancy. ■Met: William Conrad, Timothy Busfield, i
Polly Draper, e.a. Nancy komt de deuri
niet meer uit sinds Elliott weg is. Ze laati
zich door haar vrienden overhalen weer j
uit te gaan, maar de eerste keer zonder j
Elliott vindt ze wel beangstigend. 22.55■Weerbericht en laatste nieuws. 23.15-i
23.25 Bourse, beursberichten.—, |

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
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 20.
15.00 As the World turns. Tv-feuille-

ton. Deel 17.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors.
17.00 5 UUr Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

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

Verboden grond.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.20 Wedden dat? Spelprogramma. ■Presentatie: Jos Brink.
22.20 De Koos Postema Show.
23.10 Journaal
23.20 Jagged Edge. Amerikaanse i
thriller uit 1985 van Richard Mar- j
quand. Jack Forrester is de hoofdver- :
dachte voor de moord op zijn vrouw. ■De advocate Teddy Barnes besluit ■zijn verdediging op zich te nemen. ■Met de hulp van privédetective Sam ■Ransome neemt zij het op tegen de ■meedogenloze officier van justie, die i
deze zaak als opstapje wil gebruiken !
voor een politieke carrière. Door een i
schrikbarende ontdekking vreest zij i
voor haar eigen leven.

01.10 Rete Mia. Italiaans programma. ■03.10 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 24. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 4.

18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
Afl.: Das macht jetzt alles Egi.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Metros dieser Welt. Serie over
beroemde metro's in de hele wereld.
Afl.: Peking.

20.15 Grenzen. Die Angst vor dem
Draehen, documentaire over de be-

volking aan de grens tussen de j
Volksrepubliek China en de Britse j
kroonkolonie Hong Kong en hun op- ■vattingen over de opheffing van die j
grens in 1997. j

21.00 Plus 3 extra. Immer noch drü-i
ben, VEB Mikromat.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30 Initiativen. Aktion Krankenhilfe, j

reportage over deze vrijwilligersorga- i
nisatie die er voor zorgt dat zieken j
thuis een ziekenhuisbed krijgen zodat ■ze niet naar het ziekenhuis hoeven. ]

22.45 West 3 TV-Spiel. Ein Karten- ■haus, tv-spel van Hans Wener, vrij ■naar een rechtspraak.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-i

zwo.

België/Télé 21
19.00 Tribunes politiques: Ecolo. 19.30 i(TT)Journaal met simultaanvertaling in j
gebarentaal en weerbericht. 20.00 Si ■Pol Pot revenait... .Zwitserse
documentaire over Kamputschea. i
20.50 Concert 21: Johnny Clegg, mv- j
ziekspecial. (herh.). 21.20 Coup dei
film, filmmagazine. (herh.). 21.35 Jour- \
naai, weerbericht en beursberichten. |
22.05-22.55 Les chemins de la guerre. ]
(herh.).

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Meditiations. j
17.15La Chance aux Chansons. 17.45 j
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et \
des lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35 !
Recreation. 18.50 Club TVS. 19.00 Fu- i
tur's. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40 i
Papier Glacé. 20.00 Strip tease. 21.00 i
Visa Pour Le Monde. 22.00 Journal Té- j
lévisé et Météo. 22.30 Ciné-Club: La i
valse de Paris. 00.15-01.00 Sauve Qui j
Peut.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw met om 7.07 Act binnenland.
(7.30 Nws). 8.09 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.06
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.06 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.06 Afdeling binnenland. (12.30
Nws); 12.52 Bericht voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13 35
Kerk vandaag. 14.07 VI P-roem.
16.07 VARA Radio I vrijdageditie.

(17.30 Nws). 20.03 Country style.
21.03 Jazztime. 22.03 Vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronica's Oh. Wal
een nacht, met om 0 02 Stemband
2.02 De wollige, winternacht. 5 02-
-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 804 Echo 813 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9 04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p.... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoet*
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek 19.03 De burgemees-
ter is jarig. 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 602 Ook
goeiemorgen 9.04 Goud van oud
11.04 D Rob of dronder. 13.04 Ha.
die Holland. 15.04 De Top 40

18 04 Driespoor 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22 03-24.00 Count-
down café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
3-13.05 Nieuws voor doven en
■chthorenden.
j
D Tao Tao. De kleine pandabeer.
"Gelige serie animatiefilmpjes voor
_deren. Afl. 25: Moeder Panda ver-
" het sprookje van het geschenk
») de vis.
5 De vrijdag is anders. Geva-
ïrd actualiteitenprogramma. Pre-
statie: Mieke Lamers en Willibrord
»iquin.

fi ""Journaal.
0 Lekker weg. Toeristisch maga-
e. Vandaag: Lekker weg...om de
ik. Presentatie: Marnix Kappers.
0 Kruispunt TV. Informatie uit
k en wereld Presentatie: Ad Lan-
tent en Maud van de Kroon.
O "«Journaal.
0 Spoorloos. Programma waarin
'nsen uit heden en verleden elkaar
ïïtoeten. Presentatie: Han van der
jer.
S Hints. Spelprogramma met be-
ide Nederlanders. Presentatie:
ink Kramer.
S Spoorloos. Vervolg.
'5 Brandpunt. Actualiteitenru-
£k.
0 Het geheim van de Sahara,
'elige serie over de zoektocht naar
f legende. Afl. 3. Hared, de leider
i de rode Bermarmen, daalt af tot
t diepste van de krater naar het ma-
che licht. Volgens de wetten van
Sprekende Berg moet hij nu ge-

od worden.
0 ""Journaal.
0-00.55 Telebingo. Verantwoor-
iKJ van de actie door Jos van der
menade, voorzitter van de Stich-
-3 Steun Straatkinderen.
5 De grens. Nederlandse speel-
n uit 1984 van Leon de Winter. Re-
pteur Hans Deitz reist naar het Zui-
.l om iemand van een terroristische
ïanisatie te interviewen. Hans be-
'it er met zijn vriendin Marleen de

Ruijter een vakantie van te maken. Bij
aankomst wordt Hans echter gefasci-
neerd door een in het zwart geklede
vrouw...

"Bart Peeters en Paskal De-
boosere in 'De droomfabriek'.
(België/TV 1 - 20.20 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und frisch. Afl. 8.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.'■Les 4.
16.30 News of the week. Nieuws in i

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans, i
17.00 Computertreff. Afl. 7.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie,iLes 4. (herh.).
18.00 Der Fenstergucker. Serie. Afl

14: Mühlviertler Wanderungen.
18.29 BFury. Die Abenteuer eines

Pferdes, jeugdserie.Afl. 19: Der Streit i
ums Wasser, (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Jeder
nach seiner Art. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Igel. Dierenprogramma.
20.15 Menschen unter uns. Ein i

blauer Engel, reportage over een be- i
ambte van de milieubewakingsdienst\
van een chemisch bedrijf.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kosfprobe. Muziekmagazine.i
Presentatie: Michaël Lueg.

21.45 Elternhaus. Konstanze Werner
in gesprek met Dr. Hans Friderichs.

22.30 Bliek in den Spiegel. 4-deligei
Franse serie. Afl. 2: Dora und ihre ]
Doppelgangerin. Haar mysterieuzei
ongeval laat Dora niet los en ze doet j
bij haar onderzoek verrassende ont-■dekkingen.

23.30 Jazz-in concert. Jazz-program-■ma met Jürgen Seefelder, Lew Soloff, i
Gil Goldstein e.a. Presentatie: Peter:
Jacques. :

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert. (8 00 Nws). 9.00 Het interna-
tionale concertcircuit: Liederen
voor bariton en piano 10.15Klass.
muz. .10.40 Werken voor strijktrio.
11.20 De dirigent Wilhelm Furt-
wangler (20). 12.30 Jazz op vier-
concert 13.00 Nws 13.02 Operet-
te. 14.00 Orgels in stad en omme-
land: Vijf eeuwen Groninger orgel-
historie (9). 1440 Klein bestek.
15 30 Uit de schat der eeuwen
16 00 Crème du baroque. 16 45 La

Livn speelt Rameau (slot). 17.00
De cantates van J.S Bach. 17 40
The Best of brass 18 00 Nws
18 02 Musica Nova 19.00 De bo-

venbouw. 20.00 Nieuws 20 02
Europees Concert Podium: Gilles
Binchois Ensemble speelt mis van
de Machaut (ca. 21.15-21.25 Mu-
ziekspiegel). 22.00 Horizon. 22.30
Jazzgeschiedenis. 23.00-24.00
Jazz.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 925 Water-
standen 9.30 Het overzicht. 10.00
Meer dan muziek. 11 00 Een leven
lang. 12.00 Nws 12.05 Toegift
12.15 Vrijzinnig Vizier. 1300 Nws
13.10 Het Gebouw, met om 13 10
Standplaats Marconiplein 13.30
Het interview; 1430 Euroburo;
14.50Muziek in het gebouw; 15 10

Afdeling onderzoek. 15.30Afd. Bin-
nenland. 16.35 Welingelichte krin-
gen 17 35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persbenchten 18.00 Nws. 18 10
Paulus de boskabouter 18 20 Uit-
zending van de RPF. 1830 Homo-
nos. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 De bijbel open
20.55 België totaal. 21 05 School-
agenda. 21.20 Zicht op Israël
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

RTL Plus
j

06.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-
kaanse misdaadserie, (herh.).

06.25 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, gevarieerd magazine.

08.30 RTLaktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.).
10.35 Lieber Onkel Bi II. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Die Lummel von der ersten
Bank. Morgen fallt die Schule aus,
Westduitse speelfilm, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut geht's. Gezondheidstips.

Presentatie: Hademar Bankhofer.
15.30 RTL plus - Schön und Fit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenshow

met Iff Bennett. .
16.30 Vater Murphy. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein himmlischer Sieger.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: In gefahrlichen
Umstanden. (herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Vorsicht. Wetter!.
19.15 Gemini Man. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Wer ist Sam Casey.
20.15 Gefundenes Fressen. West-

duitse speelfilm uit 1977 van Michaël
Verhoeven.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff. -Die Fussball-Show

met Burkhard Weber.
23.00 Lance, stirb niemals jung.

Amerikaanse speelfilm uit 1986 van
Gil Bettman.

00.40 Mannermagazin „M".
01.15-01.20 Aerobics.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 Wondermaths
13.00'Postman Pat.
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 Flintstone comedy show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Knowhow.
16.30 Mr.Majeika.
17.00 Blue Peter.
17.25 Head of the class.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation Street.
20.10 Watching.
20.40 Flying Squad.
21.05 Stolen.
22.00 News and weather report.
22.30-00.35 The wild geese.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Mobil Motor Sport
News. 10.30 Trax. 11.00 Swimmtng
World Cup. 12.00 Adventurer Hour.
13.00 Ladies Speedskating World
Championship. 14.00 Amencan Ex-
press Mediterranean Open Golf. 16.00
Adventure Hour. 17.00 Basketball.
19.00 Swimming World Cup. 20.00
WWf Prime Time Wrestling. 22.00 Ford
SKi report. 23.00 Cycling. 00.00-01.00
American Express Mediterranean

Open Golf.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Der Trauzeuge. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 General Hospital.
Afl.: Das Gestandnis. 09.50 Teletip Ko-
enen. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00SAT 1
Bliek. 10.05 SAT 1 Teleshop. 10.30
Granaten-Joe. Amerikaanse western
uit 1959. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 The real
ghostbusters. Afl.: Der merkwürdige
Fasching. 14.30 Teletip Reise. Aansl.
Ihr Horoskop. 14.40 Love Boat. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Wahre Liebe oder
ein glücklicher Irrtum. 15.30 SAT. 1 Te-
leshop. 16.05 Paradise, ein Mann, ein
Colt, vier Kinder. Amerikaanse wes-
ternserie. Afl. Heimliche Schatzsuche.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie. Afl. Gestorte
Nachtruhe. 17.35 Teletip Test. 17.45
Programmaoverzicht. 17.50 BAddams
Family. Amerikaanse komedie. Afl. Go-
mez Verliert sein Gedachtnis. 18.15
Die Ausgeflippten. Amerikaanse come-
dyserie. Afl. Auf zu neven Ufern. 18.45
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. Quiz-show. 19.50 SAT.I Bliek.
20.00 Drei Engel für Charlie. Afl. Drei
sattelfeste Engel. 20.55 SAT 1. Bliek.
21.00 Zurück aus der Vergangenheid
Paradies. Amerikaanse speelfilm uit
1985. 22.40 SAT.I Bliek. 23.00 China
Blue bei Tag und Nacht Amerikaanse
erotische film uit 1984 van Ken Russell.
00.40-00.50 Programmaoverzicht

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Qag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uil in Limburg, Agen-
da en Muziek 13.05, 14.02, 15.02
en 16 02 Kort nieuws. 17 02 Reg-
weerber 17.05 Limburg Actueel.
17 25-17.59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en inlormatie over Lim-
burgse musici

BRT2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw
(6.30. 7.00 Nieuws, 7 30Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi 1000 Nieuws
10.03 Platenpoets. 11 50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10 Goed op
Vrijdag. 14 00 Het algemeen be-
lang 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18 00
Nieuws. 18 10 Hitnders 20 00 Zig-
Zag 22.00 Nieuws 22 05 Country-

Side 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5 30 uur Nieuws )

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
1605 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30-4.05
Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open air. Deel 1.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'ciock News.
14.30 40 minutes.
15.15 Weekend outlook.
15.20 Sport on Friday.
16.50 News.
17.00 Biking butler.
17.35 Coppers en co.
17.55 Newsround extra.
18.10 Grange hill.
18.35 9 II 5: Work, work, work.
19.00 Six o'ciock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.40 Allo, allo.
21.30 Campion.
22.00 Nine o'ciock news.
22.05 Wicker's world.
23.20 Arena.
00.50 Behind the deadlines.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00On the air. 18.30 Hit Stu-
dio International. 19.30 News foliowed
by the Goodyear Weather' Report.
19.45 Time Warp. 20.00 Concert spe-
cial: Kool and the Gang '85. 21.00 Un-
derground U.S.A. 22.00 World News
and Goodyear Weather Report. 22.15
Blue Night. 23.15 Power Hour. 00.15
World News and Goodyear Weather
Report. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 Club MTV. 13.00 VJ Kristiane
Backer. 14.00 VJ Paul King. 17.00 3
From 1 at 5. 17.15 VJ Paul King. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 VJ
Paul King. 18.30 Week in Rock. 19.00
MTV Greatest Hits. 19.30 MTV at the
movies. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.30
Club MTV. 21.00 MTV Spotlight. 21.30
Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00 MTV's
Coca Cola Report. 23.15 VJ Maiken
Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress. 1000 Gut Aufge-
legt 12.00 Musik bei Tisch 12 15
Veranstaltungskalender 12 50
Landfunk. 13.00 Treftpunkt Fn-
schauf. 14.05 Klassik leicht ser-
viert 15.00 Nachmittagsstudio
16 05 Spotlight: Euro-Tops. 17 05
Karnevalistische Hitparade 1810
BRF-Aktuell + Sportvorschau
18 40-20 05 Konzertabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 1400 Viva. 16.00
Enteniagd. 17.00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell 1750
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig 00 00-01.00 Traüm-
tanzer.
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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, tn 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord tn grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per milhmeterhoogte
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 lm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 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 t m vrijdag
8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 1700 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet, 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) 223üt>

Personeel gevraagd

Chauffeurs gezocht
voor Internationaal Transport, ook meerdaagse ritten,

zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-451331.
In ons verhuur en cateringbedrijf hebben wij plaats voor

een enthousiaste
all-round medewerker

op seizoen basis.
Voorwaarden:

In bezit van een BCDE rijbewijs voor 'n combinatiewagen.
Leeftijd plusm. 30 jaar.

Daamen Baexem BV, St. Antoniusstraat 7, 04748-1690.
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.
Schoonmaakbedrijf Fortron
BV in Hoensbroek vraagt

met spoed een
Voorwerkster

met ervaring voor Brunssum
Ook enkele werksters te-
vens ook voor panden in

Heerlen Nuth Hoensbroek
Sittard en Echt voor de mid-
dag en avonduren. Betaling
volgens schoonmaak CAO
Tel bereikbaar op kantoor
uren maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur

045-223800.

Produceren
bij een bedrijf in de regio 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..
Free-lance

Pizzeria-
vertegenwoor-

diger
voor het verkopen/bezorgen

van onze produkten aan
pizzeria's, (0.a.: diepvries
pizza-deegbollen, voorge-

bakken bodems etc).
Free-lance

Verkoper-
bezorger

van exclusief Limburgs
brood aan 10-tal delicates-

senzaken in Z.Limburg.
Dient uitsluitend op bestel-
ling, op 's zaterd.-ochtends
afgeleverd te worden. Bij 1

delicatessezaak per
gemeente.

Voor beide functies: eigen
vervoer en interessante

provisie. Voor afspr.:
Ventura Food Productions,
Kerkrade. Dhr. A. Kockelk-

oren 045-412024 (antw.
app.).

Privéhuis Donna vraagt
MEISJES, met garantieloon.
Inl. 045-227734.
Wij zoeken energieke jonge
mensen voor VERKOOP
onderhoudprodukten in Bel-
gië. Ervaring niet nodig en
voor vervoer en opleiding
wdrdt gezorgd. Goede bij-
verdienste. Inl. tusssen
18.00-19.00 u. 045-219822.
Sportclub vraagt AEROBIC-
LERARES voor enkele uren
per week. Goede opleiding
en enthousiasme vereist. Br.
m. foto o. nr. 83750, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
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.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Rijschool zoekt part-time
RIJ-INSTRUCTEUR(trice)
met ervaring en goede moti-
vatie. Br.o.nr. B-3785 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen..
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. <

Nette niet-rokende WERK-
STER, woensd- of vrijdag-
ochtend wisselend. Tel.
045-722077.
Vrouwel. FRITUREHULP
gevr. liefst zelfstandige.
Melden tussen 15.00-17.00
uur. 045-414175.
Nette TAXICHAUFFEUR
gevr. full-time dienst. Tel.
045-460014.
Zo spoedig mog. AU-PAIR
gevr. voor ca. 4 maanden,
jong Ned. gezin, kinderen 3
en 5 jaar, wonen aan het
meer van Genève, frans-
sprekend Zwitserland, gel.
Franse cursus te volgen. Inl.
mw. Bosscher 023-242676.
Gevr. per direkt KEUKEN-
HULP plm. 16/17 jr. Liefst
met ervaring. Pers. melden
Grand Café Fellini, Kerk-
plein 69, Heerlen.
Gevr. v. Duitsland METSE-
LAARS ook colonnes, hoog
loon! 045-726876na 18 uur.
Gevr. IJSVENTER in bez. v.
rijbew. als bijverdienste. Tel.
045-253004.
Gevraagd voor direct: full-
time CHAUFFEUR voor taxi- en/of autotransport. Leef-
tijd vanaf 21 jaar, liefst wo-
nende in Valkenburg a/d
Geul of directe omgeving.
Tevens vooraanmelden
voor seizoenchauffeurs.
Botaxi, Wehryweg 27, Val-
kenburg. Alleen mondeling-
na tel. afspr. dhr.
H. Bouwens 04406-12221.
Voor het telefonisch contro- j
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN- i
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance 'werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten- 'deels thuis plaatsvinden. Er- i
varing gewenst. Bel 045- I714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378, 'Heerlen
Gevr. METSELAARS, tim-
merlui en dakdekkers.
Schaeffer Bouw 04750-
-11985 b.g.g. 04490-26986.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevr. ruim APPAR-
TEMENT ’9OO,- mcl. te
Heerlen. Tel. 043-613003.

Man 60 jr. zkt. net KOST-
HUIS liefst met huiselijk ver-
keer, omg. Heerlen. Tel.
045-752760.

Onroerend goed te huur aangeboden

Parkeerplaatsen
Heerlen-C. Akerstr./Dr. Poelsstr. 045-414954.

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 h. eengezinswoning cen-
traal gelegen te HEERLEN,
md: 3 slpk., ligb., open keuk.
en tuin, kl. overname ge-
wenst, o.a. interieurveran-
dering, tuinaanleg, evt. aan-
bouwkeuk., stoff. en meub.,
subsidie mog., 045-223588

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.

Bouwplannen?

HEERLEN: Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg.
GRUBBEVORST: Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot".
MEERSSEN: in het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels.
SIMPELVELD: Bouwkavels voor vrijstaande woningen in

het b.p. "de Molt".
SCHINVELD: Bouwkavels geschikt voor de bouw van

vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
SWALMEN: Riante villa- en bungalowterreinen.

SITTARD: Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard
en Munstergeleen, terreinen voor villa's en eengezins-

woningen.
STEIN: Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
SUSTEREN: Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen.

Voor ml. GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.

Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

Verkooppr. ’89.440,- v.ö.n.
Inl. 045-740900 -

043-254565
Nog een aantal riante

Bouwterreinen
Te koop

Zandweg,
Heerlen.

Opp. 700 tot 1.400 m 2
Inl. v.o.e. Tel. 045-740900
Grauwels Daelmans b.v.

043-254565.
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.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
PANHEEL, Heelderweg 26,
mooie vrijstaande bungalow
met garage en grote tuin op
het zuiden, aanbouwkeuken
met complete electrische
apparatuur, 3 slpks., hobby/
praktijkruimte. Perc.opp.
880 m2’ 180.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
04750-15135/045-728671.

Woningruii
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. Woningruii
over geheel Nederland.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. Tel. 045-
-455755.
Te h. zit/slaapk. te HOENS-
BROEK, na 14.00 uur. Tel.
045-229654.
Gestoff. kamer C-HRL. 4.5x
5.5 m. cv., vaste wast. met
gebr. van badk. en keuken.
045-727736/043-213411.
Gem. zit/slpk. m. eigen k. te
h. voor nette pers. voor
HEERLEN/Hoensbr. 045-
-415718/725053.
Te h. centr. HEERLEN per
15-3-'9O voor dame gestoff.
zit/slpk.app., eig. keuk., dou-
che en w.e., wasmach.
aanw. Huur ’ 375,- p.mnd.
all-in, 045-414398.
Grote gemeub. KAMERS te
h., eig. ingang. Tel. 045-
-458329.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
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
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te koop ca. 700 mulden
PANNEN, kl. rood. Tel.
04493-2092.

Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. 04490-15338.
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’ 19,50 p.m2. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.

Reparaties
TV.VI DEO 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..96 x ’ 162,-(12,6%)

’ 20.000,- is 120 x ’ 286,-(12,6%)..0f..96 x ’ 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.
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Nog leverbaar om te planten
voorjaar 1990, zware struik
half- en hoogstam APPEL-
BOMEN in div. soorten, 2-
jarig. Tel. 04766-1250.
Te k. VELDSPUIT 400 I.
tank v. opbouw op traktor,
’450,-. Watervat 600 I. op
lucht ’ 350,-. 04490-19620.

Auto's

Automobielverkoper
gevraagd

zonder ervaring onnodig te reflecteren. Tel. 04490-12814.

Wie heeft :
* OPTIBELT industrie- en CONTINENTAL V-snaren?

* SKF kogellagers en STEFA oliekeerringen?
* DREUMEX hand- en vloerreinigers?

* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

K^p...
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60 S

Silver '86 en '88; Uno diesel '84; Fiat Ritmo '84 t/m '86;
Ritmo 105TC '82; Fiat Regatta weekend '85; Regatta 85 S

'84; Citroen Visa 1.1 '85; Ford Escort 1.3 L 3-drs. 83 en
'85; Ford Fiësta 1.1 '85; Honda Civic 5-drs. '82; Lada 1500

S Station '83; Opel Corsa TR '84; Renault 5 GTLrB6;
Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault STL '81;
Seat Fura 127 '85; Skoda 120LS '86; Suzuki Swift 1.3GS
'86; Volvo 244 GLE aut. met schuifdak '80; Volvo 345 DLS

'82; VW Golf diesel '87.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

ÖBOVAG GARANTIE
nflGebruikteWagens
UUPlusSYSteem

Mercedes 450 SLC
zeer mooi en uitgebouwd met veel extra's.

Kampstraat 59, Landgraaf.— . , „

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.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals eo

Ford Sierra 2.0 injection sedan
Nu met fikse korting of sportpakket (in div. kleuren).

Hamstraat 70, kerkrade
Tel. 045-423030

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

A-1 auto's
dit weekend met ’ 1.500,- korting boven ’ 10.000,-

-of sportpakket t.w.v. ’ 1.500,-.
Hamstraat 70, kerkrade

Tel. 045-423030

Saab
9000 CD Turbo demo '89

9000 Turbo 5-drs. '86. 900 C 5-drs. '88
900 C 4-drs '86
900 4-drs. '86

9087
90 '86.

Speciale aanbieding:
900 GLS aut. '81.

Lancia
Thema IE '86

Prisma IE 1.6 '87
Prisma 1.6 '86

Diversen
Ford Siërra 1.6 '86
Nissan Cherry '84
Citroen 2CV6 '88

Renault 5 GT Turbo '89

Akerstr. 150
Heerlen

045-717755
Maastricht
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 I LPG '86

Saab 900 sedan '818286
Saab 99 2-drs. '82

Lancia Thema IE '87
Lancia Prisma LPG 85
Prisma turbo D '8688

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPG '87

Galjoenweg 45
Tel. 043-632547

Kompier BV
Een begrip in Saab, Lancia

en Service,

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard,

Tel. 04490-16565
Chevrolet Malibu Classic

'80; Citroen Visa 11 RE '85;
Citroen BK 19 DRS Break

'86 en '88; Fiat Uno 60S '86;
Ford Escort 1.1 '85; Ford
Escort 1.4 5-drs. '86; Ford
Escort 1.6 5-drs. '86; Ford
Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Mazda 323
1.7 D '87; Mazda 626 5-drs.
'87; Peugeot 205 KR '86;

"Peugeot 309 KR '87; Peu-
geot 505 GLD Break '88;

Saab 900 '86; Seat Ibiza '86;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Starlet '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. '86;
Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons eigen

merk.

\os**l.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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 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.
GARAGEBOX van gegalva-
niseerd plaatstaal te k. Zelf
afbreken. Pr. ’750,-. Tel.
04490-12814.
VOLVO 245 GL stationcar,
vr.pr. ’ 3.750,-, mr. en fi-
nanc mogl., 045-324763.
In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Opel ASCONA 1.6 S, model
'83, wit, n.banden, APK'9I,
LPG, i.z.g.st., ’4.150,-.
Middenveld 12, Urmond.
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.
Alfa GIULIETTA 2.0 6-'Bl,
APK 1-'9l, 5-bak, blauw, vr.
pr. ’2.250,-. 045-319328.
AUDI 100, bwj.'B3, i.g.st., Fr.
Halsstr. 28, Heerlen-
Meezenbroek. 045-722404
T.k. BMW 320 bwj.nov.'Bo
m. o.a. Recaro'6, get.gl.,
sportvlgn, nwe. bndn. Vr. pr.

’ 4.750,- tel. 04492-4534
Te k. BMW 732 I, bwj. 84,
zeer mooi, mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
Te koop BMW 320, 6 cyl. kz.
g.st., eind '79, APK tot nov.
'90, div. extra spoilers, sp.
velgen, sunroof, get. glas,
ger. motor, vr.pr. ’ 5.750,-,
045-326341, b.g.g.
045-312423.
Te k. CITROEN Mehari, bwj.
'74, i.pr.st., met zomer en
winterkap, vr.pr. ’ 2.250,-.
Tel. 04498-58465.
Te k. DATSUN 120 IJ, '78,
APK 03-'9l, ’1.250,-. 045-
-218925.
Ford Escort 1.4 CL, t. '87;
Ford Taunus 1.6 '81; Mitsu-
bishi Cordia, '84; Toyota
Starlet DL, '87; Volvo 343
DL, '82; Lada 2105, '87, '88,
'86; Lada stationcar '86 en
'87; Honda Prelude t. '84;
Mazda 323 autom. '81; Vol-
vo 340 DL 1.7 '86; Ford
Siërra 1.684,86; BMW 315
'83; Daihatsu Charade au-
tom. '86; Zastava Yugo 45 L
'86,87; VW Golf GTi '80;
Fiat 127 '85; Toyota Corolla
1.3 DX Sedan '87; Toyota
Lite Ace 1.5 '88; Opel Kadett
1.3 autom. '84; Lada Sama-

ra 1.3 '87; Suzuki Swift 1.3
GL '87; Opel Kadett 1.3S'86
Mazda 626 GLX 2.0 '86. Di-
verse inruilauto's garantie fi-
nanciering en inruil. Auto-
centrum Voerendaal LADA-
DEALER, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA bwj.eind'B4,
APK, auto is als nw., km.st.
56.000, ’ 5.650,-. 04490-
-39127
Zeer mooie Fiat RITMO GL
bwj. '80, i.z.g.st., ’ 1.450,-,
1 jr. APK. 045-412593.

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek '04492-5261. BMW 728iaut. !
schuifd. ABS sportv. nw.st. :
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford \Fiësta t.'B4 nw. model ■’6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Opel ]
Kadett station t.'Bl ’ 3.900,- 'Rover 2600 t.'B2 ’1.900,-; '■Mazda 323 t.'B2 ’4.900,-; \Datsun Cherry diesel, 5- i
bak, t.'B4, nw. model,
’6.900,-; Mini Metro t.'B7, i’6.900,-; Daihatsu Chara- :
de KG, t.82, ’ 2.700,-; Mit- ]
subsihi Colt t. '81,’ 2.500,-; ,
Opel Rekord 2 L S, t.'Bo,

’ 2.600,-; Renault 4 station- i
car, geel kent., t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83 I
’6.500,-; BMW 320 6 cyl., :
aut., t. '80. ’3.900,-. Ford |
Escort station t.'Bs LPG ,
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj. '79 ’ 3.900,-; '.Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’4.900,-; |
Golf Sprinter t. '81, ’ 3.100,-
Renault 5 Parsienne t.'B3, !
’4.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’ 4.900,-; Suzuki Busje, i
geel kent., t.'B4 ’ 5.900,-; i
VW LT-bus personenver-
voer t.'B2 ’5.700,-. Opel
Ascona 19 S, '78, autom., ■
’ 1.400,-; Mazda 121 coupé j
bwj. '77 i. z.g.st. voor lief- ,
hebber ’2.100,-; Lada
1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Rover 2000 St. '84 nw. St. koopje ’ 4.500,-; !
Honda Prelude automaat t.
'81 sporty. ’4.500,-; Opel i
Kadett 13 St. '81 ’4.900,-; i
Opel Manta 2 L SR, HB, t. j
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’4.900,-; ,
Opel Kadett bwj. '81, ■’4.900,-. Mitsubishi Celes ■te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82 I
’3.500,-; Talbot Solara 1.6 'SX t. '82, ’ 2.900,-; Datsun :
Violet 5-bak, t.'B2, ’ 2.700,- |
Opel kadett Station t.Bl, .
’4.900,--; Simca Bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo :f2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-19.00 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin, gar. mog.
Te k. Ford ESCORT, met
alle access. van XR3. Tel.
045-313303. __
Ford SIERRA 1.6 L bwj. '83,
met.lak, getint glas, sportv.,
spoilerset, ’ 7.750,-.
04490-26047.
Te k. Ford GRANADA 2.8
GL, model'B4, autom., alle
extra's, airc, stuurbekr.,
schuifd., trekh., get.glas,
nwe banden, i.st.v.nw.,

’ 5.850,-. Tel. 04490-40382
Ford ESCORT 1.1 Bravo
bwj. 8-'B3, met.lak, get.glas,
zonnedak, nw.st., ’ 5.950,-.
04490-26047.
Ford ESCORT Bravo 1.1 z.
mooi APK 3-drs. 100% M'B3
’5.250,- 045-740915.
FIËSTA Festival sportw.
striping, 71.000 km,

’ 3.950,-, Tilburgstr. 43, Hrl.
Ford SCORPIO 2.0 GL,
schuif- en kanteldak, ABS,
electr. ramen, nwe. banden,
i.z.g.st. ’16.000,-. Tel. 045-
-721325.
Honda JAZZ 1.2 special,
bwj. '84, kleur rood, weinig
km., met APK, in nieuwstaat
elke keuring toegestaan. Vr.
pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-458666, Bergstraat 18
Kerkrade.
Te k. Hyundai PONY 1400
Station m. trekhaak. Bwj.
eind '80 Pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-256332.
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. '83,
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-
-415012, na 17.00 uur.
MERCEDES 190 D, bwj.'Bs,
metall.lak, schuifd., w.-w. gl.
lichtmet. vlgn., stuurbekr.,
armsteun, centr. vergr., pr.

’ 26.000,-. Tel. 045-316941
Te k. Mitsubsihi Galant 2.3
turbo DIESEL, GLX, 1e eig.;
i. nieuw st., bwj.'Bl, km.st.
118.000, ’3.750,-. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
Mitsubishi COLT bwj.'79,
APK febr.-'9l, ’1.650,-.
045-720951.
Mitsubishi LANCER 1200
GL, met LPG-inst., APK '91,
bwj.'B2, nw.- model, 4-drs.
trekh. i.z.g.st. ’2.500,-.
045-323178.
Mitsubishi LANCER, bwj.
'79, APK '91, zeer zuinig, vr.
pr. ’ 1.350,-. 045-323576.
Te k. Mitsubishi CELESTE
16 ST, bwj. '80, APK 2-'9l,
’1.850,-, 045-316940.
Datsun CHERRY, 1200 GL
type '80, Coupe, 5-gang,
APK, i.z.g.st. ’1.850,-.
045-720951.
NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, uitst. conditie, on-
derh. beurten, 88.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-740857.
Te k. DATSUN Deluxe APK
bwj.'79, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-257871.
OPEL Kadett 12N'80
’3.500,-; Honda Civic aut.
'80 ’ 2.900,-; Fiat Ritmo '83
’3.900,-; VW Golf D'79

’ 3.600,-; Renault Fuego
GTL'BI ’4.500,-; Opel As-
cona'Bl ’3.500,-; Mitsubi-
shi Galant'Bo ’ 2.200,-; Colt
'79 ’1.950,-. Oude Land-
graaf 101 Schaesberg -
Landgraaf, 045-311078.
Te k. Opel MANTA 19S,
geh. uitgeb., nwe. banden,
APK'9I, kl. wit, als nieuw zo
mooi ’ 2.450,- 045-323178.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Opel KADETT 3-drs.
GT-uitv. bwj. '85. Julianastr.
55 Hoensbroek.
Te koop OPEL Kadett 1.2 S,
bwj. '86, 5-drs., ’13.750,-.
Tel. 045-726104.
Opel COMMODORE 2500
Berlina uitv. LPG, schakel
sunroof, vr.pr. ’ 2.450,-,
bevr. 045-324763.
Opel ASCONA 1.6 diesel
HB, 5-drs., '83, in nieuw st.,
weinig km. Den Hoekstr. 36,
Stem. Tel. 32890.
Opel KADETT 1.2 SHB bwj.
'84, APK, 3-drs., nw.st.
’6.950,-. 04490-19749.
KADETT type 1.2 S h.back
'83, zeldz. mooi, APK gek.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. Opel ASCONA 2.0, kl.
blauw, ATS-vlgn., skirts,
alarm, bwj. '79, m.'Bo. Vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 04404-2032.
PEUGEOT 305 1.3 GR
grijsmetallic, '86. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
Te koop mooie PEUGEOT
305 SR, bwj. '82, i.z.g.st.,
electr. sch.dak, 4-drs., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 04492-4553.
RENAULT 9 TL, juni '87,
38.000 km, pr. ’ 11.500,-,
kl. rood. Na 18.00 uur 045-
-419558.
Pracht. R.5 GTL, '82, 60.000
km. auto is in mooie en
goede st. 045-456487.
Renault FUEGO '81, el. ra-
men, blauwmet. Met APK,
i.z.g.st. Kerkstr. 7 Spaubeek
RENAULT 5 GTS bwj. B-
'BB, km.st. 18.000, met trek-
h., 1e eig., vr.pr. ’ 16.000,-.
Tel. 045-271138.
Te k. Subaru Mini 3WMBO,
bwj. feb. 1988, met vele
extra's. 04409-2524.
Te k. VW GOLF GT 1800i,
bwj. 10-'B7, tornado rood,
veel extra's, vr.pr.
’20.750,-. 045-728713.
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. GOLF GL Diesel,
5-drs. bwj. '78, APK 18-8-
-'9O, goed onderh. Horstplein
13 Hoensbroek.
VW PASSAT GL '82, nw.
mod., 5-drs., APK 2-'9l,
mooi, vr.pr. ’ 4.450,-. 045-
-322619.
Te koop VW SCIROCCO
bwj. '80, uitgeb. div. extra's.
Tel. 045-444872.
VW GOLF 1100, bwj. '78,
APK tot 2-'9l, pr. ’ 1.450,-.
Diamantstraat 16, Heerlen.
VW GOLF bwj. 5-'B7, lichte
a.schade, met.lak, ’ 8.750,-
-04490-25489.
Te k. VOLVO bwj.'B7, 340
DL zeer luxieus, tel. 045-
-457663 na 19.00 uur.
VOLVO 340 L donkerblauw,
'84, ’ 6.950,-. Volvo A. Klijn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 740 GL Turbo die-
sel stationcar, wit, nov. '87.
Volvo A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek. 045-220055
VOLVO 244 GL bwj. '78,
met trekh., leren bekled, en
schuifdak. Tel. 045-750246.
Volvo 740 GLE stationcar,
blauwgroenmetallic, 409 on-
derbouw, automaat, bwj.
1987. Volvo KLIJN, De Kou-
men 7 Hoensbroek. 045-
-220055.
Te k. VOLVO 66 automatiek
bwj. '81, als nieuw, ’ 2.350,-
-tel. 045-453572.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
In- en verkoop alle merken
AUTO'S, ook schade. Tel.
045-416239. Ook 's-avonds
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.
Toyota STARLET 12S '79 i.
z.g.st. APK; Kadett Diesel
'83 APK. Tel. 04499-3398.
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car '86; Hyundai Pony nw.
model, autom. '85 ’ 7.500,-;
Kadett 1200 Stationcar s-
drs. '85; 3X Cörsa '83 '85
'86; Kadett 1200 '85 en '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Maz-
da 323 '82 ’4.900,-; VW
Golf CL 1300 '86; Ford Siër-
ra 2.0 '84; Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw. '84 ’4.000,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg.Tel. 045-314175.
Te koop MINI 1100 ’450,-,
Audi 80 ’350,-. Tel.
045-258415.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V, '87; VW Golf 1300
Manhattan GL. '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL, '86; Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Eord Sierra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo "82. Inruil, fi-
nanc garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. 045-
-216475.
GOLF GTI bwj. '80; BMW
323 i bwj. '80. G. Flinckstr.
41 Heerlen.

CPrcrfieici£/ *?||#
Proficiat Jan * Proficiat Marjf
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ma II 11
Jan! van Johanna, kinderen en kleinkinderen^j

Marjo! van Tonny, Maikel en Björn

T.k. Mitsubishi GALANT
GLX diesel nw.st. 118.000
km'Bl; Opel Kadett diesel s-
drs.'B2-'B3; Opel Kadett 12S
HB'B3; prachtige Opel Re-
kord 4-drs'Bl; Mitsubishi
Galant stationc. LPG'B3;
Nissan Stanza 3drs'B2; Re-
nault 9 TC'B2; Peugeot 305
SR'79. Bernhardstr.l2 Mun-
stergeleen (zond, geopend).
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; BMW 316 5-bak
div. extr.'B4; Nissan Micra
SDX '85; Opel Ascona 16S
4-drs. '83; VW Golf D aut.
'85; Subaru 1800 GLS au-
tom. '82; Volvo 343 DLS 2.0
t. '82; Mazda 626 coupé 2
Itr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. 80; Opel
Kadett 1300 S '81; Mazda
323 aut. '78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Fiat Ritmo 65 i.z.g.st.
'80; Opel Ascona 20 S, LPG,
1e eig. '80 ’1.750,-;
A Manta GTE, i.z.g.st. voor
liefhebber; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf biedt te koop aan ca.
70 topoccasions o.a.r Honda
Prelude EX nw. type '84,
’13.500,-; Volvo 245 GL
stationcar ’ 9.500,-; Volvo
340 aut. '83 ’ 6.000,-; Volvo
343 '81 ’3.500,-; VW Golf
GTI zwart t.'B3 ’9.900,-;
Fiat Uno 55 5-drs. '83,
’6.250,-; Suzuki busje gr.
kent. t. '81 ’3.950,-; Ford
Siërra 1600 Laser Station-
car 5-drs. t.'B4 ANWB-rapp.
aanw. ’ 11.900,-; VW Golf
1600, '84, ’11.900,-; Mitsu-
bishi Cordia, '84 ’ 8.950,-;
3x Ford Escort 1300 5-drs v.
a. ’ 8.950,-; Taunus stati-
oncar LPG '82 5-drs.
’6.500,-; Opel Kadett' 80
’3.750,-; Manta GT '86

’ 14.900,-; Kadett Berlina
5-drs. t.'B2 ’ 5.950,-; Kadett
Coupé 1600 SR '79
’2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
veller LPG '85 ’ 13.900,-;
Lada 2105 GL '83 ’ 3.900,-;
Suzuki Jeep SJI4 softtop t.
'83 ’ 7.950,-; VW Polo C t.
'83 ’7.250,-; Jetta LPG t.
'81 ’3.250,-; Honda Prelu-
de 1e eig. '83 ’ 8.500,-; Nis-
san Micra DX '83 ’ 7.900,-;
Datsun Sunny, '82,
’4.250,-; Alfa Julietta. '81,
’3.500,-; Talbot Horizon,
GLS 5"-drs, bwj. '81
’2.950,-; Ford Escort 1300
GL ’ 1.250,-. Opel Corsa
1200 TR 50.000 km, '85
’9.900,-; Visa Super 2E
’4.500,-; Opel Kadett aut.
1e eig. 30.000 km, '84

’ 9.900,-; Div. inruilers van-
af ’ 750,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Fiat UNO, 60S, bwj.'B6
38.000 km., 5-drs., LM-wie-
len, grijs-met., ’ 10.500,-.
Tel. 045-750266.
Te k. Ford FIËSTA 1100 L,
bwj. '81. Tel. 04492-2848.
Zien is beslist kopen Honda
CIVIC 1300 L, bwj. 80, 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 REKORD 21.,
1984, i.z.g.st., op gas, APK,
mr. mog. Tel. 04499-3398.
Te k. Opel KADETT 1300
limited, bwj. '87, zeer mooie
uitv., div. extra's, pr.

’ 14.250,-, 04490-23318.
VOLVO 244 GL, bwj. '77,
met gas, APK tot 2-'9l,
’1.000,-. Tel. 045-241433.
Moet weg! VW GOLF, bwj.
'86, veel access. mr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Huis)dleren
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, Kakatoe's en Ara's
Tel. 04490-75359.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt
cocktailent. ’ 32,-, steril.
poes ’ 65,- CASTRATIE kat

’ 32,50. Tel. 045-244247.
Te koop Goulds DIAMANT-
VINKEN, amaranten, collies
coelestis. Trichterweg 102,
Brunssum. 045-227427.
Gratis af te halen rustige lie-
ve POES, wit, IV4 jaar, ge-
steriliseerd, maakt niets ka-
pot. Tel. 045-415226.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloc
SCHADE-AUTO'S. Ik _--
de hoogste prijs in Lirw
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOO&*
schade auto's, tev. iS3s
verkoop gebr. auto-oi^
C. Korfer. Tel. 045-22 S
RAPIE Stiba lid vraagt
sloop- en schadeauto';
vrijwaringsbewijs. Loei
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop- f
SLOOPAUTO'S. Tegefl
ge prijzen. Tel. 045-21
Te k. gevr. SCHADE- f"
en loopauto's, in- erf,°
koop gebr. auto-onder' f
Tel. 045-411480. &
""* 'vr

Onderdelen ac< del
Gebruikte en nl
ONDERDELEN v. *a

schade-auto's, tevens e
auto's met se' l
Deumens, Haefland* É
Brunssum. 045-254482*0
Te k. BLOK met bak*"
1600S, Grill, dubb. re (
lampen, voorspoiler Zeaj-
Tel. 045-252832. : 'cc

Aanhangwagen^,
Te k. aanhangwagen,
belasser, merk PEKA'
laadverm., 1450 kg,
3.30x1.76 m., met reü
tiebew., i.st.v.nw. j \SU
045-323178.
!—'ie
Motoren cc

j.
Wij hebben onze zaakjl
reviseerd". Op en top,.,
nieuwd; de vonken sprf"'
er af! Onze kledingcor*
is uitgebreid met ei7""

zéér aparte merken..."-
loont de moeite om 'Je'
een kijkje te komen nPn
op de heropening: Vrijtfttt
maart tussen 10 en 21d«
Van zaterd. 3 t/m zatertr:
maart geven wij op uwty(
kopen 10% korting (t u
zonderd motoren en r-^
afgeprijsde artikelen). j0
ziens! MOTOR^.
GELEEN B.V. RijW
Noord 19-25, 6162 AA
leen. 04490-43666.
Te k. YAMAHA Viragcjp
bwj. 3-'B9, 600 km, nieiT
mod., vr.pr. ’ 8.500,-. l(,
219822 liefst na 18.00ij,

(Brom)fietsen le

Te k. gevraagd KINÜn
FIETS met autopetwiei
Tel. 045-244963. >
Te k. YAMAHA DT \J
Tel. 045-257298. }
Tek. Yamaha DTMX,ïlT

oud. Tel. 045-752156- '
Vakantie a

DUINLAND, St. Maa?,
zee, tel. 02246-3109; galow, zwemparadijs, rrr

'a. ’ 295,- p.w., weer
midweek v.a. ’ 225,-. ',

:fi huur WALCHË^
' (Zld.) 4-pers. caravafl2(app. vanaf ’ 175,- p.wk

01185-2978. F
Caravans
ï jr
Te k. STACARAVANa

i kampwagen 12 mtr. I., ö■ binnen opnw. betimmer^
douche, nw. keukenbloc
oven. afzuigkap, ’ 10.0"

' Tel. 045-254598.
Te k. TRIGANO vouwT,
van 1978, i.z.g.st. met'
telbeugels, oplooprem.B
servewiel, binnenfj
grondstel en gastoestelj
045-325773. t
Te k. tourcaravan KlP^

i Luxe t. 460, met voort-.t, kast en kachel, pr. ’ 5.2^,
als nw. Tel. 045-325955^
ANDRÉ JAMET vou^
gens nu nog tegen *i
prijzen v.a. ’4.995,-. ""<tenhuis Hans Stassar, lt<
terberg 78, Hoensbf(e
Tel. 045-224200. t
VOORTENTEN ca. 15/
dellen uitgestald, tot ’ *korting. Tentenhuis fc

i Stassar, Heisterberg Ii
Hoensbroek. Tel. i
224200. ;

Opleidingen
ANWB auto-en motê: school Wischmann efl|
Europaweg-Zuid
Übach over Worms. L■ 045-321721. Voor alle £' wijzen A.B.C.D.E. OT
feursopleiding goed. vejf

' pers. vervoer, bedeff. goed, gevaarlijke stof
Vrachtautolessen MerOT. 1217 of Daf 2800 Space*

Huw./Kennism.J
■ Zoekt U een ser. relatie-k. dan 045-211948. HuVj

bem.buro "LEVENSGE^
■ I

Zonnebanken Zonnehemels i- - ■ i i ---^p

Superbruiner! [
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator l

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-1353,,
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999. _js

Voor Piccolo's zie verder pagina 16
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Verdachte gooit
'eigen ruiten' in

Van onze verslaggever

HEERLEN - Dat je je eigen rui-
ten zeer goed kunt ingooien door
tegenover de politierechter 'eer-
lijk en recht voor de raap' te ge-
tuigen, bleek gisteren toen een
Heerlenaar bij mr Hermesdorf
moest verschijnen.

De man had op 16 april van vorig
jaar een trimfietser aangereden
in de Landgraafse bebouwde
kom, waar hij 98 kilometer per
uur reed in een auto die boven-
dien niet was verzekerd.

Verder was hij op 5 oktober inge-
reden op een wegwerker, omdat
hy kwaad was dat hijer niet snel
genoeg verder kon rijden. Door
de lage snelheid en het opzy Dat maakte de zaak er niet beter

op, want officiervan Justitie Van

Doodskist

uitspraken. In dat kader van eer-
lijkheid verklaarde hij nog
steeds in een onverzekerde auto
rond te rijden, dat hy 18 jaar
zwart had gewerkt en dat hij bij
de mishandeling voordeel had
gehad van boks- en teakwando-
lessen.

springen van het slachtoffer
raakte deze slechts licht gewond
aan zijn knieën. Tenslotte be-
zorgde hy een vrouw een neus-
fractuur en een opgezwollen oog-
kas, omdat zij niet met hem naar
bed wilde.

Dat alles was op zich al erg ge-
noeg, maar de man belastte zich-
zelf nog meer. Hij tutoyeerde de
rechter, onder verwijzing naar
zijn steeds 'eerlijke en oprechte'

Vetorecht bestuur bijzonder onderwijs Landgraaf

Kinderen in eigen
buurt naar school

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Ouders die
hun kinderen naar een bijzon-
dere basisschool in Landgraaf
willen sturen, buiten de wijk
waar zij wonen, moeten voort-
aan dispensatie vragen bij het
schoolbestuur.
In het verleden was het zo dat de
schooldirecteuren van de twee
scholen in kwestie, de school in de
wijk en de school waar het kind
naar toe wilde, met elkaar aan tafel
gingen zitten om de zaak te bespre-
ken. Kwamen die er niet uit dan
nam het schoolbestuur een ad-hoe
beslissing. Omdat sommige direc-
teuren (zonder boze opzet) leerlin-
gen inschreven uit andere wijken
heeft de Stichting Katholiek Onder-
wijs Dekenaat Schaesberg maar be-

sloten zelf die beslissingen te ne-men.
In het najaar van '89 kwam de the-
matiek weer eens ter sprake. Er
werd onder andere gesproken over
de herziening van de wijkgrenzen
en maatregelen om de leerlings-
troom gelijkmatig te laten verlopen.
Pierre Stevens van de stichting be-
nadrukt dat er naar goede argumen-
ten altijd geluisterd wordt. In een
halfjaar tijd klopten tussen de tien
en vijftien ouders aan bij het school-
bestuur om hun kind op een andere
school te krijgen. Op één geval na
werden deverzoeken allemaal inge-
willigd.

Overigens bestaat wettelijk (artikel
24 op de wet basisonderwijs) de mo-
gelijkheid voor bijzondere scholen
om leerlingen te weigeren. Dat moet
wel voldoende gemotiveerd wor-
den. Stevens: „Het gaat nog altijd
om kinderen, niet om cijfers".
Volgens wethouder Thei Gybels
hebben besturen van bijzondere
scholen een grotere vrijheid om
wijkgrenzen aan te geven dan het
gemeentebestuur voor openbare
scholen. „De bijzondere basisscho-
len lijken inhoudelijk redelijk veel
op elkaar. Daarom kun je daarvoor
ook gemakkelijkereen wijkindeling
maken."

Met de spreiding van de leerlingen
over de verschillende scholen kun-
nen de bijzondere basisscholen ook
voorkomen dat de scholen in groot-
te te veel van elkaar verschillen. Dat
zou namelijk consequenties kunnen
hebben voor zowel de formatie-
plaatsen als de ruimte van de scho-
len. Gybels: „Het getuigt van een
goed beleid om door middel van
spreiding scholen overeind te hou-
den. Maar op het moment dater be-
paalde scholen niet meer levensvat-
baar zijn, zou je niet moeten terug-
deinzen om over fusies te gaan pra-
ten". Voorlopig is dat in Landgraaf
nog niet aan de orde.

Vrijwilligers
Centrale in
Landgraaf
opgeheven

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Vrijwilligers
Centrale Landgraaf houdt op zelf-
standig te bestaan. Met ingang van
vandaag is de Vrijwilligers Centrale
dan ook definitief gesloten. Voor
vragen met betrekking tot het vrij-
willigerswerk kan men voortaan te-
recht bij de Stichting Welzijnswerk
Landgraaf (SWL).

De Vrijwilligerscentrale heeft sinds
de start in 1983 nooit betaalde
krachten in dienst gehad, zoals in de
omliggende gemeenten. Dat leidde
de laatste tyd tot problemen in de
bezetting, omdat de medewerkers
van het bureauteam steeds sneller
betaald werk vonden. Het verloop
werd te groot.

De SWL zal nu zoeken naar nieuwe
wegen om de service en ondersteu-
ning aan individuele vrijwilligers,
organisaties en verenigingen gestal-
te te geven. Voor vragen kan men te-
recht bij Martha Vuist: S 045 -311738.

Groen Links
pleit voor

'nachttrein'
GELEEN - De jongeren van de
Groen Links-afdeling Geleen heb-
ben in samenwerking met hun
geestverwanten in de gemeentera-
den van Roermond, Sittard, Heer-
len en Geleen de Nederlandse
Spoorwegen verzocht een proef te
nemen met nachttreinen op het tra-
ject Roermond-Sittard-Heerlen-
/Maastricht. In een brief aan de di-
rectie van de NS wijst Groen Links
op het gegeven dat in de avonduren
de trein geen alternatief is voor de
auto. 'Wanneer je per trein in het
weekend een avondje wilt gaan
stappenen daarvoor de trein neemt,
betekent dat, dat je omstreeks 24
uur weer richting trein moet gaan
omdat je anders aangewezen bent
op de taxi', aldus Groen Links.

Ton schade
bij brand

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Politie en brand-
weer uit Landgraaf hebben een on-
derzoek ingesteld naar de oorzaak
van de brand, die donderdagmor-
gen (05.40 uur) woedde in een gara-
geaan de Hoogstraat in Nieuwenha-
gen. Daarbij brandde de garage na-
genoeg tot de grond toe af, terwyl
één auto helemaal in rook opging.

Jeugd Landgraaf
werkt aan eigen
tv-show 'Truts'

"De jeugdige
'televisiemakers'
beleven op hun
manier de pre-
mière van 'Fruts'.

Foto:
DRIES LINSSEN

spanningen toen zy
in Carré aan de
Hoofdstraat 144 in
Landgraaf hun eigen
programma zélf kon-
den zien. De items,
vakjargon voor on-
derwerpen, die
maandagavond aan
de orde komen, zijn:
politie, eenmans-
theater, muziek en
de kinderboederij.

Het is de bedoeling
dat het project van
Welzijn Landgraaf
en de Omroep Land-
graaf elke drie we-
ken wordt uitgezon-
den.

dringend
rft lezeres uit het Rolduc-
'eld in Kerkrade krijgt tele-- 'Hallo, hier met de Neder-
se Enqüetedienst. Mag ik u
vragen over de inwerking
de zon op uw huid?' Toe
jf, denkt onze heldin, vra-
kan geen kwaad. Maar als
de duistere mannenstem
't vragen of ze alleen thuis
e gordijnen kan sluiten en
'kan uitkleden om op het li-
ttn naar rode vlekken te
■ren, borrelen er toch wat
f-gtekens bij haar op. Zoals

"' 'Wat heeft de afwezigheid

' een echtgenoot met de in-
ging van ultraviolet te ma-

i

adringend (2)
'iets, besluit ze. En hangt op.
eerst de politie te bellen en
%ing te makenvan aan vies-

grenzende tele-
'ftjes van de Nederlandse
fi-etedienst, die volgens een
fdvoeder helemaal niet be-
lt.
Vervolgens om deze krant te
tn, zodat andere dames ook
tot op dergelijke telefoontjes
I'den. Mocht u ondanks deze
irschuwing de vragen van
Nederlandse Enqüetedienst
1 Uiillen aanhoren, vertel de

er dan even bij dat
politie in Kerkrade ook wat
jingendevragen wil stellen.

\

ermis
het regent en de zon

*ïnt, dan is het kermis in de
lel, wordt wel eens~ gezegd,
f-f wat is er in 's hemels-
b-ni aan de hand als het
*uiot en de zon schijnt?
'""i nou de dag van gisteren.
:[_ toen rond half negen ver-
-5 uit Heerlen voor een reis
lïr de provinciehoofdstad,
] zijn woonstede verlaten' stralende zonneschijn.
°-r eenmaal op de autoweg
f het hem vergund - en dat in; nieest letterlijke zin des
Prds - de bui al te zien han-
f Vanaf Voerendaal schoofI compleet sneeuwgordijn
fting het Heuvelland maar
Len Übachsberg scheen nogpm.
* vreemde gewaarwording.

Hulsberg sneeuwde het zo
dat er nog maar rond de

"rtig kilometer per uur gere-
" Icon worden. De hele auto-
P wit, de automobilisten de-
; het kalm aan.

tennis (2)
Py Valkenburg liet deieUwjacht alna en bij Meers-

de weg weer zwart in
?ats van wit. Eenmaal bij De
*~sselt stonden de meestej'o's er dru ipend bij, sneeuw
?°°/ van ruiten en nummer-
?£e^. En in Maastricht...
v*en weer de zon. De Maas-
ïd l°-g zich vriendelijk te koes-
ff in de kietelende zonne-
Cen> alsof er van enige
r^tustorm enkele kilometers
"f^erop geen sprake was.
f^etsbreed vijfentwintig kilo-
f er en je rijdt van zon in deevv, en van fe sneeuw weer
y** zon. Zou er misschien toch, het weer aan de hand:
Wammes
L y^a hadden de carnavalis-
f vo.n de stad Maaseik het eent 2o^der de carnavalsprins
F? 1,doen. De hele orde van het
Fl9 Wammes had een af-T met John I, maar die
££m niet opdagen.
ten aan de voordeur,
toch^es teaen het raam; het
tai allemaal niet baten. Zijn

werden zo
lknelUst over het stilzwijgenr riun prins dat ze de politie
L ra-ndweer alarmeerden.
L een raam op de tweede ver-
k^ n 9 kwam men binnen.
h)n lroffen ze de prins in ver-
bn wde staat van Mstroes
h n "et vergde heel wat trek-L "Rfleuruierk om de Tield' opr laatste carnavalsdag uit
f h£Seud°-comateuze toestand
bh n-
fan ! heeft het einde gehaald., <"" wel met veel hoofdpijn.

Armprothese
van vader
als wanen

BRUNSSUM - Een Brunsum-
mer die wat teveel had gedron-
ken, sloeg op 3 april van het vori-
ge jaardrieruiten in van een win-
kel. Hy deed dat echter met be-
hulp van een wel zeer bijzonder
voorwerp, namelijk de armpro-
these van zijn vader.

De man werd bij verstek veroor-
deeld tot twee weken voorwaar-
delijke gevangenisstraf en een
boete van 750 gulden, ook omdat
hy eerder op het bezit van een
portie hasj was betrapt.

Mr Hermesdorf willigde ook de
eis in tot verbeurdverklaring van
dearm. „We moeten concluderen
dat die door devader is meegege-
ven", zei officier van justitieVan
Hilten schouderophalend.

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF
'Fruts' is de originele
naam van het kin-
derprogramma dat
maandag 5 maart om
18.00 uur voor het
eerst op de kabel-tv
in Landgraaf is te
zien. Onder het mot-
to vóór en dóór kin-
deren hebben 11 jon-
geren in de leeftijd
van 6 tot 12 jaar
maandenlang 'gef-
rutseld' aan de sa-
menstelling en de

totstandkoming van
het drie kwartier du-
rende programma.
Judith, Letteke en
Monique zorgen
voor de presentatie.

De interviews wor-
den afgenomen door
Ank, Denise en Jes-
sie. Redactionele
vaardigheden ver-
richten Jos, Jesse en
Pascal. Tonie en
Bram zijn de decor-
bouwers. Voor de
'makers' van Fruts
kwam gistermiddag
een einde aan alle

Bewoners Termaar/Klimmen voor beton

Actiecomité wil
andere waterbuffer

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Een bewonersco-
mité uit Termaar en Klimmen wil
geen kunststoffen waterbuffer tus-
sen hun beide plaatsen, maar een
ondergrondse betonnen.
Met behulp van 115 opgehaaldeaan-
tekeningen vechten ze een college-
besluit aan, dat maandag in de raad
van Voerendaal wordt besproken.
Om de overlast na stortbuien te
voorkomen worden op diverse
plaatsen in Voerendaal buffers ge-
bouwd. In het wandelgebied Scha-
lenbos tussen Termaar en Klimmen
moet een 25 bij 25 meter groot bas-
sin komen met grote plastic zak, het
geheel omgeven door een stalen

hekwerk. De bewoners vinden dat
deze oplossing de omgeving ont-
siert.

Prestige
Ze hebben nu berekend dat een on-
dergrondse betonnen buffer ruim
drie ton kost, tegen de 'plastic op-
lossing' 125.000 gulden. „Dat ver-
schil van 180.000 gulden, betekent
een jaarlijks last van 18.000 gulden
extra en dat zien wij niet als een fi-
nancieel struikelblok. De raad kan
alleen vanwege prestige stemmen
voor de goedkope oplossing", vindt
woordvoerder H. Becker van de be-
woners, die ook berekend heeft dat

de bewonersvariant goedkoper is
qua onderhoud.

Wethouder Uitterhoeve verklaart
dat het bassin in de natuurlijke
kleur groen gemaakt wordt. De
door de bewoners gemaaktekosten-
berekening van een betonnen buf-
fer klopt volgens Uitterhoeve glo-
baal, maar is toch niet haalbaar. „Er
komen in totaal zon zes buffers. In
totaal zou die duurdere oplossing
ruim een miljoen extra kosten".
Direct naast de buffer die de bewo-
ners ter discussie stellen, komt nog
een tweede. Deze is open, maar hij
zal slechts zuiver water bevatten.
Dit bassin wordt aangelegd door het
Waterschap Roer en Overmaas.
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Slikken
Slikken of stikken.

Zo heette het in september
1988, toen Brunssum en On-
derbanken de pen ter hand
namen om het Awacs-ak-
koord te tekenen.
Dit afsprakenpakket van
Defensie, bedoeld om beide
gemeenten te compenseren
voor de overlast door
Awacs-toestellen, bleek na

een kortstondige blik al geen opperbeste overeenkomst.

Maar omdat Defensie geen andere 'deal' wilde maken dan de
koehandel die op tafel lag en de toenmalige staatssecretaris Jan
van Houwelingen bovendien de strategie verstond om de druk
voor een snelle bezegeling tot het uiterste op te voeren, besloten
beide gemeenten - ondanks veel fervente tegenstanders - er toch
mee in te stemmen.

Per slot van rekening, zo moeten beide gemeenten in alle naïviteit
gedacht hebben, is een ministerie als dat van Defensie toch een
vertrouwenswaardig orgaan en kun je als kleine gemeente beter
op de muziek van zon grote knaap meedansen, dan uit de pas lo-
pen.

Nu, nog geen anderhalf jaar later, is er van de gesloten overeen-
komst weinig tot geen jota terecht gekomen. Niet alleen worden
afspraken over het aantal vlieguren, de vliegbewegingen en de
geluidbelasting geschonden. Ook gaat Defensie voorbij aan de
toezegging om ter compensatie van de Awacs-ellende de werkge-
legenheid in beide gemeenten te stimuleren.
Volgens het akkoord zouden immers lokale ondernemers zoveel
mogelijk bij de bouw van militaire projecten in de regio betrokken
moeten worden. Maar bij de bouw van de Brunssumse Afcent-
school haalde Defensie bedrijven uit Brabant hierheen om die klus
te klaren.
De eerder gehanteerde naïviteit hebben beide gemeenten na die
convenant-schending laten varen. Verontwaardiging en woede
zijn ervoor in de plaats gekomen. Die emoties komen nu echter te
laat. Met verontwaardiging en woede had men in september 1988
moeten reageren, toen Van Houwelingen'met het halfslachtige
pakket kwam aanzetten.
Maar omdat toen het vertrouwen in de goede bedoelingen van
Defensie domineerdeen beide gemeenten de 'deal' ondanks mas-
sale protesten geslikt hebben, is het nu simpelweg stikken gebla-
zen.

R.W.

Hilten schudde demonstratief
zyn hoofd. „U reed in een onver-
zekerde doodskist, met een aan-
getaste remleiding. Het is maar
de vraag of het slachtoffer nog
ooit op een renfiets kan stappen.

Het onverzekerd rijden vindt u
blijkbaar nog steeds een bijkom-
stigheid. U heeft een strafblad
met de nodige aantekeningen en
bent blijkbaar ook nog geweld-
dadig van karakter."

MrHermesdorf veroordeelde
conform de eis, die inhield: drie
maanden gevangenis, twee jaar
ontzegging van de rijbevoegd-
heid plus zes maanden voor-
waardelijke ontzegging en een
geldboete van 400 gulden of acht
dagen.
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Opa en oma Meurders
geven met blijdschap te
kennen dat hun kinderen

Inge en Mark hun een
kleindochter hebben

geschonken.
Ze noemen haar

NINA
28 februari 1990
Akerstraat 153
Kerkrade-West

Geboren op 28-2-1990
Emma
dochter van:

Peter en Angelique
de Esch-Herpers

Kasteelstraat 18
6436 EA Amstenrade

——^-^—.^^^— f--—*" " ,
Stamhouder

SIDNEY JANSSEN
welkom op

! KASTEEL LIMBRICHT j
En natuurlijk feliciteren I
wij Paul, Francine en

Myrthe met je
geboorte.

Personeel party- en j
bowlingcentrum

kasteel Limbricht.
mm^^^^^mmmm^^^ *f|fllflITTTTVIIITTTIIII■ 111lltl■ITfll■ ( II1IIIIII? «■— i mi

Met vreugde geven wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Lana Anthea
Bernd Löwen
Anja Löwen-Saive
Tara

6372 PI Landgraaf, 28 februari 1990
■Hopelerweg 178

Tijdelijk: St.-Elisabethkliniek
Zandweg 180. Heeherbaan, kamer 30A

t I
Met droefheid geven wij kennis dat heden van ons
is heengegaan, onze goede en zorgzame moeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Vreuls
weduwe van

Ernest Sangen
Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 84 jaar.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Vreuls
Familie Sangen

Kerkrade-Bleijerheide, 28 februari 1990
Vroenstraat 97
Corr.adres: Voorterstraat 349
6462 SM Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 5 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-Bleijer-
heide, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Zaterdag 3 maart zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 18.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
num, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont: gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

*m*m*m*m******m*m*mwm****m*m*************m*m*mmmm*m*m*~*m*mmmmm\
Enige en algemene kennisgeving

t
Je naam blijft oiis bij,
leven lang.

Een zorgzame moeder en oma is van ons heenge-
gaan. Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Gerty Weijers
Heerlen: Theo en Wilma

van Overmeeren-Schonewille
Bianca, Kim

Heerlen, 1 maart 1990
Zeskant 29
Corr.adres: Zeskant 141, 6412 DW Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 3 maart om 14.30 uur in het crematorium in
Heerlen. Imstenraderweg 10.
Samenkomst alhier om 14.15 uur, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.

"T" I
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing

Na een werkzaam en liefdevol leven voor zijn gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij kennis dat
heden van ons is heengegaan, mijn lieveman, onze
vader, schoonvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Sjeng Claessens
echtgenoot van

Anna Salden
Hij overleed na een liefdevolle verzorging, zowel
thuis als de laatste maanden in St. Jansgeleen, op
de leeftijd van 71 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Urmond: A. Claessens-Salden
Urmond: Jan Claessens

Doenrade: Wiena en Jan
Sijmens-Claessens

Urmond: Martien en Ria
Claessens-Martens
Familie Claessens
Familie Salden

6129 HD Urmond, 1 maart 1990
Ruys de Beerenbroucklaan 44
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 5 maart om
10.30 uur in de St. Martinuskerk te Urmond.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden voor de overledene in de St. Antonius
van Paduakerk te Urmond-Oost.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Na een kortstondig lijden is op de leeftijd van 70
jaar van ons heengegaan mijn lieve man, onze
broer, zwager, oom en neef

Albert Jagt
echtgenootvan

Maria Elizabeth Leers
Heerlen: M.E. Jagt-Leers

Familie Jagt
Familie Leers

1 maart 1990
Pastoor Honneestraat 62, 6414 BK Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 5 maart a.s. om 11.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Albert is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegenheid
tot afscheidnemen van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anneke Ossen
weduwevan

Caspar Joseph Giesen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Leo Giesen
Resy Giesen-Smeets
Leon

Heerlen: Math Giesen
Riet Giesen-Prumpeler
Ingrid, Linda en Cindy

Kerkrade: Pierre Giesen
Elle Giesen-Kluytmans
Mario
Familie Ossen
Familie Giesen

6466 ED Kerkrade, 1 maart 1990
Klein Graverstraat 183
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 5 maart a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
zondag 4 maart om 11.30 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen In het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
rade, gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek, 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
Na een intens en welbesteed leven hebben wij tot
ons groteverdriet afscheid moeten nemen van mijn
geliefde man, onze liefste vader en schoonvader

Wim Heutz
" 4-7-1914 128-2-1990

echtgenoot van

Elly Ploem
Nuth: Elly Heutz-Ploem

Nijmegen: Wim Heutz
Bernadet Cools

Bad-Sackingen BRD: René Heutz
Jutta Della Vite

28 februari 1990
Stationsstraat 67, 6361 BH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 5 maart om 11.00 uur in de St.-Bavokerk
te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zaterdag as. tijdens de avondmis van 19.00 uur in
voornoemde kerk bidden wij mede voor zijn ziele-
rust.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid-
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Margaretha Catharina
Zuidema

weduwe van

Bernardus Werink
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevolle ver-
zorging in het bejaardenverzorgingscentrum De
Regenboog.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Marga Snel-Werink
Jo Snel

Heerlen: Willy Kraus-Werink
Men Kraus

Brunssum: Henk Werink
Fiennie Werink-van den Boom

Hoensbroek: Piet Werink
Els Werink-Palant
en haar klein en
achterkleinkinderen
Familie Zuidema
Familie Werink

Heerlen, 1 maart 1990
Corr.adres: Keizerstraat 58, 6441 GL Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 5 maart a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Barbara te Brunssum-Treebeek,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne op zaterdag 3 maart a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t IDankbaar voor alles wat hij voor ons en voor velen heeft betekend, geven
wij bedroefd kennis, dat voorzien van het sacrament der zieken, op 80-ja-
rige leeftijd vrij onverwacht in het ziekenhuis te Sittard is overleden mijn
lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Andreas Antonius
" Alphonsus Eijssen

Oud gemeentesecretaris en ereburger van Schinnen
Onderscheiden met de eremedaille

van dé orde van Oranje-Nassau in goud
echtgenoot van

Maria Helena Bosch
Sittard: Mevr. M.H. Eijssen-Bosch
Sittard: Mia en Jo Storken-Eijssen
Sittard: Ans en Wim Nelissen-Eijssen

Evander, Rogier
Vaesrade: André en Corrie Eijssen-Hoofs

Tilburg: Els en Joop van Biljouw-Eijssen
Loes, Monique

Etten-Leur: Lea en John Vrancken-Eijssen
Yuri, Björn

Middelrode: Mariëtte en Maarten Post-Eijssen
Mirte, Merle

Schinnen: Fons en Margot Eijssen-Hermens
Bas, Roel, Torn

Sittard, 28 februari 1990
Corr.adres: Limbrichterweg 74, 6135 GJ Sittard

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op maandag 5
maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus (Grote Kerk) te
Sittard, waarna aansluitend de krematie plaats zal vinden in hetkremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
De avondmis zal gehouden worden op zondag 4 maart om 17.30 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de
heer

A.A.A. Eijssen
De heer Eijssen was tot 1 maart 1975 gemeentesecretaris van de voormali-
ge gemeente Schinnen.
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele verdiensten aan de gemeen-
schap Schinnen bewezen.
Zijn nagedachtenis zal steeds in onze herinnering blijven voortbestaan.
Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij kracht en sterkte
toe om dit verlies te dragen.

Gemeentebestuur en medewerkers
van de gemeente Schinnen

tChrit Godding, oud
54 jaar. Maastricht,

Hermelijnstraat 21b.
Corr.adres: Putepeel
21a, 6217 CE Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal plaatshebben
op zaterdag 3 maart om
10.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lie-
ve Vrouw van Goede
Raad te Malpertuis-
Maastricht. Er is geen
condoleren.

-J. Sef Verbeek, 80 jaar,
I echtgenoot van Lena

Wolters, Hoofdstraat 17,
6077 AW St.-Odiliën-
berg. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 3
maart om 11.00 uur in
de basiliek van de H.H.
Wiro, Plechelmus en
Otgerus te St.-Odilién-
berg.

t Maria van Eek, 79
jaar, weduwe van Jo-

hannes Verstegen.
Corr.adres: Jacques
Schreursstraat 25, 6074
CR Melick. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden za-
terdag 3 maart om 11.00
uur in de H. Jozefkerk
te Roermond.

tJan Jochems, 78 jaar,
weduwnaar van Wil-

helmina Thijssen,
Voortstraat 1, 6051 JP
Maasbracht-Beek. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Maas-
bracht.

tSef Symons, 66 jaar.
Corr.adres; D.L.

Timmer-Symons, Huy-
gensstraat 123, 9727 JC
Groningen. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden za-. terdag 3 maart om 10.30
uur in de kapel van Hui-
ze St.-Joseph te Heel.

I ~ 1Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, gevenwij u kennis dat na een langdu-
rige ziekte toch nog plotseling, voorzien van de h.
sacramenten der zieken, op de leeftijd van 67 jaaris
overleden, mijn dierbare echtgenoot, onze zorgza-
me vader, schoonvader, lieve opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Jan Martinus
Ramakers (Martin)

echtgenoot van

Anna Catharina Philomena
van Loo

Ridder jn de orde van Oranje Nassau
De bedroefde familie:

Stokhem: A.C.Ph. Ramakers-van Loo
Wijlre: Sjef Ramakers

Romy Ramakers-Debets
Wijlre: Hub Ramakers

Tiny Ramakers-Ortmans
Übachsberg: Wiel Ramakers

Marlies Ramakers-van Kan
Wijlre: Ria Kuypers-Ramakers

Ger Kuypers
Voerendaal: Ans Crutzen-Ramafcers

Ad Crutzen
Wijlre: Martin Ramakers

MarinaRamakers-Venhovens
en al zijn kleinkinderen
Familie Ramakers
Familie van Loo

6321 PG Stokhem, 28 februari 1990
Stokhem 44
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben maandag 5 maart a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van Sint Gertrudis te
Wijlre.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal zaterdag 3
maart om 18.45 uur derozenkrans gebeden worden
met aansluitend de h. mis in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

r * iZij?t handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hi] heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbare herinneringen, geven wij u kennis dat
heden van ons is heengegaan, in de leeftijd van 72
jaar, mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader, de
heer

Willem Kohnen
echtgenoot van

M.J. Cremer
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Lemiers: Mevr. M. Kohnen-Cremer
Lemiers: N. Kohnen

Familie Kohnen
Familie Cremer

6295 AD Lemiers, 27 februari 1990
St. Catharinastraat 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 3 maart om 11.00
uur in de St. Catharinakerk te Lemiers.
Heden vrijdagavond is erom 20.00 uur een h. mis
voor de zielerust van de overledene.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolean-
ce.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom te Hilleshagen, Hilleshagerweg. Bezoekuren
van 17.00-18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, dienen deze als zodanig te beschou-
wen.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van onze oud-voorzitter, de heer

J. Jochems
Nadat hij in 1947 COVAS mee heeft opgericht,
heeft hij tot 1971 leiding gegeven aan de opbouw
van onze Coöperatieve Vereniging.
Zijn integere werkwijze en inzet zullen wij ons al-
tijd in dank blijven herinneren.
Wij wensen zijn kinderen en verdere familieleden
veel sterkte toe.

Bestuur, directie en personeel
COVAS

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze voormalige ondervoorzitter

Jan (Sjang) Jochems
Gedurende zijn jaren als bestuurder heeft hij zich
op een breed terrein volledig en met grote inzet ge-
geven aan de behartiging van de belangen van boe-
ren en tuinders en hun gezinnen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Hoofdbestuur van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond

t
Met droefheidnamen wij kennis van het overlijden
van

Martin Ramakers
Gedurende 13 jaar was hij de voorzitter van onze
vereniging.

Bestuur en leden
Voetbalver. Wijlre

Langs deze weg zeggen wij hartelijk dank voor uw
medeleven, belangstelling en condoleances die wij
mochten ontvangen bij het overlijden van onze
dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Gorissen
Een bijzonder woord van dank aan bejaardencen-
trum Bocholtz alsmede deverpleegklinieken Heer-
len voor de goede zorgen, vooral in de laatste maan-
den van haar leven.

Familie Gorissen
Familie Sijstermans
Neven en nichten

Bocholtz, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 maart om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medeleven
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Maria Elizabeth
Janssens-Spelthan

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Familie Janssens

Landgraaf, 2 maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 4 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie (Veldstraat) te Schaesberg-
Landgraaf.

Met verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijdenvan onze medeoprich-
ter

Harry Spee
Zijn gedachtenis zal steeds bij ons blijven
voortleven.

OZO Übach over Worms

ii ; ët
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de lieft M
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven-'i
omringd, delen wij u mede dat God tot Zich
men heeft, op de leeftijd van 83 jaar, voorzie
de h. sacramenten, onze lieve en zorgzame m(~~

schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en r

Tina Knoben -_

echtgenote van wijlen _J

Kees Kroon ■
De bedroefde familie:

Elsloo: JanKroon
Claar Kroon-Vaessens
Astrid en Henrie
Robert en Noëlle

Elsloo: Leo Kroon
Sofie Kroon-Ramakers
Leo
Ron en Karin

Elsloo: Ton Kroon
Tonnie Kroon-Erckens
Petra
Paul ,cElsloo: Wil Kroon Vb
Margriet-Kroon-DriesseöV
Mike ty(
Roger VeKarin tirFamilie Knoben
Familie Kroon s'

Elsloo, 1 maart 1990
Burg. v. Heesstraat 2 ro'
Corr.adres: Raadhuisstraat 50, 6181 HB Elslo(Pe

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bij^
fenis, zal plaatsvinden op maandag 5 maarL-
-10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Er is geen condoleren. t o
Zaterdagavond tijdens de h. mis om 19.00 uur z
bijzonder herdacht worden in voornoemde ke*«
De oveledene is opgebaard in de rouwkamer
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraut -
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00tot 17.30 ui
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan h^
wij dat deze annonce als kennisgeving bescha,(
wordt.

'f
Na een lang ziekbed ontviel ons onze h i
werkende en toegewijde afdelihgsecretar

A.J. Klein E
Wij wensen zijn vrouw en dochter veel stt4.
te toe. 11

F.N.V. afd. Valkenburg a.d. Gt!a
mmmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtm*m*mmmmmm 'l.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomenP'
het overlijden van de heer e'

Adam Beerens f nE
lid van de gemeenteraad 1966-1986 hi

wethouder - loco-burgemeester 1973-1978>r
Zijn grote verdiensten voor de gemeente Oh* 1
Laak zullen ons steeds in dankbare herinneie
blijven. h

Het gemeentebestuurvan Ohé en La.
Ohé en Laak, 2 maart 1990 £I <"e

-"
:s

Daar het ons onmogelijk is een ieder persc^
lijk te bedanken voor de vele blijken van if,
deleven diewij mochten ontvangen bij den
grafenis van onze lieve moeder h
c

Maria Smeets f
betuigen wij onze hartelijke dank. -(Kinderen Smeets
De plechtige zeswekendienst zal plaats'
den op zaterdag 3 maart om 19.00 uur irf
parochiekerk van de H. Cornelius te Heer
heide.

■
■ *i

Dankbetuiging fc
Daar het ons onmogelijk is een ieder p*
soonlijk te bedanken voor de vele blijk
van medeleven en de grote belangsf
ling door u betoond na het overlijden
bij de begrafenis van onze vader, o|i
broer, neef, oom en vriend

Gerard Curfs
betuigen wij onze oprechte dank. t

Kinderen en kleinkinder
Oirsbeek, maart 1990 |

m
De plechtige zeswekendienst zal word'
gehouden op zondag 4 maart om 11
uur in de kerk van de H. Lambertus,
Oirsbeek. I

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlij!]
bedanken voor de vele blijken van medeleven
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de
grafenis van onze onvergetelijke vader, schoon'
der, groot- en overgrootvader

Mathijs Jacob
Sluijpers

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Brunssum, februari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud
op zondag 4 maart as. om 9.30 uur in de kapel V
huize Louise, Vijverlaan 5 te Brunssum.

Dankbetuiging
t

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
bedanken voor het enorme medeleven en de v 1
condoleances bij het overlijden en de begrafd
van

Nico Dobbelstein
willen wij u langs deze weg onze oprechte dank I
tuigen.

Familie Dobbelstein-Oriess*
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
zondag 4 maart as. om 9.15 uur in de St.-AuguS
nuskerk te Elsloo.

vervolg familieberichten zie pagina



De beurt is nu aan het kabinet om
op de opmerkingen en vragen van-
uit de TweedeKamer te beantwoor-
den.

" Broodjes voor de stakende
bouwvakkers in Heerlen.

Foto: DRIES LINSSEN

DEN HAAG - De PvdA toont zich
nogal bezorgd over de positie van
Weert en met name Roermond. Het
kabinet wordt gevraagd of de 'be-
trekkelijk beperkte aanpassingen'
die voor Roermond zijn voorgesteld
wel voldoende zijnom de stad uit de
knellende ruimtelijke problemen te
helpenen in staat te stellen de funk-
tie van 'centrumgemeente' te ver-
vullen.

In het oorspronkelijke voorstel
moest Roermond worden samenge-
voegd met Swalmen, Hom, Herten
en Melick tot een gemeente van on-
geveer 60.000 inwoners. In het hui-
dige voorstel wordt de stad alleen
nog samengevoegd met Herten, Le-
rop en het Leropperveld tot een ge-
meente van 41.000 inwoners.

Volgens de PvdA beperkt dit de
stad te veel bij de mogelijkheden tot
(de dringend noodzakelijke) wo-
ningbouw, terwijl ook nauwelijks
nieuw industriegebied wordt toege-
voegd. De PvdA wijst erop dat te-
genwoordig de centrumfunctie van
gemeenten als Roermond en Weert
als knelpunt wordt ervaren en
vraagt het kabinet nadrukkelijk het
herindelingsvoorstel op dit punt na-
derte beschouwen.

van de kern Lerop en met name het
Leropperveld aan Roermond. Zo-
wel de PvdA, D66 (redelijk positief
over het wetsvoorstel), Groen Links
(forse kritiek op de herindelings-
plannen) en SGP wijzen op de waar-
de van dit natuurgebied en wijzen
woningbouwten behoeve van Roer-
mond aldaar af.

Veel vraagtekens worden verder ge-
plaatst bij de vorming van de nieu-
we grote Maaskantgemeente Maas-
bracht.

De PvdA tenslotte wil van het kab-
net weten wat de plannen zijn voor
een eventuele herindeling van
Noord-Limburg en of deze inder-
daad beperkt blijft tot de voorgeno-
men annexatie van een groot deel
van het gebied van Grubbenvorst
ten behoeve van het om ruimte
schreeuwende Venlo. De PvdA wil
tevens weten wat het kabinet vindt
van de overtuiging dat ook die cen-
trumgemeente daarmee te klein
blijft om de haar toebedeelde taken
te verrichten. Ook D66 wil duide-
lijkheid over de door haar gwenste
herindeling van Noord-Limburg.

Drie jaar
elstraf voor
erkrachting

Van onze verslaggeverar
STRICHT - Wegens verkrach-
i'an een 20-jarige plaatsgenoot

de rechtbank te Maastrichts «4-jarige Kerkradenaar veroor-
I tot drie jaar gevangenisstraf,

minder dan de officier van
ie twee weken geleden had

?nPtember van vorig jaar had de
er de rechtbank voorgesteld de
haast een gevangenisstraf van
Sar ook dwangverpleging te la-
hdergaan in het kader van ter-
Mkkingstelling. Tijdens daarop

8-nde observatie in het Pieter
h« Centrum te Utrecht weigerde
ie.erkradenaar echter elke vorm
Medewerking.

~3
Jaar TBS op grond van eerder

-egde feiten op sexueel gebied
volgens hem geen enkele

Straf achtte hij op zijn
"s, TBS echter wees hij vol-

-5-t van de hand. Als gevolg van
1Weigerachtige houding was het
ehiogelijk een door de wet voor-
hreven rapport te laten uitbren-
door tenminste twee gedrags-
Jigen van het Pieter Baan Cen-
i.

"door moest de officier twee we-
gdeden tijdens voortgezette be-deling van derechtszaak de eer-

>] geëiste dwangverpleging in
n-verband laten schieten. Hij"A evenwel vast aan een gevange-
traf van vijfjaar.

Verkrachting waarvoor deKerk-
jaar thans tot drie jaar cel is
'°rdeeld, vond op 18 junivan vo-aar plaats in een bosje in de ge-
T^te Kerkrade.
k;(sens de telastegelegging zou de"achte geweld hebben gebruikt.

' raadsman, mr C. Spreksel,
"lste 'geweld' echter afgezwakt te
lot 'dwang. Het slachtoffer was
■jongeman met wie verdachte
hele dag op stap was geweest.

Samenwerking tussen overheid en
particuliere sector wordt in de Vier-
de Nota voor de Ruimtelijke Orde-
ning speciaal aanbevolen voor de
gebieden verkeer en vervoer. GS
van Limburg achten Zuid-Limburg
om velerlei redenen in aanmerking
komen voor een dergelijke samen-
werking.

In overleg met regionale diensten
van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft het college daar-
voor een aantal referenties opge-
steld. Uitgangspunt is dat Maas-
tricht en Heerlen in het raam van de
Vierde Nota tezamen zijn aangewe-
zen als stedelijk knooppunt. Het
hele gebied Zuid-Limburg kent een
specifieke ruimtelijke structuur, die
wordt gevormd door drie stedelijke
concentraties met tussenliggende
open ruimten en het Mergelland als
open landelijk gebied. In deze regio
is sprake van een samenhangende
verkeers- en vervoersproblematiek
en voorts van samenhang in econo-
mische potenties. Het gebied kent
daarenboven een uitstraling over de
rijksgrenzen heen. Integraal beleid
achten GS bovenal noodzakelijkom
ontwikkelingen en potenties veilig
te stellen die de positie van Lim-
burg in het Europa van na 1992 kun-
nen versterken.

Referenties

Bouwvakkers zijn
staken nog niet moe

Goedbezochte stempeldag in Heerlen

FNV in actie
tegen sluiten
V&D-fïlialen

Voorbij

Platform
Specifiek voor een vervoerregio is
beleidsafstemming tussen alle be-
trokkenen en eensgezindheid bij de
realisatie van voorzieningen en
maatregelen. Het samenwerkings-
verband treedt daarbij op als cen-
traal platform.

Nadat ervaring is opgedaan in Zuid-
Limburg willen Gedeputeerde Sta-
ten bezien of ook andere gebieden
in de provincie in aanmerking ko-
men als vervoerregio te fungeren.
Daarbij wordt met name gedacht
aan Venlo en/of Roermond.

Ook de VVD is bezorgd over de po-
sitie van Roermond. Volgens het
Kamerlid J. Franssen schiet het
wetsvoorstel voorbij aan de oor-
spronkelijke bedoeling: de verster-
king van de positie van Roermond.

Volgens Franssen zou een mogelij-
ke oplossing zijn om ook Melick-
Herkenbosch met Roermond sa-
men te voegen, maar, erkent de
VVDer, daarmee komt dan in feite
een groot deel van het wetsvoorstel
op losse schroeven te staan. Het Ka-
merlid Van de Berg (SGP) doet de
suggestie grenscorrecties aan te
brengen tussen Roermond en Swal-
men om de Maasstad op Swalmens
gebied gelegenheid tot woning-
bouw te geven.

Politiek debat
over Euregio

Van onze verslaggever

HEERLEN - De dienstenbond FNV
(district Zuid) gaat actie onderne-
men om te voorkomen dat de V&D-
hoofddirectie vier Limburgse filia-
len sluit. Zoals bekend overweegt
V&D om de vestigingen in Bruns-
sum, Kerkrade, Geleen en Sittard
op termijn te sluiten.

Via het verzamelen van handteke-
ningen onder ruim 220 werknemers
die met ontslag worden bedreigd,
hoopt de dienstenbond de V&D-lei-
ding tot andere gedachten te bren-
gen. De handtekeningen worden op
19 of 20 maart aangeboden aan de
V&D-regiodirectie in Geleen.

Lerop
Opvallend hierbij is overigens de
brede afwijzing van de toevoeging

bouw aan. Hij sprak over het grote
aantal werknemers, meer dan
30.000, dat jaarlijksde bouw verlaat.
„Daarvan gaan er 2.000 in de VUT of
met pensioen, zon 7.000 in de WAO
en meer dan 20.000 verlaten de be-
drijfstak omdat ze het beu zijn. Om-
dat de arbeidsomstandigheden te
ongezond en te onveilig is. Omdat ze
niet voortijdig arbeidsongeschikt
willen zijn." Van der Glas vindt dit
niet aanvaardbaar.

Bij het landelijk actiecentrum van
de bouwbonden FNV en CNV in
Woerden stonden gisteren 15.112
stakers van 1492 bouwplaatsen in-
geschreven. Han Lammers, bemid-
delaar in het cao-conflict in de
bouw, heeft vanmorgen de onder-
handelaars van de bouwbonden uit-
genodigd voor nader beraad. Niet
bekend is wat het onderwerp van
gesprek precies is, maar volgens in-
gewijden zou Lammers een opening
hebben gevonden, die hervatting
van de onderhandelingen mogelijk
kan maken.

Onaanvaardbaar
Van der Glas roerde ook de onaan-
trekkelijkheid van het werken in de

hout- en bouwbonden van FNV,
CNV en HZC krijgt tal van spontane
aanmeldingen van werkers die mee
willen staken.

De stakende bouwvakkers werden
gisteren toegesproken door bonds-
bestuurder Joop van der Glas van
de Bouw en Houtbond FNV. Deze
wees op de CAO die deze week tot
stand is gekomen in de timmerfa-
brieken. Voor de werknemers die
onder deze CAO vallen is de eis van
een 36-urige werkweek ingewilligd
en is er een loonsverhoging van 1,5
procent nu en 1 procent in 1991
overeengekomen.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De 716 stakende
bouwvakkers in Limburg hebben
gisteren in de Stadsschouwburg in
Heerlen hun stakingskaart laten
stempelen om zich te verzekeren
van stakingsgeld. Op dit moment
liggen in Limburg 74 bouwplaatsen
plat. De bouwvakkers zijn nog lang
niet stakingsmoe, zo bleek op de
goedbezochte bijeenkomst. Zon ze-
venhonderdvijftig stakers en sym-
pathisanten waren in Heerlen aan-
wezig.

„We gaan door tot we een goede
CAO hebben," zegt Frans Theuns
van het actiecentrum. De karavaan
reist vanaf vandaag weer doorLim-
burg om nieuwe stakers te werven
en platgelegde bouwprojecten te
controleren. Het actieteam van de

'Provincie zou in deze regelend moeien op/reden '

Chaos dreigt op kantorenmarktGrubbenvorsten Veldhoven
veilen samen

- De groente-
van Grubbenvorst,veldhoven gaan samenwerkenet veilen van paprika en cherry-

,aten. De twee veilingen hopen
'1?0 1,3 miljoen kilo van deze to-jjfyes zo groot als een radijs te

i Bovendien zal naar alle
14 miljoen kilo

"e a via de beide veilingen een" naar de klant vinden.

" Nieuw kantorencomplex in Maastricht. Professor Bak is bang dat door de vele nieuwbouw-
plannen dekantorenmarkt een chaos dreigt te worden. Foto:WIDDERSHOVEN

_jüvv is ook het systeem van tele-
pß- Bij televeilen kunnen klan-
IdK op artikelen in
j,"hoven en vice versa. De beide
'ngklokken lopen daarbij syn-

rs °n. Artikelen die door Limbur-

' kn S ochtends vroeg in Veldhoven
ükul* worden zijn al om 11 uur in
D°envorst.

Brandpunt over
stolfongen

HILVERSUM — De actualiteiten-
rubriek van de KRO, Brandpunt,
besteedt vandaag (Ned. 1, 21.25 uur)
aandacht aan Limburgse ex-mijn-
werkers die in de jaren zestig stof-
longen opliepen, maar dat toen niet
wisten.

Zij liepen daardoor hun uitkering
mis. Sommigen proberen die uitke-
ring nu alsnog te krijgen.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
2527,5 tussen 8 en 12 uur.

officiële mededeling
GEMEENTE SIMPELVELD

'h °Urgemeester van Simpelveld, Bt, ter voldoening aan het be-,'ae in artikel 22, lid 2, van deWet, ruimtelijke ordening, ter
nbare kennis dat de raad zijner

fiO hnte b'J besluit dd- 25 Januari
'■

u heeft besloten te verklaren dat
.Vaststelling van een bestem-
!r fsP^an wordt voorbereid voor

Personeel kadastraal bekend ge-
nte Simpelveld, sectie B nr.

m ' Plaatselijk gelegen aan het
lerstraatje, een en ander zoals is

>iv§even °P de bÜ het besluit be-
ist h i s!tuatietekening.
Va f is in werking getreden
\ 'ebruari 1990 en ligt ter secreta-
ris! lng gemeentewerken (ad-

» slratie), voor een ieder ter inza-

hpelveld, 21 februari 1990.
De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux.

Professor Bak vindt dat deoverheid
moet ingrijpen om de groei van kan-
torencomplexen in goede banen te
leiden. Hij ziet in dat verband een
taak weggelegd voor de provincie.
Maar in het provinciehuis te Maas-
tricht wordt zijn mening niet ge-
deeld.

Provincie

„Ik geloof niet, dat de provincie in
deze een regulerende kracht moet
zijn, eerder is het zo dat de markt
zichzelf wel corrigeert als er te veel
kantoren zouden komen. De markt
bepaalt zelf wel waar de grenzen lig-
gen daar hoeft het provinciebestuur
niet aan te pas te komen," aldus een
woordvoerder.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De planoloog pro-
fessor L. Bak, voorheen werkzaam
bij de Vrije Universiteit in Amster-
dam, waarschuwt voor het instorten
van de kantorenmarkt in Neder-
land. Als alle plannen gerealiseerd
worden krijgt Nederland er in de
eerste helft van de jaren negentig
ruim acht miljoen vierkante meter
kantoorruimte bij. Bak denkt dat
dit aanbod veel te groot zal zijn, hij
vindt dat de groei aan kantoorruim-
te geremd moet worden.
„Tegen het ontwikkelen van kanto-
ren heb ik niets, laat ik dat voorop
stellen," zei Bak in een interview.
„Er wordt echter veel te veel ge-
bouwd. Eenvoudige rekensommen
leren, dat we in Nederland bijna aan
het maximum van dertig miljoen
vierkante meter kantooroppervlak-
te zitten." De vroegere professor
voorziet grote leegstand, vooral van
oudere kantoorpanden. Dat starten-
de bedrijven in deze oude kantoor-
panden een heenkomen zullen zoe-
ken is volgens hem niet te verwach-
ten, daarvoor zijn er eenvoudig weg
te weinig startende bedrijven.
In Zuid-Limburg zijn in met name
Maastricht en Heerlen, de twee ste-
den die in de Vierde Nota Ruimtelij-
ke Ordening samen als stedelijk
knooppunt aangewezen zijn, veel
kantoren te vinden. In beide steden
staan grote uitbreidingen van het
aantal vierkante meters kantoor-
ruimte op de planning. In Maas-
tricht op het terrein van Randwijck
(grotendeels al gerealiseerd) en in
het Ceramique-plan en in Heerlen
in het centrum van de stad, waar
dicht bij het station zelfs een com-
plete kantoorboulevard moet verrij-
zen.
Maastricht heeft er in Randwijck al
80.000 vierkante meter kantoor-
ruimte bijgekregen en op het Cera-
mique-terrein is nog eens 70.000

„Aan de plannen voor het centrum
van Heerlen is nauwkeurig onder-
zoek voorafgegaan. Vooral in de re-
gio is behoefte aan nieuwe en goede
kantoorruimte. Wij zijn dus niet
bang voor het instorten van de kan-
torenmarkt," aldus een woordvoer-
der van degemeenteHeerlen. In het
algemeen is de situatie in de regio
ook anders dan in deRandstad. Ook
dat is een reden van gemeentebe-
sturen om niet echt bang te zijn voor
het instortenvan de kantorenmarkt.

Daarmee zou de balans tussen vraag
en aanbodzijde op de kantoren-
markt in Zuid-Limburg in even-
wicht zijn. Uit een rapport van Za-
delhoff Makelaars een internatio-
naal makelaarskantoor ook geves-
tigd te Maastricht, blijkt namelijk
dat er een jaarlijkse vraag is naar
nieuwe kantoorruimte van tussen
de 10.000 en 15.000 vierkante meter
per jaar. Met de 70.000 te Maastricht
en de 60.000 in Heerlen, gespreid
over een periode van tien jaar,
wordt voldaan aan de vraag.

vierkante meter geplandvoor de ko-
mende jaren. De uitbreiding in
Heerlen bedraagt 60.000 vierkante
meter de komende tien jaar.

Verhoging
Zodra er in Nederland overeen-
stemming is met de Nederlandse
ziektekostenverzekeraars over een
verhoging van het aantal operaties,
hoopt het AZM de noodzakelijke
800 operaties per jaar te mogen gaan
uitvoeren. „Dan is al een behoorlijk
stuk van de problematiek opgelost."
Wanneer en of een verhoging van
het plafond tot stand komt, kan
Groenevelt niet zeggen. „Maar door
dit soort acties zou de besluitvor-
ming wel eens kunnen worden be-
spoedigd."

ting Londen vertrekt

Triest
Voorzitter J. van Overveld van deze
stichting noemt de situatie in Maas-
tricht heel triest. „Maar ook in ande-
re hartcentra is sprake van wacht-
lijsten,vandaar dat de begeleidings-
commissie hartchirurgie de cardio-
logen het advies heeft gegeven pa-
tiënten te wijzen op de mogelijkhe-
den om via de Stichting Nederland-
se Hartpatiënten elders in Neder-
land of in Engeland een operatie te
ondergaan."

Door het gebrek aan mogelijkheden
in Nederland om hartoperaties uit
te voeren, dus om financiële rede-
nen sterven mensen onnodig, aldus

MAASTRICHT- „Onze cardiologen
voelen een grote verantwoordelijk-
heid tegenover deze patiënten. Zij
moeten worden geopereerden door
de wachtlijst kan dat niet", aldus
voorlichter Groenevelt. Hij legt uit
dat de operaties in Londen telkens
door één van de Maastrichtse hart-
chirurgen zullen worden verricht.
De organisatie die de luchtbrug
naar Londen heeft opgezet is de
Stichting Nederlandse Hartpatiën-
ten in Roermond. Deze stichtingre-
gelt de financiering van de operaties
en zorgt voor de gehele organisatie.
De stichting is op dit moment druk
doende met de volgende lichting
'Maastrichtse' hartpatiënten die als
alles goed gaat over een week rich-
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'Maastrichtse' artsen
opereren in Londen

Binnenkort opnieuw patiënten naar Engelse hoofdstad Van Overveld. Volgens schattingen
zou het om 200 mensen per jaarkun-
nen gaan.
Sinds de start van de luchtbrug in
december 1989 heeft de stichting
zon twintig tot vijfentwintig hart-
patiënten naar Londen gestuurd. Of
een patiënt naar Londen gaat, is
overigens afhankelijk van de medi-
sche gegevens, de behandelend car-
dioloog, de uitslag van een 'second
opinion', en de mogelijkheden in
het ziekenhuis waar de operatie
plaats moet vinden.

op een herdruk van deze
Acta Sanctorum uit 1863.
Het boek zal 72 pagina's om-
vatten en van illustraties
worden voorzien. Tot de in-
tekendatum 15 april kost de
uitgave vijftien gulden per
exemplaar, na die datum
19,50. Het boek zal op zater-
dag 19 mei tijdens een aan
Sint Gerlachus gewijd sym-
posium worden gepresen-
teerd.

Vrijdag 2 maart 199013

in het Latijn werd geschre-
ven door Erasmus Ghoye,
proost van het klooster Sint
Gerlach. Het levensverhaal
van de heilige werd voor het
eerst door een niet nader be-
kende Norbertijn op papier
gezet rond het jaar 1218 en
aangevuldrond 1225.
De Nederlandse vertaling,
die nu verschijnt, is van de
hand van Dr E. Lavigne en
drs J. Dassen en gebaseerd

HOUTHEM - Het kerkbe-
stuurvan de Sint Gerlachus-
parochie heeft besloten een
Nederlandse vertaling uit te
geven van de 'Vita Sancti
Gerlaci', het leven van Sint
Gerlachus. Dat gebeurt als
(verlate) herdenking van het
feit dat de heilige van het
Geuldal acht eeuwen gele-
den is overleden. Dat eeuw-
feest viel eigenlijk in 1965
maar werd toen niet gevierd
omdat de kerk van Sint Ger-
lach een ingrijpende restau-
ratie onderging.

Het leven van Sint Gerlach
werd voor het eerst in druk
uitgegeven in 1600. De tekst

Overheid en particulieren samen voor beteugelen autoverkeer

GS dragen Zuid-Limburgvoor als 'vervoerregio'
Levensverhaal van
St Gerlach in boek

Van onze verslaggever

- In Zuid-Limburg willen Gedeputeerde Sta-
en particuliere sector bijeenbrengen in een sa-

Werkingsverband dat beteugeling van het groeiend
Verkeer ter hand zal nemen. Bovendien moet deze samen-
ging de invoering van milieuvriendelijke vormen van ver-
stimuleren. .

fovinciebestuur wil het gebied
slocPe de status van vervoerregio, . i overeenkomstig recente mi-
iaart'ële suSgesties- Een aantal

'eids- en particuliere diensten
genodigd donderdag 29 maart
t gouvernement de 'bestuurlij-

urz

ke start' bij te wonen.
Uitgenodigdzijn in dezeregio verte-
genwoordigde rijks-en particuliere
diensten op het terrein van ruimte-
lijke ordening, verkeer en openbaar
vervoer, de gemeentebesturen van
Heerlen en Maastricht, de Kamers
van Koophandel en voorts de dage-
lijkse besturen van streekgewesten
en samenwerkingsverband.

Veel vragen over
positie Roermond

Vres dat centrumfuncitie in de knel komt

vervolg van pagina 1

VAALS - Vanavond vindt in Vaals
een politiek debat plaats over de ge-
volgen met betrekking tot Europa
'92, en dan met name over de gevol-
gen voor de Zuidlimburgse regio.
Na een inleiding door mr Jan-Wil-
lem Bertens, Europarlementariër
voor D66, gaan Tjeu Kusters (D6-
6 Jo Merken (Arbeidsburo
Heerlen) en Leo Steinbusch (hoofd
marechaussee in Vaals) met elkaar
in discussie over de voordelen en
schaduwzijden van de 'open' gren-
zen. Forumleider is Jos van Wersch,
adjunct-hoofdredacteur van het
Limburgs Dagblad.

Belangstellenden zijn vanavond
welkom in Zaal Gelissen in Vaals.
De toegang is gratis, aanvang 20.00
uur.

provincieLimburgs dagblad
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ondervinden bij het overlijden en de
begrafenis van onze vader, schoonvader en opa

Harie Brounen
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 4 maart as. om 11.00 uur in de St.-Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

Dankbetuiging
; Daar hetons onmogelijk is een ieder persoon-

lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling betoond na het
overlijden en bij de begrafenis van mijn lieve
vrouw en onze onvergetelijke moeder

Marian Heijne-Sijkens
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.

Herman Heijne
Heleentje
Rebecca

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 3 maart as. om 19.00 uur in de H. Vin-
centiuskerk te Brunssum.

Dankbetuiging
t

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van

Jan Niessen
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevrouw C. Niessen-Klinkers
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 4 maart om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder en
grootmoeder

Wilhelmina
Roosen-Schreurs

zal worden gehouden op zondag 4 maart as. om
11.30 uur in de parochiekerk van de H. Moeder
Anna te Bekkerveld-Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

IDe ziekte en het heengaan van mijn man, onze lie-
ve, zorgzame vader en opa

Mart Hendriks
hebben ons veel verdriet gedaan.
Het is stil geworden, maar in dankbaarheid en gro-
te liefde zal hij in onze herinnering voortleven. Uw
medeleven en de vele goede gedachten die naar
hem uitgingen, zijn voor ons een grote troost ge-
weest. Wij danken u oprecht.

L. Hendriks-Dammer
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Geleen, Oranjelaan 210
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag4 maart as. om 9.45 uur in de parochiekerk van
de H.H. Marcellinus en Petrus te Geleen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot en onze vader

Jac Titulaer
zal plaatshebben op zondag 4 maart as. om 11.30
uur in de HeiligeMoeder Anna-kerkte Bekkerveld.

Mevrouw Tilutaer-Simons
Marjan en Jelle van der Honing

Rectificatie
De zeswekendienst voor de heer

P.J. Houben
wordt gehouden op zaterdag 3 maart 1990 om 18.30
uur in de H. Moeder Anna-kerk te Bekkerveld-
Heerlen.
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\BIOmarkt]
Het eten van de toekomst met
de zuivere smaak van vroeger.

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Euroiegei)
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4- Jean Pieters, oud 73 jaar, echtgenoot van Corne
I Damen. 6224 HP Maastricht, Karolingenstraat

24. De uitvaartdienst zal worden gehouden op za-
terdag 3 maart om 12.00 uur in de parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Wittevrouwen-
veld-Maastricht. Er is geen condoleren.

4- Willem van Vliet, oud 91 jaar, echtgenoot van
t bijlen Rudolphine Muschart. Maastricht, St.-
Monulphusweg 9. Corr.adres: Prins Bisschopsin-
gel 7, 6212 AA Maastricht. De bijzetting in het fami-
liegraf heeft in stilte plaatsgevonden.

4- Anna Canna, oud 78 jaar, echtgenote van Jan
t Kubazewski, 6231 CS Meerssen, Pr. Richard-

straat 8. De eucharistieviering zal plaatsvinden za-
terdag 3 maart om 10.30 uur in de Basiliek van het
H. Sacramenten te Meerssen. Er is geen condole-
ren.
4- Catharina Bechtle, oud 87 jaar, weduwe van
I Adrianus van Velzen. Maastricht. Corr.adres:

Severenstraat 13, 6225 AR Maastricht. De crematie-
plechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

tNellie Dingena, oud 55 jaar, weduwe van Harrie
Bouvrie, 6218 RM Maastricht, Vizierruwe 20. De.

uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 3.
maart om 10.30 uur in de kerk van deVier Evange-
listen te Malberg-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tLambertus Pommelet, oud 82 jaar, 6224 VW
Maastricht, Schepenenplein 18. De uitvaart-

dienst zal plaatshebben op zaterdag 3 maart om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Guliëlmus
W.V.V.-Maastricht. Er is geen condoleren.

t HoebeerRitschi, oud 71 jaar, echtgenootvan Jo-
sephina Tonnard. 6221 VE Maastricht, Baron

van Hövellstraat 2b. De uitvaartdienst zal plaats-
hebben op zaterdag 3 maart om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Don Bosco, Akerpoort-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

Kindersterfte derdewereld: 1op 6.
Uwsteunblijftnoodzaak!

Giro 5657

"Memisarrihi"
Gezondheidszorg in de Derde Wereld

Memisa, Eendrachtsweg 49, 3012 LD Rotterdam.

Afcent zoekt naar
oplossing onvrede
over dienstrooster

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij Afcent wordt
gewerkt aan een oplossing voor
de onvrede over het dienstroos-
ter van het Nederlandse militaire
personeel, met name bij de circa
vijftig Marechaussees in Bruns-
sum en Maastricht (zie het LD
van dinsdag). Volgens Afcent-
woordvoerder luitenant-kolonel
Stroom stuurt de leiding van de
Marechaussee aan op de invoe-
ring van een vaste roostervrije
dag per maand. Daarover wordt
overleg gevoerd met het hoofd
van de internationale' beveili-
gingsdienst bij Afcent.

„Prima", reageert districtsbe-
stuurder G. Heijmann van de
Marechauussee Vereniging,
„mits die vaste roostervrije dag
deel uitmaakt van een veertiguri-
ge werkweek met vastgestelde
werktijden. Ik denk dat ze wel
met een aangepast rooster zullen
komen." Eerder overleg van de
Marechaussee Vereniging met
Afcent en het ministerievan De-
fensie over deze kwestie leidde
niet tot overeenstemming.

Onvrede
De onvrede over het dienstroos-
ter komt voort uit het feit dat het
Nederlandse militaire personeel

(in totaal zon zeventig s\
maandelijks voor 170 tot T~
wordt ingeroosterd, terv_
maar 160 uur hoeft te worc
werkt. Wanneer de te vee
plande uren vervallen, is
van te voren niet bekeni
komt voor dat iemand
tends te horen krijgt dat
dag niet hoeft te werken. 1
zekerheid is voor het m
personeel uiteraard zeer
lend.

Problemen
Afcent-woordvoerder S
denkt in ieder geval dat de
sing die nu wordt uitgewei
merendeel van de bestaanc
blemen uit de wereld zal k
helpen. Hij heeft er geen id
waarom een vorig jaar vo
Nederlandse militaire per)
uitgedachte oplossing al
snel door Afcent ongedaar
gemaakt. De problemen oy
dienstrooster vloeien voer-
het feit dat er verschillend
tionaliteiten met verschi.c
verlofregelingen werken l-\
cent. ~

SEAR aan Provinciale Stalen:
Consument meer bewust
maken van milieutaak

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Milieubeleid
valt of staat met 'actieve educa-
tie. Consument en bedrijfsleven
moeten vooral worden door-
drongen van het feit dat verant-
woorde afvalverwerking finan-
ciële consequenties met zich
brengt. Een en ander spreekt uit
het advies dat de Sociaal Econo-
mische Advies Raad Limburg
(SEAR) aan Provinciale Staten
heeft uitgebracht over het Pro-
vinciaal Afvalstoffenplan 2. Op
16 maart stellen de Staten dit
plan vast.
Aanpak van de afvalproblema-
tiek is vooral een zaak van pro-
duct en consument. Naar het
oordeel van de SEAR komt bei-
de groepen dan ook een evenre-
dige vertegenwoordiging toe in
de raad van commissarissen van
een met afvalverwerking te be-
lasten provinciale NV. De .SEAR
bepleit inbouw van een mecha-
nisme dat 'opruiming' geleidelijk

doet overgaan in 'hergebruik.
Onmisbaar daarbij zijn mede-
werking en samenwerking van-
uit het bedrijfsleven. Op hun
beurt moeten gemeenten de hen
toegedachte taken op korte ter-
mijn in maatregelen omzetten,
zeggen de adviseurs. Voorgestel-
de hoofdelijke omslag van de
kosten levert naar hun mening
geen bijdrage aan beoogde 'ge-
dragsaanpassing. Méér wordt
verwacht van een heffing per
'eenheid', zoals container, zak of
ton. De SEAR is voorstander van
een evenredige heffing en ver-
oordeelt bij voorbaat gemeenten
die uit zouden zijn op een ver-
kapte inkomstenbron.
Vervuilers die hun afvalpakket
tot kleinere proporties weten te-
rug te brengen, dienen te worden
'beloond. Degenen echter die
nalaten het afval op aangegeven
manier te scheiden dienen te
worden beboet, luidt het advies
aan de Staten.

Overval o supermark
in Sittard

SITTARD - Gisteravondtnegen uur hebben twee 'pende mannen een oven
pleegd op een superma^
de Steenweg in Sittard. 'De twee overvallers, die gt
maakten van vuistvuurwt
waren onherkenbaar doo|
groene bivakmuts.

Na de overval vluchtten'
een witte auto richting
straat. Later observeerde <
litie nog een witte Volvo
Geerweg. De politie wilde
nadere mededelingen doen

Verkeersdo
MAASTRICHT - De 21-
Erik Smeets uit Heel
stricht, die dinsdag lev«
vaarlijk gewond raakte bi
verkeersongeluk, is aan zij
wondingen bezweken.
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Zaterdag „langer Samstag" - De zaken
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" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren 246986

Der Gartenfachmann empfiehlt:
Wenn die Aussaat schnell keimen und gesund wachsen soll

201 Aussaaterde DM 4,80
801 Gartnererde B DM 11,00

150-l-SackTKSI DM 15,50
80IHumustorf DM 3,90

200-l-Sack Torf DM 9,50
Samen abDM 0,59
Saatkartoffeln, Steckzwiebeln und Schalotten vorratig!
Grunddünger für den Rasen und Garten jelzt streven:
50 kg Thomaskali DM 23,00
25kg Thomaskali DM 13,00
50 kg Hüttenkalk DM 10,50
25 kg Dolomitkalk DM 8,50
25 kg Cuxin (Rinder-/Hühnerdung, Meeresalgen) DM 22,00
Cuxin mit Moosvernichter 250 m2DM 21,00
Cuxin mit Moosvernichter 500m2DM 38,00
251h011. Kuhdung 85-110m2DM 15,00
Wir verkaufen und verleihen: Rasenvertikutierer, Rasen-
maher, Allesmaher, Motorhacken, Walzen und Streuwa-
gen. Jetzt noch zu Winterpreisen! Eigene Werkstatt!
Jetzt Ihren Maher zur Frühjahrsinspektion bringen! Holen
Sic sich jetzt kostenlos die neue Bayer-Gartenfibel!

Mo.-Fr. 8.00-13.00, u. 14.00-18.30
m Sa. 8.00-14.00

**U^ J. Crumbach
■^ Gartenfachgeschaft

fKjÊk Futter- und Düngemittel
/jOl Roermonder Straße 43—***A 5120 Herzogenrath-Kohlscheid

02407 3008
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CAMPINGBUSSE
ndful ttht " Neufahrzeu9e' Ausstellungswagen

Hochda" epot " Einrichtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

gegr. 1881
Alles voor paard en ruiter

" geschikt sortiment

" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice

" reparaties en maatwerk in onze traditionele
zadelmakerij

CV\\ \ >v mmw, y.\\ y.-.i \\;\

\\ \\\\ >>Nv\\ n^m^MMM\ \ \ | Bitrë 'i>èsücf>èr\ Sip

\\ \ . \':,J^lödërrüféhSië
\\ \ ~snfac/it'rna7"in:~

\ 024116086

Wtr sund die l ~ " [

tür Planung, E nbau Servide!
WM$ verkaufen Innen n €ht

emfach eine Küche.
Wir pïanjéh mit Innen! aüis'der f'rögramrilëifÖë r"

führenden OeutscrterY Herstellèrefine tür Sic.. rofms.geschnsid.erts ~ ._ - L - .
> Traumküche <

".' Für dié pertèktéïrt'è'tVïlatiö'r "üHd. 'den përfeMeif;:r
Service 'danach" vefbürgep wirxjnts.::::

Donnerstag bis 203plïlir geö tnet

jfefWJM
" inh.: E. Fischer und E. Heller

Dennewartstr. 1 5100Aachen
Telefon (0241) 16086
Telefax (0241) 165118
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Frische Forelle „Schaffliausener Art" in jj#j
Alufolie gedünstel mit Krautersauce, 'Js/ r-Kartoffein und Salatteller DM Z4.C
Salmsteak vom Grill mil Sauce Bearnaise, _ _ r~
Stilzkartoffein und Salaiieller qm 2O .J ■
Rheinischer Sauerbraien in Rosinensauce t<
mil Kanoffel'klossen und Apfelkompott

DM JO.^"
Restaurant Ratskeller

im historischen Rathaus
5100 Aachen (Parkhaus Markt Mostardstras_____
"

Für Menschen mit Lebensart:
Die exquisiten Warringsprogramme

zahlen zum Feinsten, was es heute auf
dem Wohnsektor gibt. Ihre zeitlos

schone Form, diekunsthandwerkliche
Verarbeitung und das kostbare Material

machen siczu Wohnklassikern
von heute.

r\
WARRINGS
INTERIEUR

Büchel 51-53 > ' Karlstraße 104
D-5100 Aachen 4000 Düsseldofl

Tel. 09-4924135542 Tel. 09-49211355 l
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Staatsbosbeheer: 'Een behoorlijke klap'

Enorme schade in
Limburgse bossen

" Brandweerlieden
in Geleen bezig

met het
verwijderen van

omgewaaide bomen.
Foto: PETER ROOZEN

ruïne. Twintig tot vijfentwintig
oude bomen van 75 tot 100 jaar
oud zijn halfweg afgebroken of
volledig ontworteld. Ook een 150
jaar oude eik heeft het loodje ge-
legd. „Tot woensdag was de op-
gelopen schade nog te overzien,
maar sinds gisteren biedt het
park een trieste aanblik", zegt
hij.

In de bossen is grote schade aan-
gericht, vooral in Midden- en
Noord-Limburg. Gerard Even-
huis van de Stichting Limburgs
Landschap spreekt van een 'gi-
gantische puinhoop. „Vooral de
grove den en de fijne spar zijn
het slachtoffer geworden. We
hebben momenteel nog geen vol-
ledig overzicht, maar duidelijk is
wel dat de meeste schade is toe-
gebracht in de Eckelse bergen
bij Bergen, de Boshuizer bergen
bij Geijstèren, het Zwarte Water
in Venlo en De Hamert bij Well.
De schade is groter dan tijdens
de storm van 25 januari j1.," zegt
Evenhuis.

„Ik heb de indruk dat de
wind telkens uit een andere hoek
kwam en op die manier de bo-
men aan alle kanten heeft losge-
rukt. Gelukkig is er geen glas-
schade geleden, want we hebben
hier nogal veel kassen staan." Op
het terrein van het kasteelpark
scheurden wel twee van de drie
tenten kapot die daar in verband
met de ridderfeesten waren ge-
plaatst.

In de Schinveldse bossen zijn
ook tientallen bomen het slacht-
offer geworden van de noord-
wester.

Ook woordvoerder Bossenbroek
van Staatsbosbeheer spreekt van
'een behoorlijke klap. „De
stormkracht is volgens ons gro-
ter geweest dan die van januari.
Vooral aan de oostkant van de
Maas zijn veel bomen gesneu-
veld met name weer in het Mijn-

al
iar Van onze verslaggever

otPERMOND - De onver-
jnöcht felle noordwester-
hi-orm die woendagavond

' ki in de vroege donderdag-
-htend over Limburg trok
eeft diepe sporen door

""hze provincie getrokken.
i Zuid-Limburg hield de
-orm volgens Meteo Beek[)ooral huis tussen 22 en 24

.Ur woensdagavond met
"jfindsnelheden tussen 105

h 115 km/uur en pieken tot

dlfs 120 km/uur. Voor Mid-
■n- en Noord-Limburg lag

,et hoogtepunt van de
a torm rond 2 uur donder-
dagochtend. Op het vlieg-
ri^ld Eindhoven werd toen

en windsnelheid gemeten
an eveneens 115 km/uur.

weggebied", aldus Bossenbroek.
Hij meent dat ongeveer 3000 ku-
bieke meter hout in dieene nacht
is geveld. Staatsbosbeheer be-
heert ongeveer 5000 hectare bos-
oppervlakte tussen Vaals en
Eindhoven.

Volgens Bossenbroek is Zuid-
Limburg minder zwaar getrof-
fen. In het V-ij lener bos is welis-
waar schade aangericht, maar
die is veel geringer dan elders in
onze provincie. In dit bos ging
tijdens de januari-storm 60 ku-
bieke meter verloren. Opzichter
L. Jehae van de boswachterij
Vaals heeft er wel een verklaring
voor: „De bomen in het Vij lener
bos zijn stevig geworteld en kun-
nen, ondanks de hoge ligging,
een stootje hebben."

Natuurruine
Het kasteelpark in Apcen ver
toont het beeld van een natuur Dakdekkers Kunnen

drukte niet aan
in Thorn duurt het veel langer
voordat die productie weer op
peil is. „Normaal produceren we
maar zeven procent hulpstuk-
ken. De voorraad die we nog
hadden is nu op. We hebben nu
de productie weer opgevoerd,"
aldus Van den Boel. Hij vreest
een volgende storm: „De opslag-
terreinen zijn leeg. Als er nog
zon storm komt staan we met
lege handen."

In Landgraaf geen
satellietontvangst

LANDGRAAF - De Centrale Antenne Installatie (CAI) op het dakvan de flats Achter den Winkel in Landgraaf is in de stormnacht forsbeschadigd en moest gisterochtend door de brandweer worden ver-wijderd. De inwoners van Landgraaf bleven daardoor gisteren ver-stoken van satellietzenders (zoals o.a. RTL-Veronique en RTL-Plus).
Volgens woordvoerder Steinen zal worden geprobeerd vanavond een
nieuwe schotel te plaatsen. Hij schat de kosten op 30.000 gulden.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Dakdekkers bele-
ven gouden tijden. De vraag naar
pannen in allerlei maten en soor-
ten is niet meer bij te benen. „We
zijn voor de komende twee a drie
weken volgeboekt", is een veel-
gehoorde kreet. De voorraad is
voorlopig niet uitgeput, maar er
moet toch niet veel meer gebeu-
ren. Bij dakdekkersbedrijf Hou-
ben in Maastricht waren gister-
middag al zon 150 telefoontjes
voor een reparatie binnengeko-
men. Mevrouw Houben schat de
schade gelijk aan die van de ja-
nuari-storm.

Ook bij het dakdekkersbedrijf
Lukasse en Reul inKerkrade rin-
kelt de telefoon aan de lopende
band. „We krijgen telefoontjes
met aanvragen voor het leggen
van enkele pannen tot half afge-
waaide daken," aldus een woord-
voerder. Mevrouw C. Verweyst
van het dakdekkers- en loodgie-
tersbedrijf Verweyst in Hoens-
broek spreekt van 'een gekken-
huis. „We hebben al meer dan 60
telefoontjes gehad. Er zijn vooral
veel lekkages", zegt ze licht ver-
moeid. „In januari waren nauwe-
lijks dakpannen voorradig. Nu is
dat gelukkig wel het geval."

Er is momenteel wel een tekort
aan hulpstukken. Behalve gewo-
ne pannen zijn er immers ook ge-
velpannen en dakvorsten nodig.
Volgens fabrikant Van den Boel

KNMI: Kracht
wind te

laag ingeschat'
BILT- HetKNMI in De Bilt had
voor woensdagavond stormach-
tig weer tot storm voorspeld,
maar dat liep even anders. „We
hebben de windkracht te laag in-
geschat", geeft Ruud Voermans,
hoofd van de Meteorologische
Dienst, toe. „We kunnen boven-
dien nooit precies zeggen waar
een lagedrukgebied over heen
trekt. We hadden verwacht dat
het wat noordelijker zou liggen."
Voor vandaag verwacht hij wel
nog veel wind, maar minder
sterk dan gisteren.

En tenslotte: „Zaterdag trekt een
hogedrukgebied over ons land,
zodat we eindelijk weer eens van
mooi weer kunnen genieten."

helpen. Wanneer we weer open
gaan? Echt, geen flauw idee.
Vóór de zomervakantie in elk ge-
val niet," aldus de uiterst somber
gestemde beheerder.

De Obbichterweg die pal langs
het Julianakanaal loopt, bood
gisteren de aanblik van een bizar
maanlandschap. Torenhoge bo-
men waren met wortel en al uit
de grond gerukt en lagen in lange
rij met afgebroken of doorkliefde
stam aan weerskanten van de ka-
naaldijk.

TreinenIVan
onze verslaggevers

■MAASTRICHT - Tientallen om-
zwaaide bomen (soms met
?chade aan auto's), wateroverlast
111 tunnels, scheefstaande licht-
masten, duizenden pannen van

e daken, wankelende schoor-
tenen en brullende alarminstal-laties. De politie- en brandweer-corpsen in Limburg hadden het
j|r woensdagavond en gisteren
°ehoorlijk druk mee. Over de
°rnvang van de schade valt nog
geinig te zeggen, maar loopt ze-
*er in de miljoenen. Behalve watbchtgewonden hebben zich geen
Persoonlijke ongelukken voor-
gedaan.

F J?et gebied in en rond Bom en_ rasteren is bijzonder zwaar ge-
roffen. Volgens een woordvoer-- °-er van de Bornse rijkspolitiewas de situatie rond twee uurw°ensdagnacht 'uiterst kritiek.
~~e bewoners van een reeksWoonboten in de Berghaven bij??ch.ipperskerk moesten in aller-Jl Worden geëvacueerd naar mo-
■e' Bom toen omvallende en ver-vaarlijk zwiepende bomen de ar-Ken dreigden te verpletteren.

pc verslagenheid bij beheerderfoeter Arts en de vrijwilligers vanj*et Bornse dieren- annex kas-
J^elpark was gisteren enorm.
y*as het monumentale park in deebruari-storm. al zwaar geha-
end en om die reden voor onbe-

paalde tijd gesloten, gistermid-ag bood het complex een volko-men desolate aanblik.

vijftien meterhoge oude
( e°men hebben het loodje gelegd

d
n in hun vrije val een achttal -eels zopas gerepareerde - kooi-

I et» verpletterd. Net als een

"De beschadigde CAI-installatie wordt door deKerkraad-
se brandweer van het dak gehaald. De schotel heeft een dia-
metervan 3 meter. Foto: DRIESLINSSEN

H" De ontwikkeling van de noordwesterstorm vanaf woensdagavond 20 uur tot gisteroch-
tend 5 uur. Tekening:KAREL GERRITS

Limburg likt wonden na
chaotische stormnacht

" Overal in Limburg werd gisteren al of niet provisorisch
de schade van de storm hersteld. Foto: PETERROOZEN

Beheerder Peter Arts van het Kasteelpark in Bom ziet het na de zoveelste verwoestende
storm niet meer zitten. . Foto: PETERROOZEN

Het treinverkeer in de gehele re-
gio ondervond woensdagavond
en -nacht eveneens grote hinder
van de orkaan en was op het
baanvak tussen Susteren en Sit-
tard en dat tussen Geleen en
Maastricht zelfs enige tijd onmo-
gelijk.

Bij een boerderij in de buurt van
Nieuwstadt werd het dak van
een van de grote koeiestallen
weggeblazen en tegen het er--*
naast gelegen woongedeelte ge-
slingerd, terwijl in Bom het dak
van een oude hofstede vrijwel
volledig in elkaar is gezakt. Ook
op een aantal andere plaatsen in
de Westelijke Mijnstreek heeft
de storm daken geheel of gedeel-
telijk van woningen gerukt.

Bij veehouder Janssen aan de
Merseloseweg in Venray stortte
een varkensstal gedeeltelijk in.
Enkele varkens kwamen daarbij
om. Tot de gedupeerde boeren
behoort ook Ed Kicken in Terlin-
den-Margraten. Hij is bezig het
dak van zijn aan de provinciale
weg naar de Plank gelegen boer-
derij te vernieuwen. Eerder in de
week liep het reeds vroeger van
pannen ontdane dak schade op,
maar woensdagavond deed de
storm er nog een schepje boven-
op.

In Herkenrade werd een stuk
muur van een boerderij omge-
blazen. De stenen kwamen op de
weg terecht. Op het schoolplein
van Sibbe was een tuinhuisje
niet bestand tegen de wind,

maand geleden zijn daarbij ook
nu diverse dieren ontsnapt,
waaronder twee zeldzame uilen,
een ara alsmede enkele fazanten
en eekhoorns.

Volgens Arts is de vernietigende
'kaalslag' voor het toch al nood-

ziet het zelf. Morgenmiddag
(vanmiddag - red.) komt ons be-
stuur in spoedvergadering bij-
een. Daarna zullen we de zaak bij
de gemeente aankaarten. De
loco-burgemeester is hierzoeven
al poolshoogte komen nemen en
heeft verzekerd dat men ons wil

lijdende dierenpark ronduit dra-
matisch. In zijn ogen is de situa-
tie zelfs zo hopeloos dat de vraag
gerechtvaardigd is of herstel van
het park in zijn oude luister - zo
dat al mogelijk is - nog wel zin
heeft. „Doorgaan op de oude
voet of opnieuw beginnen. Je

waaide om en liep enige schade
op.

In Heerlen waaide een deel weg
van het dak van het Sportfond-
senbad aan de Euterpelaan.

Wegen
Op de grote wegen waren door
buien, gladheid en windstoten
wat ongevallen echter zonder
ernstige gevolgen. De weg
Weert-Nederweert-Meijel moest

worden afgesloten omdat er
meer dan twintig bomen over-
heen lagen. In de loop van giste-
ren kon de weg weer vrij worden
gegeven voor verkeer.

Bijl
Een Landgraafse politieman was
zo druk bezig met het opruimen
van omgevallen bomen dat hij
met een bijl in eigen been hakte.
De wonde moest in het zieken-
huis worden gehecht.
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Bouwmaatschappij I KEULEN IBVi—. mmÊmmmmmmmtmmmmm
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1 W\ Heiweg 14, Geleen
Tel. 0449046900

-^
»

1
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|Öi --_j feliciteert de Gemeente Onderbanken met
_^M_ÉiÉMHn_pJ I iU__HÉ____l &< het nieuwe bestuurscentrum

_■_____! lts*!!? -ii.É'_HPB

iilfllS De offic^le opening wordt vandaag 2 maart 1990
BHIB^^CIHP^MWM om 14.00 uur verricht door gouverneur Dr. J. Kremers

MBH9N9HMSmWsmmWsmmmmmWimm** —^^^—»—""' '*"-""^

De verdere uitvoering geschiedde in samenwerking met onderstaande bedrijven:

ARCHITEKTEN |BS3SHIHHI |^XIZSE2ZZZu2i l^J,''Jjl11:! ■—^—
ADVIESBUREAUS Tunnelstraat 4 Mortel 6A Tomelkerweg 101
***"* w *--+**++*' iw»ww 6163 HT Geleen. 04490-44500 6121 JTBom. 04498-54776 6161 RB Geleen. 04490-44050

Graaf Huvnlaan 8 Ambachtstraat 1 VaarstraaM Fregatweg 50
6161 EZ Geleen. 04490-45027 7120 AD Aalten. 05437-75115 6171 HP Stem. 04490-31274 6222 NZ Maastricht 043-632666

Lange Raarberg 2 Graetheide 68 Stationstraat 83 Daalstraat 22
6231 RN Meerssen. 043-649749 6121 RP Bom. 04490-53354 6191 BC Beek. 04490-72577 6165 TM Geleen. 04490-44044

GroteLooiersstraat 24 Graetheide 68 Industriestraat 29 Hoofdstraat 45
6211JJ Maastricht. 043-215007 6121 RP Bom. 04490-53354 6433 JW Hoensbroek / Heerlen. 045-218242 6333 BE Schimmert. 04404-2345

Hoverveld 5 Kiebeukel 8 Achter deKerk 6
De Spoorslngel 65 6039 SE Stramproy. 04956-2600 6271 BJ Gulpen. 04450-3045 6365 CP Schinnen. 04493-1702
6499 AD Heerlen. 045-727171

__^^^^^^^^^___^__^_i^^^^_H9PHPVWPPPWVH H^ffl^flH Stationstraat 2
Bym|||j| 6114 GC Schinnen. 04493-2069

Julianastraat 218 Dr- Nolenslaan 114
6285 AH Epen. 04455-2323 6136 GV Sittard. 04490-15353

Rijksweg Noord 95
3136 CX Sittard. 04490-15353

| 1 De combinatie BLM/Timmermans feliciteert de gemeente Onderbanken met haar fraaie bestuurscentrum. TIMMERMANS r-^^^——
I J^JLJ JL Grond- Weg- en Waterbouw

blm weg-en waterbouw* Wl J z'Jn er trots °P de infrastructuur van dit project te hebben mogen uitvoeren. Sloopwerken ■' J [ ■
Kontakten Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m

06-320.323.01
Babbelbox

Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Donna-Maria 045-227734

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

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullie ook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

Privéhuis Michelle
'n schot in de roos

045-228481/045-229680
Maak je keuze

Sexofoon Automatic 06-320.320.11
Onschuldig 06-320.321.18

Onbedorven 06-320.323.03
Vrouwen vertellen 06-320.325.53

Partnerruil 06-320.321.06
Chick 06-32CT.321.61

Lesbifoon 06-320.321.00
Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

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

045-326191
Escortservice all-in.

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

320.320.24.
Rijpe

Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.
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 Ct p/m

Maak nieuwe

VRIENDINNEN
Flirt-Box:

06-320.330.01 - 50 et p/m

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits
06-320.320.07

Amanda
06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 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 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sex-

kontaktentel.
06-320.321.44 - 50 Ct p/m

Sex met het
buurmeisje
en nog veel erger!

06-320.326.01 - 50 et p/m

Lekkere meid
zkt. sexcontact.
Bel de tippellijn
06-320.330.66

Zoek je 'n ondeugende meid
Hete vrouwen

06-320.326.33 - 50 et pm

Homo!
Michaël luistert

met open mond..
06-320.330.88 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

De Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

lief meisje doet het met haar
Wilde vriendin

06-320.328.04 - 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
Plezier voor tien

Box Sextreem
06-320.320.43

Harde 5ex...06-320.320.34
Madeleine...o6-320.331.22
Heterolijn..o6-320.321.29
Super 5M...06-320.331.11
Sexplosie Box
06-320.330.42

Super heet...o6-320.321.41
Non stop. .06-320.320.41
Lesbifoon..o6-320.331.33
HOMOIijn...O6-320.327.98
Boyslijn...o6-320.321.40

Box Amore .
06-320.322.60
Het beste voor 50 cpm.

LIVE LIVE LIVE 50 Ct p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
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--In Afrika ondergaat Wendy
sex heel anders. In 't

bordeel met mannen die
Grieks

willen 06-320.326.90 -50cm
Meisjes genieten ongeremd,

als mannen het zo
Geraffineerd

met hun handen
voorbereiden.

06-320.329.24 - 50 Ct 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

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

6 splinternieuwe meisjes

Prlve
Yvonne

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

Kerkrade

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
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox,

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul.
Meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox
06-320.326.27 " 50 et p/m

Het leven begint bij 40. Ook
het sexsleven. Op de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m

Trio-Box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon
Naakt

maar later met die 2 mannen
die in die auto...

06-320.326.70 - 50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge...wordt op
06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens.de lijf-
sexbox, daar durven ze ook
en...jij mag best meedoen
06-320.324.90 (50 et.p/m)

Haar gehuwde vriendin is in
geldnood. Eva's kans. Ja, ik
help je als jij me vanacht...

Lesbisch
06-320.330.52 - 50 Ct p/m

Leder en
Rubbersex

Jonge paren beleven
vreemde diepe emoties.

06-320.330.51 - 50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van
de orgiebox

nieuwe dingen uit om het
nog heter met elkaar te doen

Alles op
06-320.324.40

En dan...de sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (50 Ct p/m).

Ze buigt voor zijn eis. Bij
deze man

leert Angela het klappen van
de zweep.

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

Buro Elvira
Voor 'n privé-adres. Dame

aanwez. 045-419384.

Diana
Escort

045-320343
,320323

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Gezellige
dames

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

Privé
Brigitte. Tel. 045-729101.

Joyce
Privé en escort ma.-wo. 12-

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

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Nieuw Nieuw
Contactburo Geleen.

Tel. 04490-48768.
Inschr. dames welkom.

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 - 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
't Is stil in 't duin. Laten we
daar zonnen. Marco gaat
met die man mee. Zijn 1e
homo-avontuur
06-320.321.33 (50 et. 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).

Alweer
krijgt Anky straf. Weer voelt
de man hoe vreemd ze doet

onder zijn handen.
06-320.323.85 (50 et. p/m).

Les aan huis. In haar
koordslipje

opent Inge de deur voor
haar vriend, en dan...op de

trap.
06-320.330.17 (50 et. p/m).
Ze 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).

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan. Tel.
06-320.327.88 - 50 et p/m

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

Aanbieding in
Club Rustica

sexy meisjes verwelkomen
Uw. V.d. Weyerstr. 9, Kerk-

rade-West. 045-412762

Blondy Sexy
Ster, nieuw vanaf 10 uur.

Tel. 045-721759.
Transsexuele Sonja een

nieuwe uitdaging voor elke
man of vrouw. Heet en

opwindend!
06-320.330.74

50 et p/m

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

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

tel. 045-423608.
Contactburo

Maastricht. Bemidd. in
privéadressen, 043-635264.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va. 14 u.

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

Als u ons voor 12uur 's i ft.gens belt, staat uw PIC 'LO de volgende dag al irty
Limburgs Dagblad. Tel.'
719966. *e—. <e

Bel de Vakman Pi: , Z , -lt
Afvoerproblemen? w

Babit bv rioleringswerken rj
Tel. 045-463892

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
STORMSCHADE vraag
vooraf prijsopgaaf. Wij rege-
len uw schade ook met de
verzekering. Bouwbedrijf
Schaeffer Tel. 04750-11985
b.g.g. 04490-26986.

Hans LIPS voor timr*;
dak en zinkwerk met g3*r
tic. Vraag vrijbl. ad<fc;
offerte. Bel 045-453818^1
NEW LOOK BV Scriy
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steige^"
huur. Tel. 045-31215->>
045-312709. )\
DAKDEKKERSBEDRIJrK
Nok, voor al uw daw
werkzaamheden, met k
langste schriftelijke garalti
Bel voor vrijblijvende ofwe
Tel. 045-224459/75300^: leWonen Totaal L

l.v.m. overlijden INBOEDEL
(klassiek) te koop. Tel. 045-
-722404 tussen 18 en 19 uur
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Z.g.a.n. noten EETHOEK,
ronde tafel en 4 stoelen. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-417309.
Te k. weg. overcompleet:
moderne ZIT/SLAAPBANK
(1 pers.), pr.n.o.t.k., alles-
brander (moderne zwarte
uitv.) mcl. toebeh., pr.
’1.200,-. Tel. 045-243648
na 18.00 uur.
Te k. notehouten KAST en
eethoek, pr. ’ 400,-. Corne-
liuspln. 12, Heerlerheide.

. Pracht zwaar eiken Bfi\- STEL als nw., vr.pr. ’ &'\
r mass. eik. salontafel w

" f 275,-, 045-323830

TV/Video■ ■>
■ Kleuren T.V.'s 8-12 kan.

’ 75,-. T.V. met afst.bed-

’ 125,-. Radio/tv FRANK
Bokstraat 33 Heerlerhe1

' Tel. 045-213432.

" KLEUREN TV grote s»
( ring vanaf ’ 75,-. Radio- van Voorst, Ganzeweidê
5 Heerlerheide. 045-2138 J

" Goede KLEUREN 1
3 Zeer grote sort. va. ’ 1)

met gar. Reeds 25 jr.i juiste adres. T.V. Occ. C- trum Geel, Grasbroekef*
25, Heerlen. 045-724760

Braderieën/Markten
MORGEN 3 maart a.s.

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

Kachels/Verwarming
Kachels, inzethaarden, gro-
te keus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Foto/Film
Te k. compl. MlNOLTA-
uitrusting, telelens 200 mm,
zoomlens 70 mm, flitser en
vele access. pr. ’ 950,-. Tel.
045-420202.

Te koop gevr.j
Wij kopen GOUD, brui'
zilver. Wij betalen cC1'
geld! Verseveld, Saroiej!
80A, Heerlen. 045-7146?
Bel vandaag! 0?
87786810 als u DAM'
POCKETS te koop 'zoals: Bouquet, in1';
Candlelight, Jasmijn, L<j
affaire en alle mog. ang>
Te k. gevr. gebruikte H^
-TRAINER. Tel. O**
28732. ï

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2P



Bisdom

„Dat brengen we ook altijd zelf naar
buiten", beloofde de bisschoppelij-
ke voorlichter.

De opbrengst gaat uiteraard naar
projecten in de Derde Wereld.

landelijke Vastenactie wordt ook
dit jaarweer gevoerd onder het mot-
to 'om het recht van de zwaksten', in
het bijzonder die in de Derde We-
reld.

Volgens Karel Weerkamp van het
Bureau voor Internationale Solida-
riteit (BIS) in Roermond, dat de lan-
delijke Vastenactie in Limburg
coördineert, bedroeg de opbrengst
van die actie in onze provincie vorig
jaar welgeteld 1.449.697 gulden.
Landelijk was dat 12,5 miljoen gul-
den.

Van onze verslaggever
ROERMOND - De biechtkaart die het bisdom Roermond
aan alle priesters van het bisdom heeft verzonden, is ver-
deeld ontvangen. De meningen lopen uiteen van nuttig
hulpmiddel tot vergaand gewetensonderzoek. Op de
biechtkaart staan liturgische teksten en onder elk van de
tien geboden een aantal vragen als geheugensteuntje voor
biechtgangers en de priesters zelf.

ties binnengekomenvan mensen
die in het bezit willen komen van
de biechtkaart," aldus woord-
voerder Ad Jansen. De biecht-
kaart is voorlopig in een oplage
van 10.000 exemplaren gedrukt.

bevraagd naar een reactie zijn
Priesters erg terughoudend in
nun commentaar. Hun naam wil-
len ze liever niet openlijk op-
biechten. „Het is eigenlijk niet
nieuw. Alleen staat nu op papier
*vat de bisschop altijd gezegd
heeft. De biechtkaart kan een
tuttig hulpmiddel zijn", aldus
een pastoor in Roermond.

Een voorbeeld: Gebod 1: „Gij
zult geen afgoden vereren, maar
Mij alleen aanbidden en boven
alles beminnen". De vragen daar-
bij: welke afgoden heb ik; kijk ik
veel televisie; drink of eet ik te
veel; js mijn werk of hobby een
afgod; welke waarde heeft geld
voor mij; bid ik 's avonds en 's
morgens; bid ik aan tafel; dank
ik God ookvoor het goede; bid ik
met aandacht; tracht ik God echt
te beminnen ?
„Gij zult geen onkuisheid bege-
ren", zo luidt gebod 9. De vragen:
zijn mijn gedachten zuiver; zet ik
verkeerde gedachten van mij af;
is mijn oog altijd zuiver; keek ik
naar zondige afbeeldingen; hoe
keek ik naar mensen? Zoals
God ?; Of keek ik enkel naar de
buitenkant ?
De bisschop verzoekt de pries-
ters de biechtkaart aan de biech-
telingen door te geven 'opdat de
gedachteaan het sacrament weer
levendig wordt. De biechtkaart
is juist in de vastentijd uitge-
bracht, als voorbereiding op het
Paasfeest.

de ritus, maar de bisschop wijst
er ook op dat de biechtkaart ook
bedoeld is als handreiking voor
de voorbereiding van de biecht.
Onder ieder gebod staat een aan-
tal vragen, die als geheugen-
steuntje kunnen dienenwanneer
men zich afvraagt wat allemaak
Onder fiat PphnH liorstaan mnol

En wie die in zijn bezit wil krij-
gen, hoeft het voor de prijs niet te
laten: 10 cent per stuk, te bestel-
len bij de dienst katechese van
het bisdom.

Betere bagage-service
voor reizigers naar

Eindhoven en Maastricht

VolgensWeerkamp doet het meren-
deel van de parochies in Limburg
mee met de landelijke Vastenactie.
Via de kerk worden oproepen ge-
daan de actie financieel te onder-
steunen. In de kerken wordt voor-
lichtingsmateriaal verspreid. De

Zoals bekend zal kardinaal Simonis
er bij het Vaticaan op aan dringen
dater een eind komt aan de zelfstan-
dige missieactiviteiten van het bis-
dom. Hij maakte dat in januari be-
kend. Bisschop Gijsen heeft de
beëindiging van deze activiteiten in
1980 al toegezegd.

Meningen verdeeld
over biechtkaart

Bisschop komt met geheugensteuntje voor biechtvaders en gelovigen

Te ver
Voor een andere pastoor gaat debiechtkaart te ver: „De biecht-kaart lijkt meer op een gewetens-
onderzoek. Het is de vraag of
Zon kaart echt nodig is. ledere
dag is in de parochiekerk vier
tour biechtgelegenheid. Niet dat
die uren ook altijd benut wor-
den, maar iedere dag komen er
ttog mensen biechten. Allemaal
Ouderen, jongeren niet. Biech-
thoren is dus nog dagelijkse
Praktijk, ook zonder biecht-
kaart."

In een begeleidende brief bij de
biechtkaart schrijft bisschop Gij-
sen aan de priesters: „U weet
evengoed als ik dat dit sacra-
ment in onzer dagen zeer in on-
gebruik is geraakt, zó zeer zelfs
dat heel wat mensen, vooral jon-
geren het niet meer kennen,
noch naar inhoud, betekenis en
vrom. Misschien denken we wel
eens dat dit'niet meer te verande-
ren is. Maar aan die gedachte mo-
gen we niet toegeven."

By het bisdom zijn al veel reac
Vragen
Dc biechtkaart bevat niet alleen

" Zomaar een biechtstoel, waarvan bisschop Gijsen hoopt
dat ook en vooral jongerener de weg naartoe weten te vin-
den. Foto: DRIES LINSSEN

De KLM spreekt de hoop uit dat
wanneer in 1993 het grensverkeer
tussen de landen van de EG wordt
opengesteld, de ruimbagage van via
Schiphol reizende passagiers even-
eens pas op hun (Europese) eindbe-
stemming door de douane-controle
hoeft te gaan.
Ruimbagage van passagiers die
vanuit Eindhoven of Maastricht via
Schiphol naar het buitenland reizen
wordt nu wél al „doorgelabeld"
naar de eindbestemming. De baga-
ge wordt bij aankomst op Schiphol
rechtstreeks overgeladen op de aan-
sluitende internationale vlucht.

AMSTERDAM - Passagiers die via
Schiphol vliegen naar Eindhoven of
naar Maastricht Airport kunnen
vanaf 25 maart doorreizen zonder
dat hun ruimbagage door de douane
op Schiphol hoeft te worden gecon-
troleerd. De controle zal voortaan
pas plaatsvinden op de eindbestem-
ming, Eindhoven of Maastricht.

Thema-avond
vakbonden en
Europa 1992

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht veroordeelde afgelopen
woensdag een 30-jarige Heerlenaar
wegens flessentrekkerij, verduiste-
ring en valsheid in geschrifte tot
twaalf maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf, vier maanden min-
der dan de officier van justitie had
gëist.

De Heerlenaar leidde vanuit een
loods in Amstenrade een groothan-
del in auto-en bouwmaterialen. Van
alle markten thuis, plaatste hij ech-
ter links en rechts bestellingen van
sterk uiteenlopende aard. Dat leid-
de tot aflevering van zowel vorkhef-
trucks en directieketen als kantoor-
meubilair, electrische schrijfmachi-
nes, snackfriteuses en tientallen an-
dere goederen. Het merendeel daar-
van werd doorverkocht aan 'onbe-
kende' afnemers. Naar schatting
had de man in kort tijdsbestek een
aantal leveranciers benadeeld voor
zeker een kwart miljoen gulden.
Zelf voerde de Heerlenaar voor zijn
kwalijke handel gokverslaving aan
als voornaamste verklaring.

De KLM heeft de nieuwe maatrege-
len gisteren bekend gemaakt. De re-
geling is tot stand gekomenna over-
leg tussen de douane, de Koninklij-
ke Marechausee op Schiphol en de
KLM.

Voorflessentrekkerij

Jaar cel voor
Heerlenaar

De nieuwe regeling maakt het reizi-
gers makkelijker bij het overstap-
pen naar aansluitende binnenland-
se vluchten. Tot nu toe moeten pas-
sagiers bij aankomst op Schiphol
eerst door de douane met hun ruim-
bagage, om zich vervolgens weer
aan te melden bij de balie van de
NLM Cityhopper in de aankomst-
hal.

Kamercommissie wil inzicht aanpak fraude in acht gemeenten

Ook onderzoek fraude
met bijstand Heerlen

Stormachtige verkiezingen
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Kamercommissie voor de fraudebestrijding
(Ismo) heeft acht grote gemeenten, waaronder Heerlen, dertig
schriftelijke vragen voorgelegd over de sociale zekerheidsfrau-
de in hunrayon. De vragen dienenuiterlijk 5 april te zijn beant-
woord. Vervolgens kunnen de gemeenten desgewenst een
mondeling verweer geven op het rapport dat naar aanleiding
van de enquête wordt opgesteld.

Lezingen over
(on) geloof in

medische
wetenschap

Maastricht - De Rijksuni-
'ersiteitLimburg houdtvan 6 tot
'n met 22 maart een reeks lezin-
'en over het (on)geloof in de me-
dische wetenschap. Prof. dr. I.*»olffers van de Vrije Universi-
J^itin Amsterdam houdt dinsdag

** maart een inleiding op dit on-perwerp. Daarna komt op 8
Raart het onderwerp 'De ziek-makende gezondheidszorg' en
i?P 15 maart 'Het Verkeerdeiceen' aan de orde. Diverse spre-kers uit Limburg en daarbuiten
-rjten hun licht hierover schijnen.Pc afsluitende lezing is op 22JRaart en gaat over de alternatie-ve geneeswijzen. Hete thema is:Volstrekt onverklaarbaar, tochEenezen'. Dr. Roel van Wijk van*c Rijksuniversiteit Utrecht enProf. dr. Paul Knipschild van de*HJL spreken over dit onder-werp.

Jj*e lezingenworden gehouden in
*e aula van de Rijksuniversiteit«an de Tongerseweg 53 in Maas-
zicht. De toegang is gratis en de
■j^nvang steeds om 20 uur. Voor
ferdere informatie kan men con-
fact opnemen met Bureau Stu-
Wm Generale S 043-887540.

De fraudecommissie wil eind mei of
begin juni op basis van haar bevin-
dingen met de regering van gedach-
ten wisselen. Dat blijkt uit een brief
die griffier mr. T. Witteveen namens
de commissie heeft gestuurd aan de
colleges van B en W van Amster-
dam, Alkmaar, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht, Groningen, Nijme-
gen en Heerlen.
Vijfjaar geleden gafeen soortgelijk
maar veel kleinschaliger onderzoek
van de commissie onder de vier gro-
te gemeenten, de wethouders van
sociale zaken van Den Haag en Am-
sterdam aanleiding fel te proteste-
ren tegen de conclusiesvan het rap-
port. Het kwam erop neer dat Den
Haag een 'soft' beleid voerde wan-
neer fraudesignalen binnenkwa-
men, terwijl Amsterdam wat chao-
tisch omging met controle op bij-
standsuitkeringen.

Studiedag Dyslexie
- De Stichting Dysle-lTe Limburg houdt op 10 maart een4udiedag over lees- en spellings-

?Foblemen in het basisonderwijs.Js.studiedag begint om 9 uur in de
A°o Roermond, Burgemeester
r^ljanslaan 16. Belangstellenden
-T^nen zich voor 5 maart aanmel-
V? bij mevrouw Wuisman, tel.f 492-2736.

Utrecht daarentegen voerde een
strikt controlebeleid, terwijl de
toenmalige directeur van de sociale
dienst in Rotterdam, mevrouw I.
Dales, in het rapport werd geprezen

om haar zeer bereidwillige mede-
werking.
Aanleiding voor het nieuwe onder-
zoek vormt een verschil in gegevens
van de CBS-enquête onder de be-
roepsbevolking en gegevens van de
arbeidsbureaus. Een aanzienlijk
aantal mensen met een bijstandsuit-
kering zou zich niet hebben laten in-
schrijven als werkzoekende.
De Kamercommissie wil weten hoe-
veel mensen er sedert de vorige en-
quête zijn bijgekomen bij de ge-
meentelijke sociale diensten en in
welke mate het aantal controle- en
opsporingsambtenaren daarvan
heeft geprofiteerd. Verder moet de
gemeente aangeven hoeveel fraude-
signaleringen zich er in de jaren na
1984 hebben voorgedaan. Daarbij
gaat het zowel om fraudegevallen
die zijn aangegeven bij justitie als
om fraude die via een administratie-
ve boete of korting op de uitkering
is afgedaan.

Daarnaast wil de commissie weten
welke fraudebedragen niet geïnd
konden worden via terugvordering
en verhaal. Verder wordt gevraagd
hoe wordt omgesprongen met ano-
nieme tips en in hoeverre de hand
wordt gehouden aan de eis dat de
gemeentelijke accountantsdienst
een goedkeuringsverklaring afgeeft
van de rechtmatigheid van de bij-
standsuitgaven.

De gemeenten mogen aangeven of
zij vinden dat zij voldoende perso-
neel hebben om controle en fraude-
bestrijding afdoende uit de verf te
laten komen. Ook mogen zij een
oordeel vellen over de hanteerbaar-
heid van de nieuwerichtlijnen voor
sociale zekerheidsfraude.

HEERLEN - René van der Linden,
ex-staatssecretaris belast met Euro-
pese zaken, zal een spreekbeurt
houden tijdens een thema-avond
over Europa 1992 en de Vakbond
over de Grenzen. De bijeenkomst is
op maandag 12 maart om 20.00 uur
in de zaal' van café Stadt Heerlen
aan de Sittarderweg in Heerlen.
Verder werken mee aan de thema-
avond: Wiel Friedrichs, districtsbe-
stuurdervan de FNV inLimburg en
tot voor kort voorzitter van de Euro-
pese Vakbondsraad Maas-Rijn en
Peter Donders, projectmedewerker
interne markt Europa 1992 van de
Bouw- en Houtbond FNV.

# Van de 25 verkiezingsborden die een aannemersbedrijf in opdracht van de ge-
meente Maastricht al had geplaatst, is ongeveer de helft geknakt en tegen de grond
geslagen. Om alle risico voor voetgangers en andere verkeersdeelnemers uit te slui-
ten, heeft het college van B&W van Maastricht besloten het plaatsen van gemeente-
lijke verkiezingsborden voorlopig op te schorten. Ook elders, zoals hier inBocholtz,
gingen borden tegen de vlakte. Wellicht een prelude tot een stormachtige verkie-
zingscampagne??? Foto:CHRISTA HALBESMA

van de Marechaussee Vereniging
met Afcent en het ministerie van
Defensie over deze kwestie leidde
niet tot overeenstemming.

Onvrede
De onvrede over het dienstrooster
komt voort uit het feit dat het Ne-
derlandse militaire personeel (in to-
taal zon zeventig man) maandelijks
voor 170 tot 200 uur wordt ingeroos-
terd, terwijl er maar 160 uur hoeft te
worden gewerkt. Wanneer de te veel

ingeplande uren vervallen, is echter
van te voren niet bekend. Het komt
voor dat iemand 's ochtends te ho-
ren krijgt dat hij die dag niet hoeft te
werken. Die onzekerheid is voor het
militaire personeel uiteraard zeer
vervelend.

De Nederlandse militairen willen
een werk- en rusttijdenregeling ge-
baseerd op een 38-urige werkweek.
Is dat niet mogelijk, dan geven ze de
voorkeur aan een 40-urige werk-
week met een ADV-dag per week.
Als ook dat onhaalbaar is. dan wil

men bij de verlofdagen compensa-
tie voor de bestaande onzekerheid:
voor iedere op te nemen vrije dag
niet 12 uur (gebaseerd op diensten
van 12 uur) maar slechts achtuur af-
schrijven.

Problemen
Afcent-woordvoerder Stroom
denkt in ieder geval dat de oplos-
sing die nu wordt uitgewerkt het
merendeel van de bestaande proble-
men uit de wereld zal kunnen hel-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij Afcent wordt ge-
werkt aan een oplossingvoor de on-
vrede over het dienstrooster van het
Nederlandse militaire personeel,
met name bij de circa vijftig Mare-
chaussees in Brunssum en Maas-
tricht. Volgens Afcent-woordvoer-
der luitenant-kolonel Stroom stuurt
de leiding van'de Marechaussee aan
op de invoering van een vaste,roos-
tervrije dag per maand. Daarover
wordt overleg gevoerd met het
hoofd van de internationale beveili-
gingsdienst bij Afcent.

„Prima", reageert districtsbestuur-
der G. Heijmann van de Mare-
chauussee Vereniging, „mits die
vaste roostervrije dag deel uitmaakt
van een veertigurige werkweek met
vastgestelde werktijden. Ik denk
dat ze wel met een aangepast roos-
ter zullen komen." Eerder overleg

Afcent zoekt naar oplossing
onvrede over dienstrooster

pen. Hij heeft er geen idee van waar-
om een vorig jaar voor het Neder-
landse militaire personeel uitge-
dachte oplossing al weer snel door
Afcent ongedaan werd gemaakt. De
problemen over het dienstrooster
vloeien voort uit het feit dat er ver-
schillende nationaliteiten met ver-
schillende verlofregelingen werken
bij Afcent. Dat leidt tot problemen
bij de planning van de dienstroos-
ters.
Twee Marechaussees uit Brunssum
hebben overigens een jaar geleden
al over deze zaak een rekest (ver-
zoekschrift met het karakter van
een klacht) ingediend bij het minis-
terie van Defensie. Daarin vragen zij
om toepassing bij Afcent van de ar-
beidsduurverkorting zoals die geldt
in de Nederlandse situatie en om de
arbeidsduur per dag vast te stellen.
Kortom: om een 'zeker' dienstroos-
ter.
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Zowel bisschoppelijke als landelijke

Vastenacties van
start in Limburg

Van onze verslaggever
HEERLEN - Wellicht voor de laat-
ste keer, maar in ieder geval dit jaar
nog, zijn deze week weer twee Vas-
tenacties van start gegaan in Lim-
burg. Als gevolg van het feit dat het
bisdom Roermond al sinds jaren
eigen missie-activiteiten ontplooit,
en er daarnaast ook de landelijke
Vastenactie wordt' gehouden in
onze provincie, is er sprake van een
doublure.

In 1988was de opbrengst van de bis-
schoppelijke Vastenactie volgensopgave van het bisdom 1,8 miljoen
gulden.

Wat de opbrengst van de bisschop-
pelijkeVastenactie in 1989 was, kon
een niet erg spraakzame voorlichter
Ad Jansen gisteren niet vertellen.

provincieLimburgs dagblad j



Wandelen

SCEW Kerkradenaar nieuw pand

Politieke polonaise in Landgraaf.

KERKRADE - Het Sociaal Educa-
tief Werk Kerkrade heeft aan de
Hoofdstraat 24b in Kerkrade zijn
nieuw hoofdkantoor gevestigd. In
het nieuwe gebouw zijn ook de Ba-
siseducatie, het Sociaal Cultureel
Werk en deVrijwilligerscentrale on-
dergebracht. Het correspondentie-
adres is: Stichting SCEW, Postbus
65, 6460 AB Kerkrade, S 462444.
De afdeling Mens en Werk, dievoor-
heen was gevestigd aan de Juliana-
straat 27, is nu te vinden in de Drie-
vogelstraat 87, 6466 GJ Kerkrade,
S 411539.

Milieucursus

ARTSEN

APOTHEKEN.
foto heeft u natuurlijk goed be-
keken. Toch, kijk nog eens naar
die nummer drie. Da's toch
Maarten? Maarten uit Rotter-dam? En daar bijna achteraan?
Da's toch de dichter? Een bont
gezelschap. Waar gaat dat hene?

'Kiespijn' is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
geKouden. 'Kiespijn' ver-
schijnt elke vrijdag op
deze pagina.

vindt het dan ook nodig dat ie
eindelijk eens een vriendje in de
raad krijgt. Volgens de opinie-
peilingenzit zijnpartij weer in de
lift. Je kunt je daarom afvragen
waarom die partij niet in alle ge-
meenten van de regio meedoet.
Vandaag start in het Open Huis
te Brunssum-Noord de verkie-
zingscampagne. Pierik biedt
vanaf half negen 's avonds het
verkiezingsprogramma aan. De
overige kandidaten zullen zich
voorstellen aan het publiek. Het
publiek kan zich eindelijk eens
voorstellen aan de kandidaten.

HEERLEN
Royal, Rivoli, Maxim: ma en di geen
middagvoorst. Bom on the fourth of
july, dag. 16 en 20.15 uur. Honey, I
shrunk the kids. dag. 14 en 16uur. Steel
Magnolias. dag. 18 en 20.30 uur. Harlem
Nights. dag. 15.30 18 en 20.45 uur. Talk
Radio, di 18 en 20.30 uur. H5: Koko Fla-
nel, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, vr tra zo
ook 16.30 uur. Turner and Hooch, dag.
14.15 18.45 en 21.15 uur, vr t'm zo ook
16.15 uur. Dead poets society, dag. 14
18.30 en 21 uur, vr t'm zo ook 16.15 uur.
Back to the future 2, dag. 18.30 en 21
uur. vr t/m zo en wo ook 14 uur. Black
Rain, dag. 14 18.30 en 21 uur, vr tm zo
ook 16.15 uur. Oliver en Co, vr za zo 14
en 16uur. wo 14uur. De Spiegel: Dange-
rous Liaisons, vr t'm di 21 uur. Kinder-
filmhuis De Spoel: Gülibik. za 15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Sec no evil, hear no evil, vr
tm zo 20 uur. Sea oflove, vr t/m zo 22.15
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Madame Sousatz-
ka. Wo 20 uur.

SITTARD
Forum: Koko Flanel, vr t/m do 20.30
uur, zo ook 14 uur. Harlem nights. vr t m
do 20.30 uur. zo ook 14 uur. Filmhuis
Sittard: Oangerous Liaisons, wo 20.30
uur.

Donder

op het normale huis-aan-huisbe-
zoek in de wijken, dat meestal
niet veel meer inhoudt dan wat
geslijm en het drukken van een
zweterig handje. Blijft de vraag
waarom juist Heilust is uitgeko-
zen? Smerig wijkje soms?

den, voor kamerleden ministers,
voor ministers premiers, voor
premiers presidenten. Nu de ge-
meenteraadsverkiezingen voor
de deur staan krijgen de gemeen-
ten weer veel bezoek van dit
soort mensen. En dat gaat het na-
tuurlijk vooral om de landelijke
partijen. Zo krijgt het CDA in
Landgraaf maandag allerlei
'kopstukken' op visite. Nee, niet
René van derLinden. Wel de ka-
merleden Frissen enPaulis en de
gedeputeerden Mastenbroek en
Pleumeekers. Ze gaan met de
CDA-broers uit Landgraaf koffie
drinken in alle winkelcentra. Als
u het een béétje handig aanpakt
betalen ze voor u ook vast een
bak leut, want ze zijn natuurlijk
niet voor niets te gast...

Die ene carnavalsfoto van de
PvdA in Landgraaf staat natuur-
lijk in uw geheugen gegrift. Ach,
u weet wel, op de welke Thei Gy-
bels als de evenknie van Torn
Waits door de 'neighbourhood'
gaat. Wie Torn Waits is? Mis-
schien kunt u even de pop-ency-
clopedie van Jan Bonten lenen.
Die is toch in de buurt, loopt
zelfs achter Gybels aan en draagt
voor de gelegenheid zijn onder-
broek opzijn hoofd. Afijn, aan de
schouders van Gybels hangt dus
die hele 'rooie kliek. (Goed vast-
houden dames en héren, voor je
het weet zit de man in Den Haag).
Het opperhoofd bespeelt de
'kwetsjbuul', (een apparaat waar-
mee je door middel van geluiden
politieke tegenstanders de mond
kunt snoeren) en zijn partijgeno-
ten kraaien van plezier. Nu, die

Het is in dezerubriek al eens eer-
der geschreven: de Kerkraadse
PvdA wil zich nadrukkelijk pro-
fileren als milieupartij. Nieuwste
verkiezingsstunt is een milieu-
actie, die maandag in de wijk
Heilust wordt gehouden. Een
aantal PvdA-kandidaten haalt
tussen zes en acht 's avonds lege
blikken op en dat spul wordt
dooreen 'bevriende' firma herge-
bruikt. Dit alles wordt aangekon-
digd in een mooie, vast bij de
centrale PvdA-drukker gemaak-
te folder, die alleen ontsierd
wordt door het fabelachtige
Kerkradisme 'tweedens'. En la-
ten we eerlijk zijn, het initiatief
vormt een aardige uitzondering

De avond-, weekend- en zondaf
diensten beginnen op vrijdagavol
en eindigen de volgende week vr
dagochtend om 8.30 uur. "<BRUNSSUM. Van de Wouw, Do*
straat 153, S 251620. i
HEERLEN. Apotheek de Hessen
Bongerd 25, S 719545. B.g.g. TI(X
S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Lar
graaf, Pasweg 6 Schaesbei
S 326900. Voor spoedgevallen d
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVE
Schönefeld, Hoofdstraat
S 452523.
KERKRADE-WEST. Snijde
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 4609
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uur I
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoé
gevallen dag en nacht geopend. ]
SIMPELVELD - BOCHOLIf
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpj
veld, S 441100. Zaterdag van lil
tot 15.00 uur en zondag van 14.301
15.00 uur. Voor spoedgevallen kl
men terecht van 22.00 tot 22.30 vi
HOENSBROEK. Janssens, K«
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eia
apotheek (bgg TIGH S 711400). |
TIGH-HEERLEN.

" Toon Pierik

S 711400

(Informatie over avond- en wed
einddiensten van artsen, tandak
sen, apothekers en het Groei
Kruis.)

GROENE KRUIS

Campagne

Maar goed, het milieu-imago.
Het complete bestuur van de
Eygelshovense PAK's-vereni-
ging is tot PvdA-kandidaat ver-
heven. En dat schijnt bij andere
partijen niet goed gevallen te
zijn. Groen Links beroept er zich
op de verzekering te hebben ge-
kregen van de heren dat ze zich
niet aan een politieke partij zou-
den binden. En naar het gerucht
meldt zou het Kerkraadse CDA
ze op de donder hebben gekre-
gen van niemand minder dan
gouverneurRené van derLinden
omdat men die PAK's-mannen
niet binnen geloodsd heeft. Want
Van der Linden bezocht in sep-
tember van het vorig jaar in het
kielzog van minister Ruding het
Lauraterrein. Inderdaad, toen
stonden ook verkiezingen op sta-
pel. En je kunt zeggen van de
gouverneur wat je wilt, hij weet
precies hoe je veel voorkeur-
stemmen binnen haalt...

Leuk verkiezingsstuntje van de
WD in Brunssum: wandelen.
Wat? Ja hoor, de VVD gaat op
zondag vier maart wandelen en
iedereen (zeker boven de acht-
tien jaar) mag gratis mee. Nog
eens wat anders toch dan een
saaie avond, die gerektwordt om
ellenlange verkiezingsprogram-
ma's breed uit te meten.

Een kritische boswandeling, zo
heet het in een keurig persbe-
richt. Samen met deskundigen
van de IVN gaan de VVD-kop-
mannen Vermeulen en Borger
langs bos en hei om te wijzen op
de noodzaak van het natuurbe-
houd. Vertrokken wordt rond
14.30 uur vanaf restaurant 'Stap
in' ('Stap er eens uit' zou in deze
toepasselijker zijn geweest) en
de voettocht duurt tot vijf uur.
Uiteraard is de stemming gedu-
rende die tijd van groot belang.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens en Richard Willems.

Sinds Gullit kennen we de term
bobo allemaal. Een sluitende de-
finitie kun je er eigenlijk niet
voor geven. Voor plaatselijke po-
litici zijn statenleden al vaak bo-
bo's, voor statenleden kamerle-

Bobo's

D66 in Brunssum gaat er tegen
aan. Toon Pierik van die club

HEERLEN. Wachtdienst vd|spoedgevallen tijdens avond ]
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Wed
enden 24 uur doorlopend S 71141
Werkdagen, tijdens werkur^»,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPO
VELD. Wachtdienst voor spoedt ,
vallenK 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - J
BEEK. Wachtdienst voor spoed!)
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEl1
BINGELRADE. Wachtdienst vd
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevall'
is de dienstdoende verpleegkun'
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAi"
Wachtdienst voor spoedgeval!'
S 323030.

Praalstoeten in de regio trekken toch op vier verschillende data
Carnavalsbond: alleen
optocht op halfvasten

HEERLEN — Op verzoek van de
VNKV Centrale Heerlen houdt het
IVN vanaf april een milieucursus.
De cursus is bedoeld voor mensen
die iets meer willen weten over de
natuur in hun omgeving en de in-
vloed diezij daarop kunnen uitoefe-
nen.
De lessen worden van 19.30 tot 22.00
uur gegeven in de IVO-Mavo Ko-
ning Beatrix aan de Schaesberger-
weg. Aan de 'buitenlessen' mogen
ook kinderen vanaf 8 jaar meedoen.
Voor ledenvan het VNKV bedragen
de kosten ’5,- en voor niet-leden
’lO,- voor de gehele cursus.
Deelnemers dienen zich voor 1 april
aan te melden bij mevrouw Zijlstra,
Kapelweg 43, 6415 Heerlen,
S 723252.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg
(BCL) is hevig teleurgesteld omdat de eerder deze week afge-
laste optochten nu naar vier verschillende zondagen worden
verschoven. De BCL is voorstander van één alternatieve da-
tum: zondag 25 maart, halfvasten.

HEEELEN - Het Creativiteitscen-
trum in Heerlen start op woensdag 7
maart met twee cursussen voor kin-
deren. Het gaat hierbij om lessen in
schilderen voor de kleintjes en een
fotografiegroep voor kinderen van
10 tot en met 13 jaar. Voor de laatste
cursus van acht lessen zijn nog een
paar plaatsen vrij. De kosten bedra-
gen 35 gulden. Opgeven kan bij het
Creativiteitscentrum, Putgraaf 3
Heerlen, S 045 - 718072.

Kindercursus
fotografie Maar een groot aantal comités heeft

daar geen boodschap aan. In Hoens-
broek, Schinveld, Hulsberg en
Heerlerheide trekt zondagmiddag
de carnavalsoptocht. Schaesberg
kiest voor 11 maart. Brunssum,
Kerkrade, Bocholtz en Übachsberg
schuiven naar 25 maart. En Weiten
denkt (voorlopig) aan 1 april.

„Het druist tegen alle wetten in dat
met name op zondag 4 maart in vele
gemeenten de carnavalsoptocht
trekt. Uitgerekend op de eerste zon-
dag van de vasten wordt er nog eens
uitbundig feest gevierd. Kerstmis
wordt toch ook niet uitgesteld als er
op 25 december geen sneeuw ligt",
zegt BCL-secretaris Erkens.

Ook wordt bij de bonden zwaar ge-
tild aan het instandhouden van tra-
dities. „Carnaval begint op 11 no-
vember en wordt tijdelijk afgeslo-
ten eind november op de eerste zon-
dag van de advent. De draad wordt
op 1 januari weer opgepakt en op
Aswoensdag is het seizoen echt
voorbij. De BCL is echter niet be-
voegd om de optochten te verbie-
den. Wij zullen er wel melding van
maken in ons blad Vasteloavend Sa-
men."

Voor rasechte carnavalist Piet
Boonstra (Hoensbroek), hij gaat
zondag voor de 27ste maal op rij
mee als 'einzelganger', is de optocht
een jaarlijks terugkerend hoogte-
punt. „Kerkelijk gezien is het niet
correct, maar de optochtdeelnemer
verheugt zich een héél jaar op die
dag. Als die optocht dan binnen één
week na carnaval wordt gehouden,
blijft de juistesfeer nog hangen. Dat
kan niet gezegd worden van half-
vasten. Want dan is er sprake van
opgefokt carnaval. Hoensbroek
heeft evenals in 1969, toen de op-
tocht door de hevige sneeuwval ook
één week werd verschoven, een
juiste beslissing genomen.'l

Solistenconcours
in Bleijerheide

Patiënten gezondheidscentrijn
Hoensbroek-Noord kunnen dagfe
nacht bellen, S 214821. t

HEERLEN. Voor spoedgevalll
TIGH (brandweercentrale) bel'
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROfc
Voor spoedgevallen eigen huis»
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spof
gevallen eigen huisarts bellen. Ë
SCHIMMERT. Voor spoedgeval^
eigen huisarts bellen. b
KERKRADE-OOST. Tot zatercT
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorj'
van eigen huisarts. Van zateruv
12.00 uur tot zondagmorgen IOD
uur Hanssen, B. Pothaststraat h
S 452879. Van zondagmorgen IOL
tot maandagmorgen 8.00 uur VI,
lemse, Laurastraat 67 Eygelshovr
"St 351232. Ul

SIMPELVELD - BOCHOLT
Schiffelers, Froweinweg 50 Éfc
S 04451-1500. Fc
SCHAESBERG. Zaterdag Mem
Frans Erenslaan 32, S 313186 k
zondag Eussen, Mühlenbergstrft
3, S 320660. ■ J(
ÜBACH OVER WORMS - Nl*
WENHAGEN. Eigen huisarts 1^
len.
VOERENDAAL. Praktijk Ra%
huisplein 4 E 751322. ij

TANDARTSEN

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Hoensbroek

'Kunstparade'in Kerkrade

Pastoor-deken Wiertz van de paro-
chie H. Joannes Evangelist in
Hoensbroek tenslotte, tilt niet
zwaar aan het trekken van de op-
tochten in de vastentijd. „Er is in te-
genstelling tot vroeger geen innige
samenhang meer tussen kerk en
carnaval. Ik heb er niets op tegen.
Als het even meezit ga ik zondag-
middag nog even kijken."

Luikse markt
wijk Nulland

KERKRADE - In de Harmoniezaal
aan de Bleijerheidersraat in Kerkra-
de vindt zondag het Roderlandtoer-
nooi plaats voor muzikale solisten
uit heel Limburg. Juryleden zijn
Piet Stalmeier en Jeu weijers. Pia-
nobegeleiding: Gaby Devies. Het
toernooi duurt van 11.45 tot 17.30
uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Toe-
gangsprijs inclusief boekje: vijf gul-
den.

Heerlen

Brunssum

KERKRADE - In Nulland-Kerkra-
de wordt op 12 mei een Luikse
markt gehouden. De opbrengst is
bestemd voor de renovatie van de
Maria-Gorettikerk. Een actiecomité
heeft zich ten doel gesteld nog drie
ton op te halen voor de renovatie.
De Luikse markt wordt rond de
kerk gehouden van 9.00 tot 17.00
uur. Standhouders kunnen contact
opnemen met G. Buter 5045-
-458121.

Het optochtcomité van De Bokke-
riejesj in Heerlerheide heeft begrip
voor het standpunt van de BCL,
maar 25 maart is voor het comité on-
haalbaar. Marcel Starmans: „Half-
vasten is in de stadsschouwburg
een muziekparade. Voor de meeste
muziekgezelschappen die door de
gemeente Heerlen worden gesubsi-
dieerd is het een verplichting om
daar acte de presence te geven. En
een optocht zonder muziek is nu
eenmaal ondenkbaar."

Ondenkbaar

" De plaatselijke VVD afdeling
houdt zondag in samenwerking met
het IVN een kritische wandeling
over de Brunssummerheide. Men
vertrekt om 14.30 uur aan restaurant
'Stap In', Akerstraat 132 in Bruns-
sum. Deelname is voor iedereen
gratis.

" In het Vormingscentrum aan de
Voltalaan 37 houdt de FNV-belas-
tingdienst zitting op de maandagen
5, 12 en 19 maart, de dinsdagen 6, 13
en 20 maart en de donderdagen 8, 15
en 22 maart van 19.00 tot 21.00 uur.
Mensen die voor de eerste keer ge-
bruik maken van deze dienst kun-
nen zich aanmeldenbij de heer Van
Dellen, S 215224.

af 20.30 uur bijeenkomsten plaats
van de Fotoclub Bocholtz. Technie-
ken zoals ontwikkelen en afdruk-
ken komen ter sprake.

" Bij gelegenheid van het eerste
bestaanslustrum van het Kozakken-
koor Cantus ex Corde luistert het
koor zondag om 12.00 uur een by-
zanthijnse mis op in de abdijkerk
van Rolduc. Na de mis vieren de
zangers, samen met de ondersteu-
nende 'Club van Honderd' de vijfde
verjaardag van het koor.

HEERLEN - HULSBERG - V<W
RENDAAL. Simonis, Pater R<i
boutslaan 37, S 715161. Spreekif
zaterdag en zondag van 11.00 r
12.00 uur. B.g.g. TIGH S 711400-f
KERKRADE - ÜBACH OVJT'WORMS - SCHAESBERG - NIH?
WENHAGEN - EYGELSHOV^
Peters, Kapellaan 19 KerkraI
S 453112. Spreekuur van 11.30 J12.00 uur en van 19.00 tot 19.30 Uc
SIMPELVELD - BOCHOLTZ\tGULPEN - VAALS- WIJLRE - \V J
TEM. Thewissen, Marktstraat .
Simpelveld, K 045-440923. Spre1 'uur van 11.30 tot 12100 uur en v.
17.30 tot 18.00 uur. i,
BRUNSSUM - SCHINVELD {
NUTH - HOENSBROEK - SC»
NEN. Schmitz, Mozartstraat S
Brunssum, S 252536. Spreek^
van 11.30 tot 12.00 uur en van MC
tot 18.00 uur. n
HULPDIENST SOS \Dag en nacht bereikbaar, S 719" j
Geslachtsziektenbestrijding: b
24-uurs infolijn S 740136.
DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts' j!
wordt eventueel doorverwezen. '

In Het Gringeltje te Heksenberg is
men aanwezig op de dinsdagen 6,
13, 20 en 27 maart van 13.30 tot 16.00
uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Voor
afspraak en infomatie kan men da-
gelijkstussen 18.00 en 18.30 uur bel-
len naar Bert Lalau, S 727449.

zitting in 't Leienhoes aan de Lim-
burgiastraat op de maandagen 5, 12,
19 en 26 maart, de woensdagen 7,14,
21 en 28 maart en de donderdagen 8,
15, 22 en 29 maart van 19.00 tot 21.00
uur.

Landgraaf" De politieke groepering Groen
Links houdt maandag vanaf 20.00
uur een openbare avond in het MFC
Gebrook. Jabeek
" In Motel Heerlen wordt zaterdag
van 12.00 tot 17.00 uur een interna-
tionale platen- en CD-beurs gehou-
den. De entree is ’ 2,50.

" In het Grand Theater, Kerkberg 4
te Waubach wordt zaterdag om
21.30 uur de Swining Cinema ver-
zorgd door het Jazz-trio René
Schols. De entree is ’5,- per per-
soon.

Een tweede argument is volgens
Bokkeriejesj-secretaris Starmans
de verplichting die veel wagenbou-
wers hebben ten opzichte van de
autoverhuurder. „Voor één week
willen zij nog wel uitstel verlenen,
maar langer kan echt niet. Zij willen
hun auto's weer terug. Halfvasten is
voor de wagenbouwers de meest
ongeschikte dag. Eerst de wagens
afbreken en dan weer opbouwen.
Wie heeft daar zin in?"

" Het Ruben's Poppenkasttheater
geeft zaterdag om 14.30 uur in De
Nor de voorstelling 'Zonder staf is
koning af. Voor reservering:
S 717610.

" De afdeling Sport en Recreatie
van de gemeente Heerlen houdt za-
terdag in samenwerking met de
Spoorweg Sport en Ontspannings-
vereniging een recreatieve veldtoer-
tocht op mountainbikes over 35 ki-
lometer. Start en aanmelding tussen
9.00 en 10.00 uur aan de kantine van
de RKHBS aan de Zandweg. In-
schrijving kost voor leden van de
NRTU ’ 2,50 en voor niet-leden
’3,50. Voor meer informatie: Hans
Janssen of Wiel Smeets van de afde-
"ling Sport en Recreatie, S 764559
of 764561.

" In de kleine zaal van de Stads-
schouwburg geeft de popgroep
'Platter zaterdag om 20.30 uur een
concert. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de Stadsschouwburg.
S 716607.

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17.00 uur een ruilbeurs
in het HKB-gebouw, Pater Beatus-
straat 3.

" De FNV-belastingdienst houdt

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Joos Philippens,
S 04455-2161

KerkradeBocholtz

Merkelbeek" SCEW Kerkrade maakt maandag
een excursie naar de brandweer
Heerlen. Men vertrekt om 18.30 uur
aan het Jeugdhuis Chèvremont.
Deelname kosl ’ 2,-.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in het CMW, Kloosterraderstraat 20.

" Op maandag 5 maart kunnen de
inwoners van Bocholtz huishoude-
lijk chemisch afgeven in de pro-
bleemstoffenauto van Verol Recyc-
ling. Deze staat van 14.00 tot 17.00
uur op het Patersplein te Bocholtz.

SCHINVELD - De Hoej-geet wordt
zaterdag niet om tien over drie,
maar om tien over vier vanaf het
Wilhelminaplein opgelaten. Het
spektakel is een uur verschoven in
verband met de openingsceremonie
van het nieuwe raadhuis in Schin-
veld. De ballonnen kunnen vanaf
15.15 uur worden opgehaald aan de
Schoolstraat.

Oplaten 'Geet'

KERKRADE — In Kerkrade v«'
van 26 mei tot 23 junieen bijzon»
kunsttentoonselling plaats. De »g
eniging Kunst in Kerkrade ga3* g
tenminste 50 winkels, cafés, ka' k

ren en openbare gebouwen telK
twee kunstwerken ophangen j;
een collectie van het Bonnefan' (,
museum en een groot aantal K a
raadse kunstenaars. Aan de be°s
ven die kunstwerken willen opTv
gen, wordt een tegemoetkomiiif.'\
de kosten gevraagd van ’75,-. M*
informatiekan men terecht bij v
zitter Han de Jong, S 045-4554;%

" De fanfare St. Caecilia haalt za-
terdag oud papier op.

" Wie via deLVB de cursus politie-
ke vorming wil volgenkan zich aan-
melden bij een van de bestuursle-
den.

" Elke eerste donderdag van de
maand vinden er in zaal Kaubo aan
de Dr Nolensstraat te Bocholtz van-

" In de Henkhof wordt zondag om
17.30 uur een voorspeelmiddag ge-
houden door de muzikanten van de
fanfare St. Joseph, die op 10 maart
deelnemen aan het solistencon-
cours van Onderbanken.

Vrijdag 2 maart 199018
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" Piet Boon-
stra, Ü7iks: ,A-ls
de optocht wordt
verschoven naar
halfvasten is er
sprake van op-
gefokt carna-
val."

Foto:
WIDDERSHOVEN



v Van onze verslaggever

„&RUSSEL - Honderd dagen
'Jan het WK voetbal af heeft■c^lgië nog gauw even de
r<Pondscoach vervangen. Vol-
ctens bondsvoorzitter Michel
°J'Hooge is Walter Meeuws
0 niet ontslagen, maar
v^erd het contract woensdag-
nacht 'in goed overleg' ont-bonden.i
gisteren verklaarde Meeuws van, 'een overleg te weten en zowel vol-ggen verrast als teleurgesteld te

ri 'Jn. Tegelijkertijd sprong Meeuws'
Oorganger en opvolger, Guy Thijs,

j|?gnet geen gat in de lucht, toen hij
3jsteren werd voorgesteld als de
jj^n die België voorlopig tot en metiet WK gaat leiden. „Ik heb het al-
j^n gedaan, omdat het met Walter"bsoluut niet meer ging en omdat ik

.i^fitractueel aan de bond vast zit.,T^ar het spijt me dat het zo gelopen
i betoogde de technisch coördi-
|?tor van de bond zo galant moge-

Opmerkelijk

andermaal van de blunders in de
Eaters-dekking. Keeper Baggen van
Geleen werd door speler-coach Don
Fraser al na het derde doelpunt ge-
wisseld voor Boogaard. Het mocht
niet baten. Na de tweede periodeVrijdag 2 maart 1990 " 19

Niet ontplofte
bom ontdekt bij

Sparta-Ajax
Walter Meeuws weggestuurd als Belgisch bondscoach

Guy Thijs gaat aan
het klimaat werken

kreeg Smoke Eaters geen poot meer
aan de grond. De verwachting is dat
Brant en Fraser hun biezen zullen
pakken nu de finale met Rotterdam
werd gemist. Manager Huub Notten
kan nog geen garanties geven voor
het aanblijven van deze buitenland-
se spelers: „Ik ben over Brant en
Fraser tevreden. Het hangt van het
budget af dat ik ter beschikking
krijg van het bestuur. We moeten
eerst deze nederlaag verwerken.
Over een week beginnen starten we
met de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen." Voor de Eaters
scoorden Fraser en Mollen.

Haarhuis
verprutst vijf
matchpunten

De twee arrestanten waren al
vlakvoor dewedstrijd uit het pu-
bliek gehaald. De politie had eni-
ge tijd ervoor in supporterskrin-
gen gehoord dat „er een bom in
het Sparta-stadion zou liggen."
Een van de twee arrestanten gaf
tijdens het verhoor aan waar de
bom lag.
Gisteren stonden twee andere
voetbalsupporters uit Rotterdam
en Dordrecht voor de Rotter-
damse rechtbank terecht, die op
22 oktober vorig jaar tijdens de
wedstrijd Feyenoord-Ajax een
explosief in het Ajax-vak wier-
pen. Er vielen toen vijftien ge-
wonden.
De werper van de bom en de me-
deplichtige hoorden respectieve-
lijk twee jaar en anderhalf jaar
onvoorwaardelijke celstraf eisen
door de officier van Justitie. De
uitspraak is op 15 maart.

ROTTERDAM - De Rotterdam-
se politie heeft een zware frag-
mentatiebom ontdekt tijdens de
voetbalwedstrijd Sparta-Ajax,
afgelopen zondag. Twee Rotter-
dammers die de bom een dag te-
voren hadden geplaatst in de
buurt van de VIP-tribune, zijn
gearresteerd en voorgeleid aan
de officier van Justitie. De twee
mannen wilden de bom tijdens
de wedstrijd weer ophalen en in
het vak met Ajax-supporters
gooien.
Op de VIP-tribune zaten burge-
meester Bram Peper en de Ame-
rikaanse ambassadeur in ons
land, C. Howard Wilkens jr. De
bom bevatte een paar ons spij-
kers en ongeveer honderd strij-
kers. Tot op tien meter afstand
hadden er zwaar gewonden kun-
nen vallen, zo zegt commissaris
T. Reitsma van de Rotterdamse
politie.

Sportpers moet
plaats maken voor
Youp van 't Hek

ROTTERDAM - Als Paul Haarhuis
de bedoeling had de tenniswereld
zand in de ogen te strooien, dan is
hem dat in Rotterdam uitstekend
gelukt. De Eindhovenaar leek tegen
Michaël Tauson weinig op de koele
killer, die Yannick Noah in twee
sets had afgemaakt. Alles wat hem
de avond te voren als vanzelfspre-
kend afging, kostte nu moeite. Hij
verspeelde zeven breekpunten, eer
hij halverwege de derde set een
doorbraak kon forceren en in de tie-
break, die de zinderende partij af-
sloot had hij zelfs aan vijf match-
punten niet genoeg: 6-2 3-6 6-7 (10-
-12).
Aan het waarmaken van een reputa-
tie is Haarhuis nog lang niet toe, zo-
als hij trouwens na de overwinning
op Noah zelf al aangaf. Zelf wist
Haarhuis niet wat er precies mis
was gegaan. Zijn coach Henk van
Hulst wel: „Het was puur een kwes-
tie van concentratie. Paul heeft zich
in de tweede set een beetje in slaap
laten sussen. Dan is het moeilijk om
terug te komen. Op dit niveau moet
jegewoon de eerste bal goed spelen,
zowel bij de opslag als bij de return.
Aan beide ontbrak het een beetje."
Mannen, enkelspel, tweede ronde: Tauson
(Den) - Haarhuis2-6 6-3 7-6 (12-10), Hogstedt
(Zwe) - Rahunen (Fin) 6-2 7-6; Svensson
(Zwe/7) - Novaeek (Tsj) 7-6 7-5. Dubbelspel,
tweede ronde: Beckman/Jensen (VS) - An-
tonitsch/Castle (Oos/GB) 4-6 6-1 7-6.

Toernooiwinst
Mara Eijkenboom

Van onze tennismedewerker
STRAATSBURG - Mara Eijken-
boom uit Maasbracht blijft succes-
vol in Frankrijk. Na de eerste week
in de halve finale te zijn uitgescha-
keld schreef zij deze week in
Straatsburg het Franse A-toernooi
op haar naam.

AMSTERDAM - De Nederlandse
Sport Pers (NSP) moet Youp van 't
Hek op straffe van een dwangsom
volledig accrediteren voor het WK
voetbal in Italië. Van 't Hek moet
worden beschouwd als journalisten
heeft recht op een plaats op de pers-
tribune tijdens de wedstrijden. Dat
is gisteren in kort geding besloten
door de president van de Amster-
damse rechtbank, mr. B. J. Asscher.

De NSP had geweigerd Van 't Hek
als (sportjournalist te beschou-
wen. Zijn wekelijkse columns in
NRC Handelsblad verhelen niet dat
zijn hoofdberoep cabaretier is. stel-
de de belangenorganisatie. De NSP,
die voor Nederland de perskaarten
voor het WK in juni verdeelt, wilde
Van 't Hek hooguit een b-accredita-
tie geven. Daarmee zou Van 't Hek,
die voor zijn krant wekelijks een
aantal columns over het toernooi

gaat schrijven, niet op de perstribu-
ne mogen zitten. Van 't Hek spande
daarom samen met NRC Handels-
blad een kort geding aan waarin zij
een volledige accreditatie eisten.
De vergelijking met Johan Cruijff
en Piet Keizer die de NSP had ge-
maakt, gaat volgens mr. Asscher
niet op, omdat Van 't Hek anders
dan Cruijff en Keizer zijn columns
zelf schrijft. De NSP moet Van 't
Hek, die dit jaarniet optreedt als ca-
baretier en zijn hoofdinkomsten
heeft uit de columns in NRC Han-
delsblad, daarom als collega en niet
als beunhaas beschouwen, aldus
het vonnis.
De NSP moet haar eerder genomen
besluit in een brief aan de interna-
tionale voetbalorganisatie FIFA on-
gedaan maken, en mag Van 't Heks
accreditatie niet meer tegenwerken.
Dit op een dwangsom van een ton
per overtreding." Walter Meeuws. Honderd dagen voor de start van het WK

voetbal werd zijn contract 'in goed overleg' ontbonden.
Van onze medewerker

EDDY BUDE

AMERSFOORT - Ton Sijbrands
is er in de negentiende partij niet
in geslaagd wereldkampioen
Alexei Tsjizjov op de knieën te
krijgen. De uitdager kreeg groot
voordeel, maar moest na bijna
vier uur en 56 zetten in een pun-
tendeling berusten. Alleen een
overwinning in de laatste partij
vandaag kan de 41-jarige groot-
meester uit Voorst nog de we-
reldtitel opleveren.

irPmerkelijk genoeg kon het be-
f^Ur geen andere reden voor het
■rr2ijde schuiven van Meeuws aan-'f°eren dan dat „het klimaatrond deKjtionale ploeg niet deugde.Ir Hooge: „Walter is dus niet ontsla-
i *n en we maken hem ook geen en-pl verwijt. Het was het klimaatJ,or>d de ploeg. Het is algeheel ge-'^ld dat we niet verder konden'I met Walter Meeuws.

at zou tot een uitzichtloze situatie
f ebben geleid".'L

Jgemeen bekend was vooral, dat
'jeeuws bij een klein deel van de
{^Igische pers, alsmede bij enkele

' £°nsors ter discussie stond vanwe-
i * het slechte spel van de Rode Dvi-
L's. Thuis tegen Luxemburg werd
Redeloos, slecht gevoetbald ens et eens gewonnen (1-1). Van dej'elers ondervond Meeuws minder'j^der. Zij hadden ingestemd met
k experimenten die de jonge

doorvoerde. In '88,erd de toen 36-jarige oud-speler
> ondermeer Standard Luik, Ajax

sj KV Mechelen aangesteld als as-
! tent van Thijs. Medio vorig jaar'
j,^ hij, met een contract tot 1

Sustus 1990. de teugels van de na-

onder druk te zetten. En niet zon-
der succes.

Damgenie staat voor moeilijkste opgave uit carriére
Laatste kans

voor Sijbrands
De grote vraag was hoe Sij-
brands de grote slag van afgelo-
pen dinsdag had verwerkt. In
haast overspannen toestand had
de Nederlandse favoriet het stad-
huis verlaten. Enkele uren later
meldde hij zich bij de Belgische
scheidsrechter Picard ziek. Sij-
brands was volgens eigen zeggen
'conditioneel' niet in staat om
aan de laatste twee duels voor de
wereldtitel te beginnen.

echte winstkansen". De sinds
dinsdag opmerkelijk spraakza-
me Tsjizjov twijfelt niet aan pro-
longatie van zijnwereldtitel. „Als
ik de laatste partij niet op remise
kan houden, dan ben ik de we-
reldtitel niet waardig. Ik voorzie
geen problemen".

Vandaag om drie uur de laatste
partij. De Nederlandse uitdager
moet winnen. „Ton Sijbrands
staat voor de moeilijkste opgave
in zijn carriëre", aldus commen-
tator Alexander Mogiljanski.

Negentiende partij: wit Sijbrands
(1.59) zwart: Tsjizjov (1.49) 1. 33-29 19-23,
2. 35-30 14-19, 3. 40-35 17-22, 4. 45-40 20-
-25, 5. 30-24 19x30, 6. 35x24 13-19,7. 24x13
Bxl9. 8. 50-45 10-14. 9. 38-33 3-8. 10. 42-38
5-10, 11.31-269-13. 12.36-31 4-9. 13.41-36
11-17, 14. 40-35 6-11, 15. 44-40 22-27, 16.
31x22 17x28, 17. 33x22 18x27, 18. 29x18
13x22, 19. 32x21 16x27. 20. 46-41 9-13. 21.
48-42 13-18, 22. 37-31 1-6. 23. 41-37 8-13,
24. 38-32 27x38, 25. 42x33 2-8, 26. 43-38
18-23, 27. 47-42 22-28. 28. 33x22 23-29. 29.
34x23 19x17, 30. 38-33 12-18, 31. 42-38
7-12, 32. 49-43 14-19, 33. 37-32 15-20, 34.
35-30 25x34. 35. 40x29 10-15. 36. 39-34 19-
-23, 37. 31-27 20-24, 38. 29x20 15x24, 39.
27-21 13-19, 40. 21-16 8-13, 41. 16x7 12x1
42. 43-39 1-7, 43. 32-27 7-12, 44. 45-40 6-11.
45. 38-32 11-16, 46. 40-35 17-22. 47. 26-21
22x31. 48. 36x27 18-22, 49. 27x20 16x40
50. 35x44 19-24, 51. 20x29 13-18,52. 29-24
18-22, 53. 24-19 22-27, 54. 19-14 27-32, 55.
14-9 32-37, 56. 9-3 37-41, remise.

schijf met 37...20-24 wegruilde,
leek een verrassing in de lucht te
hangen. Een nijpend tempoge-
brek in het klassieke afspel kon
wel eens erg nadelig uitpakken.
Tsjizjov toonde zijn klasse en on-
danks zijn geringe bedenktijd
vond hij de juiste verdediging.

Sijbrands, na afloop wel weer be-
reid tot het geven van een toe-
lichting in de analyseruimte, had
erg veel spijt van zijn 26ezet. „De
ruil die Tsjizjov daarna in de stel-
ling brengt is niet te pareren. Op
de een of andere manier moet ik
het anders spelen, hoewel ik ook
in de partij het initiatiefblijf be-
houden", aldus Ton Sijbrands.

Alexei Tsjizjov blaakte ondanks
zijn nadelige remise van zelfver-
trouwen. „Sijbrands had geen

Angstvallig ruilde Tsjizjov de
witte voorpost op de zesde zet
weg. De tol die hij betaalde voor
deze defensieve actie was een
wanordelijk achterland van het
zwarte centrum. Sijbrands
bouwde degelijk. Het in bezit ne-
men van veld 27, ingeleid door
15...22-27 moet als een kleine
Russische noodgreep worden
beschouwd. Bijna drie kwartier
trok Sijbrands uit voor het be-
denken van een constructief
plan. Afruilen (24.38-32) lijkt niet
voor de hand te liggen, maar het
partijverloop toont wel degelijk
het gelijk van de gevolgde witte
strategie aan.

Jos Aerts terug bij VVV
- VVV heeft de aanvallen-

de V^denvelder Jos Aerts voor an-
W seizoen gehuurd van Eind-den. De 26-jarige Venlonaarjj*akt na een afwezigheid van drie
bj;r zaterdag derhalve zijn rentreeVVV in de uitwedstrijd tegen
ijQ " Aerts, drie seizoenen geleden
v^rW verhuurd en vervolgens
V 6 ocht aan Eindhoven, moet in
%stf de positie van Reijnierse be-
-Behfn' Re'Jnierse is zoals bekend
h °lesseerd en heeft dringend be-efte aan rust.

Het dagje rust had Sijbrands
zichtbaar goed gedaan. Monter
nam hij achter het bord plaats.
„Vandaag gaan we er weer fris te-
genaan", gaf secondant Johan
Krajenbrink blijk van een enigs-
zins opgevijzeld zelfvertrouwen.
Al vanaf de vroege opening pro-
beerde Sijbrands zijn opponent Nadat Tsjizjov de witte centrum-

Vervolgens kwalificeerde België
zich onder Thijs voor het EK van
Frankrijk en de WK van Spanje en
Mexico. Vooral op dat laatste toer-
nooi maakten de Rode Duivels in-
druk met een vierde plaats.
Gisteren was Thijs reëel genoeg te
onderkennen dat een coach vooral
afhankelijk is van uitslagen. In de
kwalificatie voor het EK van 1980
speelde België eerst thuis gelijk te-
gen Noorwegen, 1-1. „Het was toen
mijn geluk dat we drie weken later
weer een wedstrijd hadden, uit bij
Portugal. Dat werd 0-0. Als we toen
na Noorwegen drie maanden geen
wedstrijd hadden gehad...". Uitein-
delijk kwam Thijs tot 101 inter-
lands, die hem meer succes oplever-
den dan zijn volgende functie als
technisch coördinator. Het uit de
wind houden van de bondscoach
ging Thijs in elk geval slecht af.
„Daar heb ik weinig aan gedaan,
maar wat wilt ge? Vorige week te-
gen Zweden speelden we een rede-
lijke eerste helft, maar werd de
ploeg niettemin van het veld geflo-
ten. Wat wilt ge dan nog?"

" Vooruitgespeelde wedstrijd 24ste
speeldag: FC Antwerp - Kortrijk 2-0.

Indruk

Italië, bij het EK van '80, stond Thijs
vooraan. België reikte verrassend
tot definale, waarin West-Duitsland
iets te sterk bleek.

Meeuws kwalificeerde zich vervol-
gens voor Italië met een systeem
(vijf verdedigers) dat allengs meer
ging lijken op de speelwijze waar-
mee Guy Thijs in '86 vierde was ge-
worden bij het WK. Het 67-jarige
monument kon gisteren dan ook
niet anders dan mededelen dater in
samenstelling noch speelwijze van
de ploeg weinig zal veranderen. (
Volgens Thijskost het hem geen en-
kele moeite vanuit zijn rol in de luw-
te aan het front terug te keren. „Met
de omschakeling heb ik geen enkel
probleem. Dit wordt mijn derde
Mundial en ik moet er nu voor zor-
gen, dat er een ploeg komt die zich
niet naar de slachtbank laat leiden,
maar die klappen kan opvangen en
die terug kan slaan. Als deze ploeg
de mentale sterkte krijgt van de
ploegen van '82 en '86, dan ga ik ver
komen".
Vreemd is het geenszins dat Thijs
met ambitie terugkeert op de bank.
De oud-international heeft als
bondscoach een staatvan dienst die
alleen hijzelf nog kan verbeteren.
Thijs werd in '76 aangezocht, toen
het Belgisch voetbal in een diep dal
stak. Het WK van Argentinië ging
nog aan zijn neus voorbij, maar in

Speelwijze

tionale ploeg definitief over en trok
Thijs zich terug als technisch coör-
dinator.

Afstraffing Smoke Eaters
Nijmegen duelleert niet Rotterdam om Nederlandse ijshockeytitel 9 Vreugde en verdriet in de

ijshal in Nijmegen. Feest bij
de spelers van Nijmegen,
terwijldoelman Hans Bag-
gen na vijfminuten reeds de
puck uit het net moet vissen.

Foto: JAN PAUL KUIT

door hans strausLimburg Dagblad sport NIJMEGEN - De ijshockeyers
van Smoke Eaters hebben na
de 4-1 nederlaag in Geleen
weer een afstraffing gekregen
van Nijmegen. Het tweede
duel uit de tweekamp van
maximaal drie partijen, ging in
de Gelderse hoofdstad met 8-2
verloren (2-0; 4-1; 2-1). Smoke
Eaters faalde aanvallend. In de
eerste minuten konden de
Eaters-spitsen tot zesmaal toe
vrij voor ex-Eatersgoalie Wa-
lensiac het net niet vinden.
Spitman Nijmegen speelt nu
met Rotterdam om de titel.
Teammanager Huub Notten
was met name ontevreden
over Larry Rusconi. „Die Rus-
coni zie je nooit meer in Ge-
leen. Tim Driscoll, ex-Eaters
en tegenwoordig speler-make-
laar, heeft me met Rusconi be-
lazerd. Met hem doe ik nooit
meer zaken."

Nu de Geleense ploeg de play off-fi-
nale niet heeft gehaald is het onze-
ker of het team in deze samenstel-
ling blijft bestaan. Toen de leiding
van de club in het begin van derace
om de titel ambitieuze aankopen
deed, leek het kampioenschap al-
leen tussen Rotterdam en Geleen te
gaan. Smoke Eaters heeft echter tot
tweemaal toe het Nijmeegse Spit-
man onderschat.

De Gelderse werkploeg profiteerde
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LIMBURGS GROOTSTE LUIKSE MARKT

ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 MAART
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Het wordt een drukke bedoening dit weekend in de Geulhal te Valkenburg.
Limburgs grootste Luikse markt vult dan devolledige ruimte. Zon 300 kraam-
houders bieden dan 1001 artikelen aan.
Zowel nieuw als gebruikt. Van LP's tot meubels. Van huisraad tot Hi-Fi.

Er is echter nog veel meer te beleven: afwisselende optredensvan eenfakir,
een ballonnenact, een goochelaar en een DJ. Eenkinderdraaimolen en een
luchtkussen. Lekkere hapjes en drankjes in overvloed. Al met al een gezellig
dagje uit voor de hele familie.

Voor meer informatie: Openingstijden:
Organisatiebureau Kusters beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur
Telefoon: 040 - 856693

DE LUIKSE MARKT
Snuffelen metsucces

WIJ ZIJN ER WEER!
VANAVOND

LA DILIGENCE NEW FQUR
4k a, IkAa\ woensdag7 maart

c^ïfe^^P Rock The House
eenbegnp.nümburg p^ hu jSOrkeSt LA STRADA

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
Zaterdag

DISCO

Muziek

(Bij de Markt)
Èen vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Geroutineerde DRUMMER
oi.zang zkt. aansluiting bij
orkest. 045-224284 na 17u.

Te k. ORGEL, eminent 510
de luxe, met ritmebox, i.g.st.
’350,-. Tel. 045-457622.
te k. basgitaar IPANEZ
rbadstar 11, vr.pr. ’ 395,-.
Tel. 045-242541

PIANO stemmen en repa-
ratie, "De tuner". 5 jaar
garantie op reparaties. Tot
30 maart as. Speciale kor-
ting op de stemprijs. Bel nu:
Tel. 045-231326.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam,

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’298.-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 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.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a,/ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
bvens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.
’95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.

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.
GOLF D bwj.77; Toyota Ca-
rina bwj.'79; Yamaha brom-
fiets DT '87; handgrasmaa-
ier en koelkast. Tel. 045-
-751438.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

, a GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

Ut- ■ CTIirnTCDC IK.I 1 5 Zalen meteen voor'elk watwilsprogramma.
m\ Kt I J InLnlLriJ IfN I Da' is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

JK '" Urbanus, Bea vd Maat, Willeke van Ammelrooy I mmmmmmmsSSSSSSSSSSSSSM

|E : KOKO FLANEL al. ÏWlul W
E: : vr, za , zondag 14.30. 16.30. 1900 en 21.30 uur nBnWMATfP'!: I ■£ : ma. t/m do. 14.30, 19.00 en 21 30 uur ül*+¥^Ü Immmil

i'M l TOM HANKS in

\- : TURNER & HOOCH A.L LgjJ|_goJ|j
'■ ■ ■ vr, za, zondag 14 15, 16.15, 18.45 en 21 15 uur
; ">■ - : ma. t/m do. 14.15, 18.45 en 21.15 uur

:Wi£ '. H|l 9a' ze de inspiratie die hun leven zo bi]zonder flfcj
" "". maakte. "Uitmuntend". (Sunday Telegraph) W^mWs^fm\■Jt " Robin Williams vervult een glansrol in AM fcAjfl:|J: DEAD POETS SOCIETY 12 J V^H-■ ■: vr, za., zondag 14.00, 16 15. 18 30 en 21.00 uur r^B^BIJJ K ma. t/m do 14.00, 18.30 en 21.00 uur ""~!2

'Back to the Futurewas slechts het begin MTy^" *
■ BACK TO THE FUTURE II T A

■ met Michaël J Fox en Christopher Lloyd *~f <jr I fll
i vr, za, zo, wo 18 30 en 21.00 uur è*S 7 AM
j ma, di, do. 14.00, 18.30 en 21.00 uur A.L. ff f) 'kW
Z Een smeris op de rand van de afgrond... / Juf \(J kW'. MICHAËL DOUGLAS in f \ \m M: \ i BLACK RAIN 16J / Imfj : vr, za., zondag 14.00, 16.15, 18.30 en 21.00 uur / JA ' Jl

ma t/m do. 14 00, 18.30 en 21.00 uur fff f/
; Walt Disney Pictures presenteert / t**/» l**i

D een splinternieuwe tekenfilm /m*é^S^m\. ': OLIVER&CO /jKJftk
! NEDERLANDS GESPROKEN! —_— _-,^^^_'
Ü vr, za, zondag 14 00 en 16 00 uur . msWsWSS3SSSSS3ssWM
-' woensdag 14.00 uur Hr*F%WWP*iVPWr?*flifl

■ \ '■ I fï; l ; DEAD 4 oscar- ''e\_mmmrm
L\JCj 1 O "fi/m": Beste film I MAW güflyjlj^g

■ van de laatste jaren JÊÊÊ

Dancing-disco SSE3
Maastrichterlaan 116, Vaals

Zondag
OPTOCHT Heerlerheide

Vanaf 14.00 uur speelt voor u

Piet Erens
in café Stassen-Erens
Ganzeweide 20 - Heerlerheide

DANCING I
GORISSEN
BRUNSSUM

Zaterdag dansen met orkest

APOLLOTRIO 1
ilDIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy- altijd en overal met
zich meedraagt.

zijn eigenbloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maarde
rest van zijn leven!
Dewetenschapprobeert
een oplossingte vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun datweten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766| t.n.v. DFN, AMERSFOORT

9 -
stadsschouwburg heerlen
WlWWfmwssmmmwsmmsS „GALILEI" naarBertolt Brechl
IiOU^AÜUdHKaèIU ’ 21.-:pasp. ’ 16,-; JTP-Tip.
Kleine zaal 12,50
Het Vervolg, „VROUWEN,
OORLOG EN LUSTSPEL."
van Thomas Brasch ’ 13,50; mttmmsmsm mmimium-
pasp ’ 10- SHUSAKU & DORMU DANCE

THEATRE „Eleven shades of
PWFM Kfll grey" ’ 21,-; pasp. ’ 16,-;
mmTmmmmTSSSSSmmmmlM JTP-Tip / 12,50
THE FLYING PICKETS mmmm^^^^^^^^^

’ 30,-; pasp. ’ 26,-; JTP-Tip W^sTzMÏ Mrwfifmf 12.50 »ÉiMuèJ^^^^^l|jta4a
De Voorziening „DEwwmmsm ■TTTfI affaire rue de

■JAlUfl^^HHKilfiilU LOURCINE" van E. Labiche
Kleine zaal, ’ 18,50; pasp ’ 14.-
PLATTÈL, „What kille people?"
Popconcert ’ 13,50; pasp.

’ 10,-; JTP-Tip ’ 7,50. »*i»*«èl^^^^^Bi*é*«
' MAS TANGO ’ 27- - ’ 24- -
pnrmiwCTi /2i.- ;Pasp. /19-
SWEETCHARITY inel jftiTßM MlffWi
Simone Kleinsma ’ 36- - tmmmM

’ 33,- - ’ 30,-; pasp ’ 25- ..MADAME BUTTERFLY"
door Limburgs Symphonie

I7WHB KPffi Ofkest ’ 36- - ’33- - ’ 30,-;
■ittJLUS^^HHHfLU pasp ’ 25.
ENSEMBLE CANAPÉ ’ 8,50.

«^pasp. en kinderen tot 14 jaar KTImiWI
’ 6,-; crèche ’ 2.50.

Kleine zaal
|fIM MTTfU MAR-lOL FLORE „Marjol
JJ^JyjJJ gaat vreemd" ’ 18,50. pasp
Het Zuidelijk Toneel f 14,-; JTP-Tip ’ 7,50

Openingstijden kassa: ma. t/m vr. 10.00-15 00 uur.
Za. 10 00-12.00 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.
Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

I ZEG ER EENS WATVAN I
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tochzijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijks bijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moetwat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

mmmMUWÊ^^--'v- - ' "'■■■'.""■■■ -'■■■'-'----- ■- '" ' --'■■—.-'-'-' "" - ----■■''''■'-ISBiWM[^^^ML
mm^^^^^^^
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[hedenavond = "SURPRISE NIGHTC
D£ NA-KARNAVALSE SPIJKERHARDE WAARHEID ZIT tN DE MAU
Aanstaande zondag 4/3/90 zijn wij open vanaf 14 uur in verband met deopto^J

«'t
Open : Vrij - Zat - Zon F

Burg. Janssenstroat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79^____ Ze

Dancing HOUSMANS Montfort
Zaterdag 3 maart Island [

Zondag 4 maart na de optocht vanaf 16.00 uur

GROOT CHIPSBAL. Vrij entree '

ÉElke
zaterdag toporkesten Morgei

en \/^L rtjJh^ . STADBv
6 0 Nieuw uit België

OXJLWO^ 10 maart ex-T.VfI Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek i
— *r

K

4^ * s k |
I ** Chinees-lndisch Restaurant * >e

MANDA R I N »
Kennedylaan 104 Hj

6441 JG Brunssum L
tel. 045-272326 L

Dagelijks geopend. Van dinsdag t/m zondag van 12.00-22.30 uur, maandag' 3'van 16.00-22.30 uur *(behalve op feestdagen).
Ook kunt u telefonisch bestellen en een tafel reserveren. e,

Nieuwe eigenaar F.M. Tang. e>
jee

"— et

"n

I3SESE3S9
M^HHflfll mm

%m^ss^^^^SSS^SS^S^SSS^^^SS. t
Vr. 9 mrt. Madam Butterfly a
20.00 uur Opera van G. Puccini door het e

Limburgs Symphonie Orkest. Première. ft
Entree ’ 29,50// 24,00 |

Za. 10 mrt. Pandora *'20.00 uur Muziek- en Danstheater
Entree ’ 15,50.’ 12,00

Expositie: t.m. 30 maart: (
Fons Verhoeve Experimentele fotografie

Openingstijden kassa: dinsdag t.m. vrijdag '
10.00-16.00 uur; zaterdag 11.00-12.00 uur. A

JT^P^W Wijngrachttheatefj

\ Rodahal
h^*^|^ Kerkrade— -j[: Zondag 4 maart, 14.00 uur jfiwf* W Wijngrachttheater

*^mfNH iTMH Nelissen, die in Nederland de Q

Donderdag 8 maart, 20.00 uur '
Wijngrachttheater

ORLANDO
KWARTET
m.m.v. RIAN DE WAAL (piano)
Programma: Van Beethoven -
Opus 95 'Serioso'
Haydn - Opus 77/1
Brahms - Pianokwintet in f kl.
op 34 „*Entree: ’ 17,50; passen ’ 12j?
Even bellen is voldoende:
045-454141. Openingstijden kassa: di.-vr.
10-16 u.; zat. 10-12 u.; vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling. J
Vrijdag 9 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater

FOLKLORISTISCH
DANSTHEATER
'Mare Nostrum' ,
Entree: ’ 17,50; passen ’ 12J?

Tiirirrnnnii 2 'aar 9elcl|9 Vanaf ’ 10,-.
IHtA I hnbUN Verkrijgbaar en inwisselbaar M 1

alle Nederlandse theaters.

Limburgs Dagblad



door wiel verheesen

Nederlander: Jelle Nijdam. „Ik mag
niet ontevreden zijn", aldus laatst-
genoemde. „In vergelijking met vo-
rig jaarrond deze tijd heb ik minder
trainingskilometers in de benen. Ik
wil pas in topvorm zijn als de
aprilklassiekers plaatsvinden."

Nijdam tevreden; de organisatoren
ook, vooral over het koersverloop.
Namens dezelfde organisatoren
voegde Ëvert de Rooij er nog een
veelbetekenende opmerking aan
toe: „Ik zou een Lada voor hem ter
beschikking hebben willen stellen
als Vjatseslav Ekimov de hoofdprijs
had gewonnen. Wie zou niet zó'n fa-
meuze jachtrijder op de erelijst wil-
len hebben?"

Qan Holm Sörensen hield voorna-
Jijk buitenlands geweld achter
Ti. De Rus Ekimov en de Belg
tekens, teamgenoten van elkaar
Panasonic, werden door de in

Jjtwerpen woonachtige renner
JU" de tweede en derde plaats ver-
J2en. En pas na de als vierde
-indigde vroegere politieagent uit
'orwegen, Dag-Otto Lauritzen,
Üdde zich de bestgeklasseerde

" In storm,
regen en
hagel brak
het peloton
van
honderdder-
tig man
vaak in
stukken,
zoals op de
brug bij
Arnhem.

Tijdens de neutralisatie bleven de
renners op de fiets. Toen zij tien ki-
lometer verder weer de vrijheid kre-
genzetten zij er nog eens extra vaart
in. Het was ook de enige methode
om niet helemaal verkleumd via
Achterhoek, Veluwe en een klein
stuk Duits grondgebied terug te ke-
ren in 's Heerenberg. Eenmaal op
het aankomstparcours gearriveerd
(na 121 km, met nog zes ronden van
14 kilometer voor de boeg) luidden
Peter Pieters en de Belg Rik van
Slycke de slotfase in.

Overigens, de zesde GP Wieier Re-
vue werd nog door andere gebeurte-
nissen gekenmerkt dan alleen een
interessant wedstrijdverloop. De
honderddertig deelnemers (vijftien
ploegenvan zes a tien man)'moesten
behalve storm en regen op sommige
momenten ook hagel en natte
sneeuw trotseren. Al na een kilome-
ter of twintig, in de buurt van Doe-
tinchem, was een hagelbui zó hevig,
dat wedstrijdleider Wim Jeremiasse
een neutralisatie inlaste. „Niet van-
wege de hagel", zei hij, „maar ge-
woon omdat het wegdek spie-
gelglad werd."

Neutralisatie

Vriesekoop
moet weereven wennen
fotLSRUHE - Bij haar terug-
ftt op het internationale podium
« Bettinë Vriesekoop het niet
Jchter kunnen treffen. Op de eer-

" dag van het toernooi om de
*n Westduitse tafeltennistitels
Karlsruhe moest de voormalige
"Opese kampioene het in het
Wentoernooi twee keer opne-
tü tegen Otilia Badescu, de ne-
htienjarige balgoochelaar uit
'emenië.

ft spel van Vriesekoop was
"opgevend, het resultaat teleur-
'Uend. In het enkelspel werd de
tosterdamse studente in twee
diende games (15-21, 20-22) met
|jar neus op de feiten gedrukt.
■"k het dubbelspel met Mirjam
Dornan-Kloppenburg ging tegen
't duo Badescu/Ciosu verloren.
fit een zege van 3-1 plaatste Roe-
finië zich ten koste van favoriet
£derland voor de kwartfinales.
I
Pt Nederlandse mannenteamduvelde eveneens in de tweede
'"ide. Na een moeizame overwin-
1g (3-2) op Roemenië werd Oran-
door de twee ervaren Polen

fUbba en Kucharski volledig ge-
casseerd. De nederlaag (0-3 in
s games) kwam in recordtijd tot
aüd.

k mis vastheid en wedstrijdrit-
e", bekende Vriesekoop nuchter
* de onnodige uitschakeling van
j vrouwenploeg. „Op de beslis-
"ide momenten was ik tegen Ba-

bovendien niet optimaal ge-
centreerd. Die tweede game
i(l ik nooit mogen verliezen."

Pieters en Van Slycke brachten het
tot bijna drie minuten voorsprong.
In het alsmaar slinkende peloton,
waarin Tourwinnaar en wereldkam-
pioen Greg Le Mond zich beperkte
tot het voltooien van de barre tocht,
volgde echter een uitbraak van een
twintigtal renners. Ad Wijnands
maakte in deze jachtgroep een uit-
stekende indruk. „Naarmate wij
steeds dichter bij de leiders kwa-
men begon ik aan een ereplaats te

Ad Wijnands

Thuisrijders favorietop baan Schaesberg

denken", aldus de in Duitse dienst
rijdende Eijsdenaar. „Wie weet zit er
na je vroege succes in Perpignan
opnieuw een overwinning in, hield
ik mezelf voor. De een na de ander
viel bij ons weg. Opeens, in de voor-
laatste ronde, was het ook met mij
gedaan, net op het moment waarin
Ekimov, Sörensen, Nijdam en nog
een paar man de sprong naar de lei-
ders maakten". Wijnands moest uit-
eindelijk zevenertveertig seconden
prijsgeven. Het leverde hem de elf-
de plaats op, vele minuten voordat

het restant van de hoofdmacht bin-
nenliep.

De uitslag: 1.Brian Holm Sörensen 205 km
in 5.15.00 (gem 39.048 km/u); 2. Ekimov; 3.
Lieckens; 4. Lauritzen, allen z.t; 5. Nijdam
op 2 sec; 6. Segers 0.11; 7. Pieters 0.24; 8.
Van Slycke 0.31; 9. Pirard z.t; 10. 80l 0.47;
11. Wijnands; 12. Schleicher, beiden z.t; 13.
Poels 3.28; 14. Harmeling 7.28; 15. Van Rij-
en; 16. Schurer; 17. Capiot; 18. Spaenhoven;
19. Jacques van der Poel; 20. De Wael; 27.

Kim Andersen; 29. Van der Hulst; 32. Hane-
graaf; 33. Le Mond, allen z.t. als Harmeling;
45. en laatste De Beleyr op 20 minuten. Ge-
start: 130 profs.

LONDEN - De twee Britse gewicht-
heffers Ricky Chaplin en Gareth Hi-
ves die tijdens de Gemenebest Spe-
len in Auckland betrapt werden op
doping, zijn door de Britse bond
voor het leven geschorst.
Chaplin veroverde in de Nieuwzee-
landse stad goud bij het trekken in
de categorie, tot 75 kg, Hines won in
de groep tot 110 kg drie gouden me-
dailles. Bij Chaplin werden later
sporen van testosteron en bij Hives
van stanozolol in de urine gevon-
den.

Gwischtheffers
levenslang geschorst

mijn. Teer bouwt zijn voordeel be-
kwaam en stijlvol verder uit: 31. 45-40
9-14 32. 40-34 7-11 33. 48-42 21-26 34. 32-
-28 8-13 35. 33-29 2-8 36. 38-33 14-20 37.
42-38 11-17. Zie diagram.

38. 27-21! 16x27 39. 31x11 6x17 40. 36-
-31! Het is zeker niet uitgesloten dat de
zwarte stelling hier al geen redding
meer bevat, want de rest van de partij
heeft veel weg van een lange forcing.
40. .. 13-18 41. 35-30! 3-9 42.30-25! 20-24.
Want na (9-14) bijv. 38-32 (8-13). op (18-
-22) wint 32-27-21-16, 31-27 (13-19) 34-30
w+. 43. 29x20 15x24 44. 34-29! 9-13 45.
29x20 18-23 46. 28x19 13x15. Hoogterp
heeft het ogenschijnlijk nog een aar-
digeind geschopt. De werkelijkheid is
echter dat de resterende positie van
vijftegen vijf schijven kansloos verlo-
ren is voor zwart. Er volgde: 47. 31-27!
8-13 48. 33-28 13-19 49. 27-21! en zwart
gafhet op. er volgt hooguit nog (19-24)
38-33 (15-20) 25x14 (24-30) 14-9 (30-35)
9-3 en het is uit.
De oplossing van dè combinatie van
vorige week. Wit, veertien schijven op
23, 24, 29/37, 39, 40, 42, 43, 45 en 47.
Zwart, veertien schijven op 2. 4, 8. 9,
11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26 en 27. 1.
37-32! 27x49 2. 34-30 25x43 3. 35-30
49x35 4. 42-39 43x32 5. 36-31. Ga zelfna
waarom dit nodig is. 5. .. 26x37 6. 33-28
22x33 7. 29x7 20x18 8 7-1 en nu na zo-
wel 8. .. 35x24 als 8. 35x19 de rondslag
9. Ix4B+ (A. Tsjizjow).

met michiel bunnik

In de finale van het kampioenschap
van Nederland komt dit jaar precies
één debutant aan de start. Geen aan-
stormend jonkie dit keer maar een er-
varen speler dieal heel wat jarenin de
Nederlandse subtop meedraait en
zelfs de oudste deelnemer was van de
afgelopen halve finales. Frank Teer uit
Den Bosch beproefde al heel vaak zijn
geluk in kwalificatietoernooien, zowel
in kwart- als halvefinales, maar steeds
zonder succes. In de afgelopen voor-wedstrijden was het echter raak, en
goedook. Met liefst vijftien punten uit
negen partijen werd hij de produktief-
ste van alle veertig halvefinalisten en
behaalde hij en passant ook nog eens
de titel van kandidaat-meester. Een
prachtige prestatie dank zij welke
Teer rond de paasdagen, hij is dan nog
net geen veertig jaar, aan zijn eerste
Nederlandse kampioenschap kan be-
ginnen. Meer dan door leeftijd viel
Teer (geen profdammer overigens
maar gepromoveerd academicus) in
de halve finales op door speltechni-
sche verrichtingen. Zelf was hij ook
erg tevreden over zijn partijen. Te-
recht, want meevallertjes had hij niet
nodig. Zijn winst uit de eerste ronde
op de Fries Jan Hoogterp noemde hij
de beste van de zes zeges die in totaal
geboekt werden. De notatie met enke-
le opmerking:
Ter-Hoogterp, halve finale K.v.N '90.
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3.37-32 10-
-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10 6. 35-30
20-25 7. 40. 35 10-14 8. 44-40 14-20 9. 50-
-44 17-21 10. 31-26 20-24 11. 26x17 12x21
12.33-29 24x33 13. 39x28 15-20 14.44-39
20-24 15. 39-33 4-10 16. 36-31 10-15 17.
31-27 21-26 18. 41-36 7-12 19. 37-31
26x37 20. 42x31 11-17 21. 47-42 17-21 22.
34-29 23x34 23. 40x20 25x34 24. 49-44
15x24 25. 44-40 34-39 26. 43x34 1-7 27.
42-37 18-23 28. 34-29 23x34 29. 40x20
19-23 30. 28x19 13x15. De opening,een
soort verlate Dibman-variant, en het
vroege middenspel hebben wit duide-
lijk voordeel opgeleverd: een ontwik-
kelingsvoorsprong van bijna tien tenv
pi, centrumcontrole en aanvalsmoge-
lijkheden op rechts op de langere ter-

Tast Flo' traint
voor marathon

MELBOURNE - Florence Grif-
fith-Joyner gaat trainen voor de
marathon. De drievoudig Olym-
pisch kampioene van Seoel op
de sprintnummers, hoopt tijdens
de Spelen van 1996 aan het loop-
nummer over ruim 42 kilometer
mee te doen. Griffith-Joyner, in
Seoul goed voor goud op de 100
en 200 meter en de 4xloo meter
estafette, vertelde bovendien dat
ze onderhandelt over een filmrol
als vrouwelijke James Bond.

Sjeng moest als Zuid 6H spelen, waarte-
gen West uitkwam metklaveraas en met
klaverheer vervolgde. Sjeng troefde in
dummy en speelde nu 3 ronden troef,
waarop bij Oost 2 schoppens werden
geécarteerd.
Sjeng zag nu de schoppenkleur lopenen
wilde schoppenaas en een kleine schop-
pen spelen (waardoor het contract met-
een 1 down zouzijn) en zei dus dat hij nu
2ronden schoppen wilde hebben. Dit na-
men OW niet: een ontboden wedstrijdlei-
derbeval Zuid 1 kaart tegelijk te spelen.
Sjeng raakte hierdoor zo opgewonden
dat hij in onbetwiste toestand moest
worden afgevoerd. Dummy Joep, die
met zijn gedachten al lang aan de bar zat,
moest het overnemen en hoorde van de
wedstrijdleider nogmaals dat hij maar
één kaart tegelijk mocht spelen. OK zei
Joep. geef me dan maar een kleine
schoppen. Hij won die met de heer in de
hand en, zich realiserend dat er nog een
troef buiten was, speelde hij nu harte-
naas. Wat moest hij in dummy spelen?
Hij had het spel helemaal niet gevolgd en
besloot één ding: hij zou in de geest van
zijn afgevoerde partner handelen. En die
wilde in dummy coüte que coüte 2 keer
schoppen spelen. Dus zei Joep nu achte-
loos: doe in dummy 'maar schoppenaas
weg. Hiermee kon hij Sjeng immers na-
dien recht in de ogen kijken. En daar zat
Oost opeens in een triple squeeze; hij
kon geen ruiten en geen schoppen meer
missen en deed dus afstand van klaver-
vrouw". Joep speelde nu klaverboer,
waardoor Oost in een gewone squeeze
belandde. Of hij nu ruiten of schoppen
écarteerde, Joepzou dit weerzinwekken-
de contract altijd gaan maken. En dat ge-
beurde dus ook. Nadien merkte Sjeng
slechts bescheiden op: Joep, wat zou er
zonder mij van jou terechtkomen?
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Buitenlanders domineren Grote Prijs Wieier Revue

Söresen ijskoud de beste
ïHEERENBERG - Voor de vijfde achtereenvolgende keer legde een bui-
fclander beslag op de openingskoers van het Nederlandse wegseizoen,
lian Holm Sörensen, de 27-jarige Deen uit de Historploeg, had in de storm,
■gen en hagel genoeg reserves overgehouden om zichzelf op het mooiste
lëces uit zijn loopbaan te tracteren. „Mijn tweede zege in ruim vier seizoe-
?n als beroepsrenner", verduidelijkte hij aan de finish in de Grote Prijs Wie-► Revue. „Tot nu toe had ik het moeten doen met de Omloop van de Grens-
Ireek in Templeuve enkele jaren geleden."

Hij, Sjeng, had het al lang voorzien. Was
carnaval inmiddels al niet lang achter-
haald en, misschien als roken, ook al
schadelijk bevonden? Vandaar dat zich
in 1990 zelfs de goden met dit fenomeen
gingen bemoeien en voor voldoende
wind en storm hadden gezorgd om in
vele plaatsen het carnaval te blokkeren.
Toen hij bij Joep aankwam, wist deze al
wat Sjeng hem zou gaan voorhouden. Ze
zouden zich dit jaar, evenals voorgaande
jaren, weer met meer elitaire zaken be-
zighouden i.p.v. zich in het carnavalsge-
beuren te storten, waar immers geen ra-
tionele en dus intellectuele verklaring
voor kon worden gegeveti.
Sjeng was ditmaal kort van stof. „Gaan
we weer elitair doen?", vroeg hij. „OK",
zei Joep, „we gaan dus weer bridgen."
En zo kwamen ze dit jaar terecht in een
klein andersdenkend plaatsje, waar men
carnaval al jarenlang had veroordeeld.
Hetzelfde had men met bridge gedaan,
maar sinds kort kneep men hiervoor een
oogje dicht. Dus konden Sjeng en Joep
een besloten wedstrijdje organiseren.
Maar vooral Sjeng blijft ondanks alles
een echte Bourgondiër, en duskwam hij,
elitair of niet, in een ondoorzichtige toe-
stand aan tafel. Bij het laatste spel was
hij werkelijk aan het einde van zijn men-
selijke krachten.
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Inge Stevens
klasse apart

ST. MICHAËL - De Heerlense lang-
laufers Rob en Inge Stevens hebben
opnieuw uitstekend gepresteerd tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen in het Oostenrijkse St. Mi-
chaël. De 17-jarige Inge Stevens leg-
de bij de junioren beslag op de'na-
tionale combinatietitel (5 km klas-
siek en 5 km schaats) en scheikun-
de-student Rob Stevens gleed naar
derde plaats op de combinatie

(tweemaal 15 km). De wedstrijden
werden ditmaal onder ideale om-
standigheden gehouden. Rubin
Krouwel uit Vianen was een klasse
apart bij de heren. De langlaufer, die
binnenkort deelneemt aan een pool-
survival, had uiteindelijk bijna drie
minuten voorsprong op Niels Hop-
man, die op zijn beurt de als tweede
gestarteRob Stevens onderweg had
ingehaald.

Uitslag: mannen, 15 km skating, combina-
tie: 1. Krouwel 45.16, 2. Hopman 48.05, 3.
Stevens 49.50. Vrouwen, 15 km skating,
combinatie: 1. Vlasveld 53.11, 2. Ten Bosch
56.28, 3. Van Schijndel 58.32.

" Rob en Inge Stevens, goed voor een aantal medailles tijdens
de NK langlauf.

~ van onze medewerker

! - Vanavond komen
JJens de koersen op de draf- en

te Schaesberg minder Bel-
"^ aan de start dan we de laatste

gewend waren. De oor-
hiervoor ligt in het feit datveel, trainers woensdag jl.

aan de Mardi Gras-mee-J*S in Sterrebeek, het jaarlijkse
bij onze zui-fburen. Tcoh is het programma

I Vanavond wordt afgewerkt de°eite waard. In bijna alle koersen
"rien de Schaesbergse trainers. t favorieten aan de start. Hetinfonummer, de zevende koers,*t een prooi te gaan worden voor

£gitte G. met Wim Velis. De eind-
■■'Ut die deze merrie in haar laatste
J/^s liet zien was net niet genoeg
C{ de zege, maar de langere af-
J^d van vanavond is zeker in haar
rdeel. Tegengas kan zij verwach-
van Abbado R. en Bravo Nora,

'3e erkende stayers. In de vijfde
strijden de leerling-pikeurs

■iirik overwmnmg- C*ok hier zÜn de
combinaties favoriet.

Cruise Missile wist in Schaesberg
een jaar geleden al eens een ama-
teurkoers te winnen en is met Cor-
nelis Loman kansrijk. Hij zal het
zwaar te stellen krijgen met stalge-
noot Cas Buitenzorg die al enkele
weken zeer verdienstelijk koerst.
De eerste koers start om 19.00 uur.

LD-tips:
le koers: 1.Duivel; 2. Chipper; 3. Dunja Ei-sene. Outsider: Ninni Hanover.
2e koers: 1. Jessy Kosmos; 2. Erik; 3. Every
Way S. Outsider: Evita Pride.
3e koers: 1. G.G.'s Miracle; 2. Duke's Dia-mond; 3. Crackje van Nora. Outsider: Del-
gadotranss R.
4e koers: 1. Carolus C; 2. Eno B.; 3. Evelyn
Hazelaar. Outsiders: Donald Wielinga en
Dollarbird R.
5e koers: 1. Cruise Missile; 2. Cas Buiten-zorg; 3. Ceres Yoly. Outsider: Bep de
Bloomerd.
6e koers: 1. Samantha Kosmos; 2. Bianca
Petrosia; 3. Duke Hanover. Outsider: Dur-ban uit Uden.
7e koers: 1. Brigitte G.; 2. Abbado R,; 3. Bra-
vo Nora. Outsider: Boy de Bloomerd.8e koers: 1. Arnold uit Best; 2. Andries S.; 3.Captain M. Outsiders: Bepoef BM en Anjo
Renka.
9e koers: 1. Yvette Nubar; 2. Boris Buiten-zorg; 3. Zilco Buitenzorg. Outsider: BetramRodney.

TENNIS: Hoensbroek, vandaag, hal Hen-
driks, jeugdtoernooi tot 10 jaar. 160 kinde-
ren op minivelden in actie van 09.00 t/m
12.00uur.

KORFBAL: Heerlen, morgen vanaf 13.00
uur, Kaldeborn: huldiging pupillen KV
Heerlen. Zondag, vanaf 16.00uur, huldiging
eerste en wellicht tweede team. Zondag,
Kaldeborn-seniorenkampioenschap, 14.00
uur.
WORSTELEN: Almere, NK junioren.Kans-
hebbers: Dirk en Daniël Schoonewille,
Huub Kessels en Martin Verwoert.
MOTORCROSS: Budeljeugdcross groep
B, circuit 'de Legerplaats. Inschrijven Café
'de Wielerbaan' Budel van 08.00-09.30 uur.
TURNEN: Echt. Limburgse kampioenscha-
pen KNGB, zondag vanaf 9.30 uur, sporthal
In de Bandert. In een open wedstrijd ko-
men tevens de Limburgse A- en B-turntop
in aktie met de bekende turnsters van Con-
cordia Parmingen, KDV KerkradeSwenti-
bold Sevenum, Swentibold Sittard en Pa-
trick Echt.

derland - Roemenië 3-2; Haldan - Revisz 21-
-11 21-18, Keen - Florea 19-21 21-14 20-22,
Heister/Boute- Florea/Revisz2l-14 11-21 21-
-19, Haldan - Florea 18-21 13-21, Keen - Re-
visz 21-15 21-13. tweede ronde: Nederland -Polen 0-3; Haldan - Grubba 8-21 14-21,Keen- Kucharski 18-21 14-21, Heister/Boute -Grubba/Kucharski 12-21. 17-21.

HOCKEY
Lucknow. Indira Ghandi Memorial: India -Polen 3-0, Kenya - Japan 1-0. Stand: India
2-4, Zuidkorea 2-3, Malaysia 2-2, Kenya 2-2,
Japan 2-1, Polen 2-0.

Masalitin eerste
Kus in eredivisie_ Vitesse gaat zich be-

dden op stappen die er toe moe-
*n leiden dat de Russische spe-er SergeiKrutov alsnog speelge-

chtigd wordt verklaard voor de

'üb. De eredivisionist kreeg gis-
ren te horen dat het ministerie
a" Sociale Zaken de midden-
elder geen tewerkstellingsver-

?Urming verleent. Aanvaller Va-
Masalitin daarentegen mag

Wel voor Vitesse uitkomen.

J ROTTERDAM - Feyenoord, eeft pech met zijn laatste aan-
kop. Ulrich van Gobbel, die
°or Martin van Geel werd ge-

,uild, heeft op de training een
J-"tblessure opgelopen en kan
°ndag in de thuiswedstrijd te-

genBW Den Bosch niet van de
partij zijn. Bovendien is Johnny
Metgod voor een wedstrijd ge-
schorst en Sjaak Troost is door
zijn beenbreuk voor de rest van
het seizoen uitgeschakeld.

" DEN BOSCH - JanBrouwer is
niet langer in vaste dienst van
Volendam. Hij staat sinds 1 ja-
nuari als project-manager be-
taald voetbal onder contract van
het Amsterdams advies- en mar-
ketingbureau Schraders en Van
Seggelen.

" UTRECHT - Dik Heesen is
met onmiddellijke ingang terug-
gekeerd bij FC Utrecht. De 20-ja-
rige verdediger van Jong Oranje
en het Olympisch elftal was dit
seizoen in het kader van een sa-
menwerkingsovereenkomst
door de eredivisieclub uitge-
leend aan FC Wageningen. Hee-

sen maakt zondag thuis tegen
Roda JC al deel uit van de
Utrechtse selectie.

" ZEIST - John Linford, oud-
Fortunees en tegenwoordig spe-
lend voor GA Eagles, is wegens
een derde gele kaart door de
KNVB voor één wedstrijd ge-
schorst. Voorts kan RKC de ko-
mende vier duels niet beschik-
ken over Leon Hutten vanwege
een rode kaart in het duel tegen
NEC. Verder kregen M. de Jong
(Heerenveen-5e gele kaart), Lok
(NEC-se), Rietbroek (SVV-se),
Verrips (FC Utrecht-se) allen één
wedstrijd aan de broek.

" WAALWIJK - Na Vitesse is
ook RKC actief op de Sovjetrus-
sische Voetbalmarkt. Met Viktor
Sokol is zelfs een voormalige
A-international in Waalwijk
gearriveerd. Hij is voorlopig op
proef bij de nummer zeven van
de eredivisie.

- Page 6-3 7-6, Stich - Evernden 6-1 6-2, Re-
neberg - Flach 6-3 6-2, Visser - Annacone 7-5
6-7 6-4, Washington - VanRensburg - 6-4 6-4,
Masur - Perez 6-2 6-3, Fleurian - Kroon 6-3
4-6 6-3, Tsjesnokov - Smith 6-4 6-4, Cham-
berlin - Oresar 7-5 6-4, Muller - Edberg 6-1
7-5, Korda - Bloom 6-1 6-4, Curren - Duncan
6-4 6-2.
Indian wells, 650.000 gulden: tweede ron-
de: Porwik - White 5-7 7-5 7-6, Wiesner -Phelps 6-0 6-0, Magers - Gavaldon 6-2 6-4,
Demongeot - Keiler 6-2 6-2, McGrath - Coet-
zer 6-2 7-6, Frazier - Quentrec 3-6 6-1 6-4,
Herreman - Lindqvist 6-2 6-1, Gigi Fernan-
dez - Rossides 4-6 6-3 6-2.
Ashkelon, 10.000 dollar, vrouwen, enkel-
spel, kwartfinales: N. Rooimans - Melicha-
rova 5-7 6-2 6-4; Oremans - Jefferies 6-3 2-6
6-3.

TENNIS
Memphis, mannen, 475.000 gulden: tweede
ronde: Cahill - Wilkison 6-7 7-6 7-5, Filippini

TAFELTENNIS
Karlsruhe. Open Westduitse titelstrijd,
eerste dag mannen dubbelspel, eerste ron-
de: Haldan/Keen - Slevin/Meneely 21-17 21-
-17, Boute/Heister - Gibson/Holland 21-15 19-
-21 21-12, Hoevers/Mol - Kedar/Preminger
19-21 14-21. landenteams, eerste ronde: Ne-

HANDBAL
WK A-groep: Hongarije - Algerije 22-16,
Frankrijk - Zweden 18-25.Stand: 1.Zweden
2-4, 2. Hongarije 2-4, 3. Frankrijk 2-0, 4. Al-
gerije 2-0. Groep B: Zuid-Korea - Zwitser-
land 21-17 (11-5), Roemenië - Tsjechoslowa-
kije 25-17 (11-9). Stand: 1. Roemenië 2-4, 2.
Zuid-Korea 2-2, 3. Zwitserland 2-2, 4. Tsje-
choslowakije 2-0. groep C: Joegoslavië -Cuba 28-27 (16-14), Spanje - IJsland 19-18
(11-11). Stand: 1. Spanje 2-4,2. IJsland 2-2, 3.
Joegoslavië 2-2, 4. Cuba 2-0. groep D: Sov-
jetunie - Japan 35-16 (16-14), DDR - Polen
25-17 (9-9). Stand: 1. Sovjetunie 2-4, 2. DDR
2-4, 3. Polen 2-0, 4. Japan 2-0.

In de onderstaande partij zien we hoe
Steinitz de opening rustig opzet, om
vervolgens naar dekenmerken van de
stelling een aanval op te zetten. W.
Steinitz-A. Mongredien Londen 1863
(Dubbelfianchetto). 1. e4,g6 2. d4,Lg7
3. c3. Degelijkheid troef! 3 b64.
Le3,Lb7 5. Pd2,d6. Dit zwarte systeem
wordt tegenwoordig zelden gespeeld
daar het wit goede aanvalskansen
geeft. Veel spelers zouden in deze stel-
ling 6. f4spelen, wat er ook goed uit-
ziet. Maar niet Steinitz, die pas aanvalt
wanneer hij ontwikkeld is. 6. Pgf3,es
7. d:es! Positioneel zeer sterk. De

„Ik heb tegen God geschaakt, hem een
pion voor gegeven, en ik won." Deze
woorden werden door Wilhelm Stei-
nitz in geestelijke duisternis enkele ja-
ren voor zijn dood gesproken. Steinitz,
grondlegger van het positieschaak,
werd in 1936 te Praag geboren. Hij
groeide op in de periode dat het ro-
mantische schaak gespeeld werd.
Steinitz paste zich aan, maar vond bij
het gewaagde aanvalsspel dat in die
tijd gespeeld werd weinig bevredi-
ging. Vaak had hij het gevoel dat hij
een scherpe aanvalspartij slechts won
doordat zijn tegenstander zich slecht
verdedigde. Steinitz hield niet van
gambietspelen. Een van zijn opvattin-
gen was dat je pas mag aanvallen als
het evenwicht in de partijstelling ver-
stoord is. Je moet dan ook aanvallen,
anders gaat het voordeel verloren. En
omdat in de beginstelling het even-
wicht in het geheel nog niet verstoord
is, keurde Steinitz het in beginsel af
om in de opening materiaal te offeren
om op aanval te spelen. In de periode
1873-1882 speelde Steinitz amper toer-
nooien, maar werkte hij bijna uitslui-
tend aan zijn theorie van het positie-
spel. In 1866 riep hij zichzelf uit tot
eerste officiële wereldkampioen, na-
dat hij in een tweekamp van Zukertort
gewonnen had. De grootste wetgever
op schaakgebied overleed op 12
augustus 1900 in grote armoede in
New Vork. Zijn theorie is dank zij de
arbeid van Tarrasch, Lasker en Euwe
gemeengoed geworden van 's werelds
sterkste schaakspelers.

zwarte bisschoppen hebben en zeer
beperkte activiteit, en van de d-lijn die
open komt heeft alleen wit profijt. 7.
...,d:es 8. Lc4,Pe7 9. De2,o-0 10. h4! Na
de opening zonder enig risico ge-
speeld te hebben, valt wit nu aan, en
dreigt net h4-h5 de h-lijn te openen.
Had wit in plaats van 10. h4het meer
voor de hand liggende 10. 0-0-0 ge-
speeld, dan zou zwart 10. ...,Pd7 11.
h4,Pf6 spelen. 10 Pd7. Na 10. ...,h6
11.h5,g5 heeft wit opf5een steunpunt
en zitten er offers op g5in de stelling.
Op 10.....,h5 had wit 11. g4,h:g4 12. Pgs
gespeeld. 11. h5,Pf6 12. h:g6,P:g6. Het
alternatief 12. h:g6 zou met 13. 0-0-0!
beantwoord worden, waarna zwart
weinig kan doen, en wit zijn aanval
verder voorbereidt.
13. 0-0-0,c5 14. Pgs,a6

Zwarts tegenactie komt te laat. 15.
P:h7!,P:h7 16. T:h7. Eenvoudiger was
nog 16. Dhs,Pf6 17. D:g6,DcB 18. Th7!
(18. Lh6,Dg4), P:h7 19. Lh6en wit'
wint. 16. ...,K:h7 17. Dhs+,KgB 18.
Thl,TeB 19. D:g6,Df6. Gedwongen,
daar wit Lh6dreigde.Bv. 19. ...,Te7 20.
Lh6.DfB 21. Dh7 mat. 20. L:f7+ ! De
witte aanval was nog niet ten einde.
20 D:f7. Op KfB beslist 21. L:eB,T;eB
22. ThB+,L:hB 23. Lh6+,Ke7 24. Lgs
met damewinst. 21. ThB+,K:hB 22.
D:f7. Wit heeft twee pluspionnen in-
cluis aanvalskansen op de zwarte mo-
narch, zwart liet de eer aan zichzelf en
gaf op.
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Etappezeges en truien
leveren meer rendement op

Van onze sportredactie
HEERLEN - Ritzeges in de grote etappekoersen leveren
dit jaar aanzienlijk meer FICP-punten op dan in voorgaan-
de jaren.Het dragen van de gele, rosé, amarillo en gouden
leiderstrui in Tour, Giro, Vuelta en Zwitserland is in 1990
voor het eerst goed voor punten; ook in een aantal kleinere
etappekoersen zijn er punten voor de besten in deritten en
is er dagrente voor de leiderstrui.

De twintig bestgeklasseerde
equipes hebben automatisch
met maximaal acht en minimaal
vijf man startrecht voor de wed-
strijden om de wereldbeker.
Ploegen tussen de 21ste en 40ste
plaats (de tweede categorie der-
halve) mogen eveneens aan deze
topkoersen deelnemen, mits zij
uit het land komen waarin de be-
treffende wereldbekerwedstrijd
verreden wordt. Daarnaast staat
het de organisatoren vrij om nog
andere teams uit deze B-groep te
laten starten indien (bijvoor-
beeld door afmeldingen uit de
top-twintig) het aantal deelne-

HEERLEN - Liefst drie Neder-
landse merkenteams zijn in de
top-vijf van het FICP-ploe-
genklassement vertegenwoor-
digd. PDM, de formatie van Jan
Gisbers, leidt. Buckler, het team
van Jan Raas, staat tweede en de
Panasonicsvan Peter Post bezet-
ten de vijfde plaats. Van de ploe-
gen, die punten verzamelden
sluit het Belgische Westwood de
rij. De bescheiden groepering be-
zet de drieënveertigste plaats.
Daarna volgt een aantal ploegen
zonder score.

HEERLEN - In het individuele
FICP-puntenklassement, dat
steeds nadrukkelijker de markt-
waarde van een renner bepaalt,
is Laurent Fignon als leider het
nieuwe seizoen ingegaan. Mottet
en Kelly volgen de twevoudige
Tourwinnaar op korte afstand.
Rooks (elfde) is de bestgeklas-
seerde Nederlander. Behalve de
punten, die in het vorige jaarver-
overd werden, nemen de renners
ook een bepaald percentage van
hun winst uit de twee seizoenen
daérvoor mee. Vanwege dit per-

centage wordt de puntenoogst
ook in cijfers achter de komma
weergegeven.
De stand: 1. Fignon 979,06 punten; 2.
Mottet 887,28 p; 3. Kelly 883,13 p, 4. Del-
gado 676,28 p; 5. Rominger 615,73 p; 6.
Rolf Sörensen 561,03 p; 7. Le Mond
546,59 p; 8. Bauer 528,20 p; 9. Lejarreta
509,18 p; 10. Fondriest 493,75 p; 11.
Rooks 491,38 p; 12. Vanderaerden 467,05
p; 13. Nijdam 457,88 p; 14. Gölz 430,95 p;
15. Criquielion 415,09 p; 16. Hampsten
394,45 p; 17. De Wilde 387,30 p; 18. Bug-
no 373,55 p; 19. Breukink 370,94 p; 20.
Indurain 363,56 p; 21. Van Hooydonck
362,30 p; 22. Planckaert 353,16 p; 23.
Echave 346,79 p; 24. Maassen 345,62 p;
25. Anderson 342,15 p; 26. Hermans
334,34 p; 31. Van der Poel 303,99 p; 33.
Theunisse 285,94 p; 56. Van Poppel
201,57 p; 81. Van Vliet 158,69 p; 97. Ver-
hoeven 132,05 p. De kom

mers de tweehonderd niet te bo-
ven gaat. 'De zestien bestgeklasseerde I
ploegen uit de tussenstand eind !
mci hebben startrecht in de Tour
de France. De organisatoren, die
in totaal tweeëntwintig teams
van negen man in La Grande
Boucle toelaten, completeren
hun deelnemersveld met zes an-
dere teams op uitnodiging.
Stand bij start van het seizoen: 1. PDM
2164,63 punten; 2. Buckler 2063,80 p; 3.
RMO 1730,80 p; 4. Castorama 1712,02 p;
5. Panasonic 1466,22 p; 6. Seven Eleven
1424,81 p; 7. Z 1423,42 p; 8. Banesto
1360,14 p; 9. Ariostea 1354,94 p; 10. His-
tor 1341,50 p; 11. Chateau d'Ax 1296,60
p; 12. Orbea (onder voorbehoud) 1222,30
p; 13. Helvetia 1211,84 p; 14. Toshiba
1416,41 p; 15. Lotto 1089,79 p; 16. Wein-
mann 1079,63 p; 17. TVM 1062,09 p; 18.
BH 1061,53 p; 19. Once 966,12 p; 20. Del
Tongo 963,21 p; 21. Carrera 914,72 p; 22.
CLAS 681,85 p; 23. Seur 670,73 p; 24.
Teka 648,17 p; 25. Kelme 615,73 p; 26.
Alfa Lum 610,00 p; 27. Malvor 594,32 p;
28. Festina Lotus 498,53 p; 29. Frank
430,97 p; 30. Jolly 416,46; 31. Stuttgart
394,66 p; 32. Amore et Vita 365,83 p; 33.
GIS 328,45 p; 34. Diana-Colnago 313,62
p; 35. SEFB 265,31 p; 36. Italbonifica
213,22 p; 37. Eurocar-Selle Italia 157,86
p; 38. Tulip Computers 153,46 p; 39.
Isoglass 131,28 p; 40. La William 128,05 ,
P-

Fignon leidt

Er is dit jaar geen oplopend pun-
tenschema in de cyclus van we-
reldbeker wedstrijden. Van Mi-
laan-Sanremo (de eerste) tot de
Ronde van Lombardije (de laat-
ste in de reeks) is de honorering
gelijk.
Alleen de wedstrijden op de in-
ternationale kalender komen
voor het FICP-klasseme'nt in
aanmerking. Voor Nederland
zijn dit achtereenvolgens de Gro-
te Prijs Wieier Revue, Amstel
Gold Race, Ronde van Midden-
Zeeland, Grote Prijs Forbo in
Noord-Holland, Nationaal kam-
pioenschap in Meerssen, Ronde
van Nederland, Veenendaal-Vee-
nendaal en deGrote Bevrijdings-
prijs (ploegentijdrit) in Eindho-
ven.
De puntenwaardering voor de
verschillende wedstrijden, mee-
tellend voor het FICP-klasse-
ment, is in 1990 als volgt:

" Wedstrijden hors categorie:
WK: 200, 150, 100, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35,
25. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 en 10 pnt
voor iedere renner, die het WK uitrijdt.
NK: 100, 50. 30, 20 en 10 pnt voor de
nummers vijf tot en met tien.
Tour de France: 300. 225, 190, 165, 135,
120, 105, 90. 75. 70, 69, 68. 67, 66, 65, 64,
63, 62, 61, 60, 59, 58, aflopend tot 6 pnt
voor nr 56 in de eindstand; iedereen die
uitrijdt krijgt ook 6 pnt. Ritten: 50, 30,
20; dagrente gele trui: 30 pnt.
Giro en Vuelta: 220, 180. 130, 110, 95, 80,
75, 65, 60, 50, 48, 46. 44, 42, 40, 38. 36, 34,
32, 30, 28, 26, 24, 22, 21, 20, aflopend tot 4
pnt voor nr 42 in de eindstand; iedereen
die uitrijdt krijgt ook 4 pnt. Ritten: 40,
25, 10; dagrente leiderstrui: 20 pnt.
Ronde van Zwitserland: 120, 90, 72, 54,
42, 30, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10,9, 8, 7, 6, 5,
4, 3; iedereen die uitrijdt krijgt ook 3
pnt. Ritten: 20, 10, 5; dagrente leiders-
trui: 10 pnt.
Wereldbekerwedstrijden: 175, 75, 60,
50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 14, 12, 10, 9, 8,
7, 6, 5; iedereen die uitrijdt krijgt ook 5
pnt.

S> Overige wedstrijden
Etappewedstrijden eerste categorie,
Parüs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde
van Baskenland, Vierdaagse Duinker-
ken, Ronde van Romandië, Dauphiné
Libéré, Ronde van Catalonië: 90, 60, 50,
40, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10. 8, 7, 6, en 5

Mauri, Munoz, Alex Pedersen, Prieto,
Ruiz-Cabestany, Johnny Weltz, Ken-
neth Weltz.

ters, Pillon, Stephen Roche, Roosen
Van Slycke, Brian Holm, Thévenin, Ver
strepen, Virvaleix, De Wael, De Wilde.

Ahedo, Aja, Alonso, Cordoba, Dietzen,
Elliott, Emonds, Arsenio Gonzales, Hil-
se, Kuum, Leanizbarrutia, Martinez,
Mazon, Pacheco, Pedrero, Renard, San-
chez,Roberto Sierra.

TEKA
Ploegleider Jose-Antonio Gonzalez-Li-
nares.

ALFA LUM
Ploegleider Primo Franchini.
Abdoesjaparov. Bankine, Golovatenko,
Ivanov, Jarotsjenko, Klomov, Konisjev,
Oegroemov, Poelnikov, Saitov, Sjda-
nov, Soenoekov, Tsjmil, Oeslamin.
Troebin. „

Durant. Fignon, Garde, Lavainne, Le-
blanc, Ledanois, Marie, Moncassin, Phi-
lipot, Pichon, Philippe Rouxel, Riis,
Rué, Pascal Simon.

GIS
Ploegleider Palmiro Masciarelli

ARIOSTEA
Ploegleider Giancarlo Ferretti

Barale, Bruscioli, Chiurato, Convalle,
Della Santa, Mattia Gavazzi, Girardi,
Golinelli, Margon, Paccagnella, Pellico-
ni, Salas, Steward, Alexandre, Castro.

AMORE & VITA
Ploegleider Giorgio Vannucci CHATEAU D'AX

Amadio,Badolato, Botteon, Bugno, Cal-
caterra, Fidanza, Finazzi, Gusmeroli.
Kummer, Passera, Rominger, Santaro
mita. Jan Schur, Scirea, Tebaldi, Vanot-
ti, Volpi, Vona, Zanatta.

Ploegleider Gianluigi Stanga Bottaro, Canzonieri, Cimini, Contini
Criscione, Di Basco, Gioia, Magnago
Orlando, Pierodomenico, Rabottini, Ro-
sola, Vandelli. Votolo.

PANASONIC-SPORTLIFE
Ploegleider Peter Post.
Bouwmans, Cornelisse, Dürst, Ekimov,
Freuler, De Koning, Van Lancker, Liec-
kens, Lubberding, Ludwig, Nulens,
Van der Pas, Peiper, Planckaert, Van
Poppel, Rooks, De Rooy, Rozendal, Ser-
geant, Talen, Theunisse, Teun van
Vliet,Wampers.

Argentin, Baffi, Carcano, Cassani, Ceng-
hialta. Conti, Elli, Ghiotto, Lelli, Lietti,
Mariuzzo. Massi, Petito, Piva, Saligari,
Siboni,Rolf Sörensen, Stefan Joho.

Hess, Höfer, Jurco, Lorenz, Popp, Privé
ra, Rassinger, Rugart, Wohlfahrter.

VARTA
Ploegleider Gerhard Schonenberger.

TULIP COMPUTERS
Ploegleider Juan Hortelano.
Balboa, Caroli, Manuel Jorge Domin-
guez, Guay, Jesus Hernandez, Navarro,
Ovando, Palacin, Ripoll, Schepers, Vil-
lamajo.

TVM
Ploegleider Cees Priem.
Anderson, Bol, Van den Bossche, Ca-
piot, Maarten Ducrot, Hanegraaf, Pa-
trick Jacobs, Kleinsman, Van Loen-
hout, Luykx, Jörg Muller, Dag-Erik Pe-
dersen, Pieters, Schalkers, Schurer,
Jan Siemons, Mare Siemons, Skibby,
Sunderland, Vandenbrande.

Van den Akker, Alcala, Van Aert, Am-
pier, Den Bakker, Breukink, Dhaenens,
Earley, Hoondert, Gert Jakobs, Kelly,
Kersten, Van Orsouw, Atle Pedersen,
Raab, Verhoeven, Vos,Dirk de Wolf, Za-
drobilek.

PDM
Ploegleider Jan Gisbers.

Aguiar, Camarillo, Carballido, Duch,
Echave, Gaston, Gueriz, Marquina,
Mauleon, Moreda, Muniz, Oichaita, Oli-
veira, Sampedro, Sevilla, Americo da
Silva.

Ploegleider Juan Fernandez.
CLAS

BANANA-FALCON
Ploegleider Keith Lam bert
Holden, Lillywhite, Rayner, Walker,
Glen Clark, Sutton.

COORS LIGHT
Ploegleider Lenn Petitjohn

Farmer, Gaggioli, Gogulski, Grewal,
Huber, McCormack, Oravetz, Poulin,
Steve Swart, Zanoli.

JOLLY
Ploegleider Waldemaro Bartolozzi.

ITALBONIFICA
Ploegleider Bruno Reverberi.
Allocchio, Arlotti, Bianchini, Cipollini,
Dazzani, Fontanelli, Moro, Podenzana,
Rando, Rigamonti, Rocchi

Bafcop, Van Brabant, Cottenies, De Be-
leyr, Decorte, Dexters, Hendrik Devos,
Hendrickx, Van Himst, Petervan Impe,
Lippens, Van Keirsbulck, Naessens,
Pattyn, Rakers, Ratti, Roelandt, Ro-
giers, Vandenbossche, Verbeken, Geert
de Vlaeminck.

ISOGLASS
Ploegleider Roger de Vlaeminck.

Alonso, Carrera, De las Cuevas, Pedro
Delgado. Gonzalez-Salvador, Gonzalo,
Julian Gorospe, Ruben Gorospe, Indu-
rain, Lukin, Rodriquez-Magro, Cruz-
Martin, Martinez-Oliver, Mujika, San
Roman, Santamaria, José Ramon Uriar-
te, Arnaud, Rondon.

Ploegleider Jose-Miguel Echavarri
BANESTO

DEL TONGO
Ploegleider Enrico Paolini.
Amadori, Ballerini, Bielli, Cesarini,
Chioccioli, Cipollini, Fondriest, Gelfi,
Lecchi, Rosciolo, Zanini, Zen.

WESTWOOD
Ploegleider Robby Hendrickx.
Van Dijck, Govaerts, Van Leeuwe,
Rooms, Sprangers, Verleyen, Vernie,
Willem Wijnant.

Cattai, Cecini, Colage, Galleschi, Giulia
ni, Leali. Leoni, Martinello, Rossi, Ros
signoli, Visentini.

WEINMANN
Ploegleider Walter Godefroot.
Achermann, Bomans, Brasseur, Breu,
Dauwe, Dernies. Diem, Mare Dierickx,
Goessens, Kuttel, Ronny Pauwels,
Adrie van der Poel, Jacques van der
Poel, Robeet, Steinmann, Vandevel,
Wegmüller.Bagot, Bouvatier, Brun, Caritoux, Cla-

veyrolat, Colotti, Jonrond, Thierry Lau-
rent, Lino, Manin, Mottet,Per Pedersen,
Pineau, Rezze, Ribeiro, Sanders, Ver-
mote, Wust.

Ploegleider Bernard Vallet,
RMO

Ploegleider Raul Meza
POSTOBON

Acosta, Bernal, Camargo, Castillo, Arse-
nio Chaparro, Segundo Chaparro, Gu-
tierrez, Jaramillo, Mejia, Moncada, Ja-
vier Montoya, Reynel Montoya, Olarte,
Patarroyo, Vargas, Gustavo Wilches.

Antequera, Apancio, Arnbas, Aynat,
Cubino, Deerion, Diaz, EsnauU;, Tomas
Florit, Guerncagoitia, Martin Martinez,
Montoya, Murguialday. Pélier, Queve-
do. Romero. Eduardo Ruiz, Serrano.

Ploegleider Javier Minguez.
BH

Bombini, Fabrizio Bontempi, Bordona-
li, Bortolami, Bramati, Furlan, Halupc-
zok, Jaskula, Kulas, Piasecki, Piovani,
Giuseppe Saronni, Szerszynski, Tosi,
Vanzella.

Ploegleider Pietro Algeri
DIANA-COLNAGO Ploegleider Rafael Carrasco

KELME

Cabello, Claramunt, Miguel Diaz, Espe-
jo. Farfan, Genesca, Dario Hernandez,
Lara, Mora, Morales, Fabio Parra, Hum-
berto Parra, Ravelo, Reina, Nelson Ro-
driguez, Rosado, Rota, Sarrapio.

LOTTO
Ploegleider Jean-Luc Vandenbroucke

Bogaert, Daems, Decoster, Luc Desmet,
Ferdi Dierickx, Giesberts, Lodge, Ma-
charis, Messelis, Nutall, Johan Pauwels,
Van Rooy, Scharmin, Tourné, Verplanc-
ke.

Ploegleider Paul de Baeremaeker.
LA WILLIAM

Beelen, Danny de Bic, Eddy de Bic, De
Brauwer, Van Camp, Cooman, Des-
chacht. Jan Devos, Geuens, Heirweg,
Heylen, Lambrechts, Lameire, Frank
Pirard, Spaenhoven, Jan Wijnants.

Ploegleider Walter Dalgal.
SEFB

Arras, Bock, Bruyére, Bruyneel, De
Clercq, Criquielion, Dernol, Deneut,
Van Eynde, Francken, Haex, Van Itter-
beek, Haex, Moreels, Museeuw, Redant,
Roes, Vekemans, Verdonck, Verschue-
ren, Ludwig Willems.

SEUR
Ploegleider Maximino Perez,

SEVEN ELEVEN
Ploegleider Mike Neel
Alvis, Andreu, Bauer, Bradley, Craven,
Dahlberg, Hampsten, Heiden, Kiefel,
Knickman, Lauritzen, Mathush, McKin-
ley, Phinney, Pierce, Roll, Schuier, Stie-
da, Tomac, Veggerby, Walton, Yates,
Zimmermann.

Cordes, Fuchs, Gansler, Gölz, Edwig
van Hooydonck, Gino van Hooydonck,
Van der Hulst, De Keulenaer. Maassen,
Mattheus, Nijdam, Poels, Segers. Solle-
veld, Tolhoek, Vanderaerden, Veen-
stra. De Vries, Winnen en (per 1 mei)
Martin Kokkelkoren.

Ploegleider Jan Raas.
BUCKLER

CAFe DE COLOMBIA
Ploegleider Rafael Nino

EUROCAR-SELLE ITALIA
Ploegleider Domenico Cavallo

CARRERA
Ploegleider Davide Boifava

TOSHIBA
Ploegleider Yves Hezard

punten tot en met nummer vijftig in de
eindstand. Ritten: 15 en 10;dagrente lei-
derstrui: 5 pnt.

Etappewedstrijden tweede categorie,
onder andere Catalaanse Week, Drie-
daagse De Panne, Midi Libre, Ronde
van Luxemburg, Ronde van Groot-Brit-
tannië, Ronde van België, Ronde van
Nederland, Ronde van lerland: 70, 35,
30,20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 en 3
punten tot en met nummer twintig in de
eindstand. Ritten: 10 en 5 pnt; dagrente
leiderstrui. 5 pnt.

Etappewedstrijden derde categorie,
onder andere Ronde van Aragon en
Ronde van Denemarken: 60, 30, 25, 15,
12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 en 3 punten tot en
met nummer vijftien in de eindstand.
Ritten: 5 pnt.

Etappe wedstrijden vierde categorie,
onder andere Ster van Bessèges en
Ronde van Portugal: 30, 15, 10, 7, 6, 5, 4
en 3 punten tot en met nummer tien in
de eindstand.

Eendagswedstrijden eerste categorie,
Omloop Het Volk, Gent-Wevelgem,
Waalse Pijl, Rund urn den Henninger
Turm. Ronde van Lazio, Trofee Barac-,
chi, Parijs-Brussel, Grand Prix des Na-
tions: 80, 40, 32, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9,
8, 7, 6 en 5 punten tot en met nummer
dertig in de uitslag.

Eendagswedstrijden tweede categorie,
onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne,
E3-Prijs .Harelbeke, Brabantse Pijl,
Ronde van Toscanië. Grote Prijs Eddy
Merckx, Milaan-Turijn, Ronde van Pie-
mont: 70, 35, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8.7, 6, 5, 4 en 3 punten tot en met nummer
twintig in de uitslag.

Eendagswedstrijden derde categorie,
onder andere Grote Prijs Wieier Revue,
Ronde van Belgisch Limburg, Omloop
Vlaamse Ardennen, Dwars door België,
Grote Prijs Pino Cerami, Parijs-Camem-
bert. Grote Scheldeprijs, Ronde van
Noord-West Zwitserland, Grote Prijs
van Wallonië, Ronde van Midden-Zee-
land, Omloop Mandel-Leie-Schelde,
Veenendaal-Veenendaal, Kika Classic
Sankt Pölten, Grote Prijs Raymond Im-
panis: 50, 25, 20, 10, 8, 7, 6, 5, 4 en 3 pun-
ten.

Eendagswedstrijden vierde categorie,
onder andere Grote Prijs van Denain,
Omloop Drie Zustersteden, Grote Prijs
Forbo, Parijs-Bourges, Grote Prijs van
Wales, Druivenkoers Overijse, Klim-
koers Montjuich: 40, 20, 15, 8, 7, 6, 4 en 3
punten tot en met nummer tien in de
uitslag.

Topkoersen
in Limburg
HEERLEN - De Amstel Gold
Race op zaterdag 21 april (een
dag later gevolgd door een rit
voor trimmers op hetzelfde par-
cours!) is de jaarlijkse topkoers
in Limburg. Maar er zijn méér in-
ternationale en nationale wieier-
evenementen in deze provincie,
zowel voor profs als amateurs.
Het programma vermeldt onder
andere de Hel van het Mergel-
land (amateurs) op 7 april; slot-
weekeinde Olympia's Ronde van
Nederland met etappefinish res-

pectievelijk in Valkenburg en
Beek op 26 en 27 mei; Ronde van
Limburg (amateurs) op 3 juni;
het NK in Meerssen voor dames,
amateurs en profs op 23 en 24
juni; de Omloop van Noord-Lim-
burg voor amateurs op 22 juli;
Dielandenomloop op 4 augustus;
Omloop van de Mijnstreek (bei-
den voor amateurs) op 10, 11, 12
augustus en slotweekeinde 17-18
augustus Profronde van Neder-
land in Maastricht en Gulpen.
Daarnaast is er ook voor de ju-
nioren voldoende 'groot' werk,
alsmede voor de licentiehouders
van de NWB, voor wie de drie-
daagse Pijl van Limburg in juni
het jaarlijks terugkerende hoog-
tepunt van het seizoen is.

Zaterdag 30juni Proloog
Fuluroscope. md. tijdrit 6,5 km
Zondag 1 juli istt rit
Fuluroscope — Futuroscope 140km

2de rit
Futuroscope — Futuroscope, ploegentijdrit 46 km
Maandag 2 juli 3de rit
Poitiers - Nantes 231 km
Dinsdag 3 juli 4de rit
Nantes — Le Mom Saint-Michel 205 km
Woensdag 4 juli sde rit
Avranches - Roven 302 km
Donderdag 5 juli Rustdag
Verplaatsing per vliegtuig Roven — Straatsburg
Vrijdag 6 juli M« ""Sarrebourg - Vittel 206 km
Zaterdag 7 juli 7de rit
Vittel — Epinal, individuele tijdrit 63 km
Zondag 8 juli Bste "'Epinal — Besancon 183 km
Maandag 9 juli 9de rit
Besancon — Genève 191 km

Klim van les Rousses (1118 m)

ColdelaFauciUe(l323m)
Dinsdag 10 juli 10de rit
Geneve - Saint-Gervais - Mont Blanc 125 km

Col de laColombière (1613 m)
Col des Aravis (1498 m)
Le Bettex (aankomst. 1400m)

Woensdag 11 juli 11de rit
Saint-Gervais - Mont Blanc - L'Alpe d'Huez 175 km

Col de laMadeleine (1984 m)
Col du Glandon (1924 m)
Klim van L'Alpe d'Huez (aankomst, 1860m)

Donderdag 12juli 12de rit
Grenoble - Villard-de-Lans (Cste 2000),

md. tijdrit 38 km
Klim van Engins (857 m)
Villard-de-Lans (aankomst, 1150m)

Vrijdag 13juli Rustdag
Villard-de-Lans rust
Zaterdag 14juli 13de rit
Villard-de-Lans — Saint-Etienne 154 km

Croix-de-Chabouret (1201 m)
Zondag 15 juli 14derit
Le Puy-en-Velay - Millau (Causse Noir) 208 km

La Pierre Plantée (1264 m)
Millau (Causse Noir, aankomst)

Maandag 16 juli 15derit
Millau - Revel 163 km
Dinsdag 17juli 16derit
Blagnac — Luz-Ardiden 216 km

Col d'Aspin (1489 m)
Col du Toumulet (2115 m)
Klim van Luz-Ardiden (aankomst)

Woensdag 18 juli 17derit
Lourdes — Pau 148 km

Col du Soulor (1474 m)
Col d'Aubisque (1709 m)
Col de Marie-Blanque (1035 m)

Donderdag 19juli 18derit
Pau - Bordeaux 200 km
Vrijdag 20 juli 19derit
Castillon-la-Bataüle — Limoges 185km
Zaterdag 21 juli 20ste rit
Lac de Vassiviere-en-Limousin, md. tijdrit 45 km
Zondag 22 juli 21sterit
Brétigny-sur-Orge — Parijs (Champs Etysees) 190km

wedstrijdkalender
HEERLEN - Na de wedstrijden op de Zuideuropese en Amerikaanse wegen in de
maand februari, vermeldt de internationale wielerkalender voor profs nog circa hon-
derdveertig een- en meerdaagse koersen. De belangrijkste gebeurtenissen:
I maart Grote Prijs Wielerrevue
3 maart Omloop Het Volk
3 maart Trofee Laigueglia
4 maart Kuurne-Brussel-Kuurne
4 maart Ronde van Belgisch Limburg
4-11 maart Parijs-Nice
6-llmaart Ronde van Murcia
7-14 maart Tirreno-Adriatico 'II maart Omloop Vlaamse Ardennen
17 maart MILAAN-SANREMO (wereldbeker)
19-23 maart Catalaanse Week
21 maart Omloop Benego (Tilburg-Kalmthout)
22 maart Dwars door België
24 maart E3-Prijs Harelbeke
24-25 maart Criterium International
25 maart Brabantse Pijl in Alsemberg
27-29 maart Driedaagse van De Panne
27-29 maart Ronde van Calabrië
I april RONDE VAN VLAANDEREN(wereldbeker)
2-6 april Ronde van Baskenland
4 april Gent-Wevelgem
5 april Grote Prijs van Denain
6 april Grote Prijs Pino Cerami «
8 april PARIJS-ROUBAIX (wereldbeker)
II april Waalse Pijl
15 april LUIK-BASTENAKEN-LUIK (wereldbeker)
17 april Parijs-Camembert
17-21 april Ronde van Apulië
18 april Grote Scheldeprijs
21 april AMSTEL GOLD RACE (wereldbeker)
24/4-15 mei RONDE VAN SPANJE
28 april Milaan-Vignola
29 april Ronde van Noord-West Zwitserland
1 mei Rund urn den Henninger Turm
1-6 mei Vierdaagse van Duinkerken
3-13 mei Tour de Trump in Amerika
8-13 mei Ronde van Romandië
13 mei Omloop Drie Zustersteden
18/5-6 juni RONDE VAN ITALIË
18-20 mei Tour de I'Oise
22-27 mei Ronde van Aragon
24 mei Grote Prijs van Wallonië
26 mei Ronde van Midden-Zeeland
28/5-4 juni Dauphiné Libéré
6-10 juni Route du Sud-France
10 juni GP Weinstrasse
11-17 juni Midi Libre-Tour de I'Aude
13-22 juni RONDE VAN ZWITSERLAND
13-17 juni Ronde van Arrate
13-17 juni Ronde van Luxemburg
19-22 juni Ronde van Spaanse Mijnvalleien
24 juni NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
26 juni Grote Prijs Forbo
30/6-22 juli TOUR DE FRANCE
25/7-5 aug Ronde van Portugal
29 juli WINCANTON CLASSIC (wereldbeker)
31/7-5 aug Ronde van Denemarken
31/7-5 aug Ronde van Groot-Brittannië
4-9 aug Ronde van Burgos
4 aug Omloop Mandel-Schelde-Leie
7-12 aug Ronde van België
11 aug SAN SEBASTIAN (wereldbeker)
13-18 aug Ronde van Nederland
13-17 aug Ronde van Galicië
15-18 aug Ronde van Limousin
19 aug KAMPIOENSCHAP VAN ZÜRICH (wereldbeker)
21 aug Grote Prijs Plouay
22 aug Veenendaal-Veenendaal
22 aug Druivenkoers in Overijse
23 aug Ronde van Venetië
2 sept WERELDKAMPIOENSCHAP IN JAPAN
4-13 sept Ronde van Europese Gemeenschap
7-14 sept Ronde van Catalonië
8 sept Ronde van Lazio
9 sept Kika Classic in St.Pölten
9 sept Grote Prijs Eddy Merckx
14-16 sept Schwabenbrau Cup
15 sept Trofee Baracchi
16 sept GROTE BEVRIJDINGSPRIJS (wereldbeker)
16 sept Grote Prijs Isbergues
19 sept Parijs-Brussel
22 sept Grote Prijs Raymond Impanis
23 sept Grand Prix des Nations
30 sept GP IN MONTREAL (wereldbeker)
3-7 okt Ronde van lerland
13 okt PARIJS-TOURS (wereldbeker)
16 okt Milaan-Turijn
18 okt Ronde van Piemont
20 okt RONDE VAN LOMBARDIJE (wereldbeker)
20-28 okt Sun Tour Australië
27 okt FINALE WERELDBEKER
28 okt Klimkoers Montjuich
13-18 nov Ronde van Tasmanië

Ploegleider Roger Legeay.
Z

Abadie, Kim Andersen, Arroyo, Ben-
nington, Boucanville, Eric Boyer, Casa-
do, Cornillet, Duclos-Lassalle, Kvals-
voll, Lammerts, Lemarchand, Le Mond,
Madouas, Millar, Pensee, Poisson, Jero-
me Simon.

LOTUS
Ploegleider Miguel Moreno.
Alonso, Berrojalbiz, Carrera, Costa, Ga-
larreta. Gallego, Garcia, Gonzales, Car-
los Hernandez, Laguia, Tomas Martinez,
Angel Ocana, Perez, Portillo, Robleda,
Joseba Ruiz, Sebastian, Suykerbuyk,
Torres, Valbuena, Blanco Villar.

Barroso, De la Cruz, José-Rafael Delga-
do, Manuel Dominguez, Espinosa, Fe-
derico Garcia, José Rafael Garcia, Ma-
nuel Garcia, Giovanetti, Hermans, Joa-
quin Hernandez, Heynderickx, Moreno,
Navarro, Perez, Pino, Recio, Ridaura,
José Rodriguez, Rozas, Sanchis, Unza-
ga, Urea, Miguel Vos.

ELRO SNACKS
Ploegleider Jos Elen.
Van Brecht, Elen jr, Laeremans, Prijs,
Pierre Raas, Van Vlimmeren. Van Rij-
en, Woltman.

Alayaon, Arias, Buenahors, Cadena
Cardenas. Edgar Corredor, Luis Herre-
ra, Moreno, Jörgen Pedersen, Rincon,
Alvaro Sierra, Triana, Jesper Worre.

MALVOR
Ploegleider Dino Zandegu
Faresin, Gallo, Fregonese, Mara, Loren-
zon, Pagnin, Pizzol, Pierobon, Strazzer,
Tomasini, Tonetti.

Bono, Breme, Fanelli, Kurmann, Mante-
gazza, Michelucci, Niederberger, Savini,
ScTemin, Sierra, Tafi, Wyder.

Ploegleider Daniël Gisiger.
FRANK

Brüggmann, Pascal Ducrot, Holenwe-
ger, Hürlimann, Ishikawa. Jarmann,
Jentner, Kalm, Pedretti, Schwarzejitru-
ber, Steiger, Stutz, Marco Vitali, Sandro
Vitali.

Bardeltoni, Brinda, Bruschi, Carroll,
Casagrande, "Chesini, Derin, Destro,
Harbert, Larson, Manzi, Newberry, Nuz-
zi, Renosto, Salvadore, Speaks, Starr,
Stockton, Walker, Willerton.

CAMPION NUTRITION
Ploegleider Marcello Bartalini

Akkermans, Alemany, Arambarri, Ar-
rospide, Beuker, Carballeda, Casajus,
Clavero, Davoz, Dekker, Garcia, Gar-
cianda, Garmendia, Harings, Izaguirre,
Joaquim Martinez, Murga, Murua, San-
chez, Stephens, Takens, Van der Velde.

Ploegleider Domingo Perurena.
(Onder voorbehoud)

ORBEA

Ploegleider Hennie Kuiper.
TEAM STUTTGART

Arntz, Hartmuth Bölts, Udo Bölts, Eic-
kelbeck, Gorgen, Gröne, Holzmann,
Hopmans,Kajzer, Moorman, Nepp, Nij-
boer, Ludo Peeters, Schleicher, Woods,
Wijnands, Wüller.

Bistrup, Cuedrado, Manuel Delgado,
Esparza, Guijarro, Iglesias, Kohlverter,
Lorenzano, Fernando Martinez, Moran,
Munoz, Otero, Rodas, Jesus Rodriguez.

Ploegleider Faustino Ruperez
MAVISA

Ploegleider Paul Köchli
HELVETIA

Delion, Demierre, Furlan, Gianetti, Ha-
fliger, Krieger, Leclercq, Manders, Mar-
ki. Pascal Richard, Rüttiman. Steven-
haagen, Veldscholten, Vichot, Wilson,
Winterberg.

Bonnet, Guido Bontempi, Cerin, Chiap
pucci, Chiesa, Ghirotto, Giannelli
Giupponi, Henn. Machler, Pavlic, Peri
ni, Puttini, Lawrence Roche. Rota
Sciandri, Acacio da Silva, Zaina.

CASTORAMA
Ploegleider Cyrille Guimard.
Arnould, Barteau, Bonnamour, Dubois,

Biondi, Chevallier, Colijn, Frison, Hag-
hedooren, Harmeling, Hübner, Lilolt,
Moreau, Nevens, Patry, Wilfried Pee-

Ploegleider Willy Teirlinck
HISTOR-SIGMA

DE CAUWER
(Onder voorbehoud)

Bailey, Bar, Van Craeynest, Debacker,
Dorgelo, Van Holen, Hoste, Huyghe,
Adri Kools, Van de Laer, Lapage, Lar-
sen, Liboton, Martens, Namtvedt, On-
clin, Parkin, Schoovaerts, Sturgess,
Szostek, Theakstbn, Van Vooren, Fons
de Wolf.

Ploegleider José de Cauwer.

Aldanondo,Chozas, Diaz de Otazu, Her-
minio Diaz Zabala, Pedro Diaz Zabala,
Fuerte, Santos Hernandez, Hodge, Jus-
dado, Lejarreta, Miguel Angel Martinez,

Ploegleider Manolo Saiz.
ONCE

Bernard, Bezault, Bourguignon, Carl-
sen, Chaubet, Roland le Clerc, Flicher,
Gayant, Jalabert, Kappes, Lance, Lou-
viot, Mare Madiot,Yvon Madiot, Thierry
Richard, Roux, Seguy, Stumpf.
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