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Steeds meer
gekopieerd

geld in omloop
door richard willems

HEERLEN - Sinds vorig jaar
Uni circuleren in heel Neder-
land valse biljettenvan 250 gul-
den. Het nepgeld is niet ge-
bukt, maar tweezijdig geko-pieerd. De namaak-biljetten
hebben een hoge acceptatie-
baarde, hoewel door het ont-breken van de inktlagen geen
feliëf te voelen is. Ook ont-
breekt het watermerk in de
spekgladde falsificatie van een
k^art mille.
*r>Limburg werden sindsbegin
"it jaar en gedurende de carna-
valsdagen enkele van deze bil-
jetten door nietsvermoedende
Mensen in voornamelijk hore-
l?a-etablissementen (zoals inlandgraaf) aangenomen. De
Politie in Maastricht wees voor

carnaval nog eens met na-
.■ ruk op de verspreiding van: als geld in deze provincie.

ken woordvoerder van de Cen-
Recherche Informatie-dienst in Den Haag liet gisterendesgevraagd weten dat de ver-

spreiding van de namaak-bil-
efJetten in vrijwel alle provincies
i.yoorkomt en overal gestaag

e zijn enkele versprei-
& ders van de nepbiljetten aange-
'f "ouden. De CRI wilde niet ver-
!'tellen hoeveel, waar en wan-
Joeer. De valsemunters zelf lo-
l|Pen nog vrij rond.
i:

" Zie verder pagina 1 1

Botsing: dode en
vijf gewonden
MM _ gij een frontale autobot-

*|6 op de Rijksweg Venlo/Nijme-
,h onder Lomm is zondagavond[ft (je 49_jar jge o visser uit Zeve-r om het leven gekomen. Zijn 48--,P.Se echtgenote en anderhalfjarig
pl-kind uit Pannerden werden
uT ernstig gewond, evenals de in-_.penden van de andere auto: een

y.rlarige bestuurder uit Geleen, zijn
Harige echtgenote en 24-jarige

inf°h. Alle gewonden werden opge-
i_fhien in het ziekenhuis te Venlo.4

het weer

KMR BEWOLKT
L' Polaire koufront komt bo-lt; 1 °nze omgeving tot stil-k^d. Dit betekent dat het
L aar bewolkt is en er af en

wat regen of motregen

St " De wind wordt vrij
e chtig uit het zuidwesten en

Up Middagtemperatuur looptl°t circa 9 graden.
F<__'".fr ac*uele informatie be-
lt^'ende het weer in Limburg

nt u bellen 06-91122346

L>AAG:
L'°P: 07.15 onder: 18.28L^Hop: 12.30 onder: 05.10RjGENka

p: °713 onder: 18.30
I "aftop: 13.51 onder: 05.43

Akkerbouwers
schorten

acties
desondanks

niet op

Lubbers reikt boeren hand
Van onze redactie

HOOGEVEEN - PremierLub-
bers heeft de demonstrerende
boeren uitgenodigd opnieuw
te overleggen over de proble-
men in de akkerbouw. Uit-
gangspunt van de onderhan-
delingen moet zijn dat over-
heid en boeren „samen de kos-
ten van aanpassing en produk-
tiebeperking" dragen. Lub-
bers zei dat gisteravond in
Hoogeveen bij de start van de
verkiezingscampagne van het
CDA.

Een van de actiecoördinatoren, Wil-
lem Schaap, reageerde posifief op
de uitlatingen van Lubbers. „Wat
mij betreft kunnen we morgen al
praten. Het is een goed teken dat de
premier wil praten over produktie-
beheersing". De boeren zullen hun
acties voorlopig niet opschorten.

De minister-president kwam tot zijn
handreiking na uitlatingen van de
voorzitter van de Veenkoloniale af-
deling van deboerenbond CBTB, A.
Maarsingh. Maarsingh vroeg om
een Europese topconferentie over
de noodlijdende akkerbouwsector,
en zei bereid te zijn te praten over
een structurele beheersing van de
akkerbouwproduktie.

Afgelopen vrijdag zei Lubbers nog
dat er voor de akkerbouwers niet
meer in zit dan de voorstellen die
landbouwminister Braks vorige
week deed. De plannen van Braks,
door de boeren verworpen, voorzien
in inkomenssteun aan de akkerbou-
wers die het zwaarst getroffen zijn
door de prijsdalingen. Maar de pre-
mier repte maandagavond niet
meer over het aanbod van Braks.

Nerveus
De CDA-top was duidelijk nerveus
en gespannen door de massale op-
komst van demonstrerende boeren
in Hoogeveen. Ongeveer 1000 men-
sen kwamen op de opening van de
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen af, veel meer dan de
zaal in Hoogeveen kon bevatten.

0 Zie ook pagina 3 en 11

Gewonde bij
schietpartij

Van onze verslaggever
KERKRADE - Bij een schietpartij
in de Kerkraadse Kipstraat is in de
vroege ochtend een man gewond
geraakt. De politie wilde geen enke-
le mededeling doen over de toe-
dracht van de schietpartij en de
identiteit van het slachtoffer omdat
men op dat moment nog op zoek
was naar de dader.

Akkoord over CAO

Werkweek in
bouw 36 uur

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De vakbonden zijn
erin geslaagd de 230.000 bouwvak-
kers in ons land een 36-urige werk-
week te bezorgen. Verder krijgen de
werknemers in de bouw volgende
maand een loonsverhoging van 1,5
procent en per 1 januariaanstaande
opnieuw een verhoging met dat per-
centage, terwijl de automatische
prijscompensatie (voor dit jaar ge-
raamd op 2 procent) wordt gehand-
haafd.
Dit zijn de belangrijkste onderdelen
van de CAO die de bouwbonden
van FNV en CNV en de werkgevers
(verenigd in het Algemeen Verbond
Bouwbedrijf) gisteravond overeen-
kwamen. Voor de CAO is veertien
werkdagen gestaakt. Uiteindelijk
namen bijna 16.000 bouwvakkers
aan de acties deel. Zij hervatten
vandaag het werk.

Tegenover het invoeren van een 36-
-urige werkweek, per 1 januari 1991,
staat dat de werkgevers hun zin
hebben gekregen in het deels flexi-
bel maken van de arbeidstijdver-
korting. Ze kunnen (weliswaar in
overleg met hun personeel) de helft
van de 22 ATV-dagen per bedrijfin-
roosteren, zodat de voortgang van
het werk er het minst onder lijdt.

Lenin 'ten val'
"Na een serie vergeefse pogingen in het afgelopen week-

einde zijn slopers er gisteren eindelijk in geslaagd om
het tien meterhoge beeld van Lenin in Boekarest te ver-
wijderen. Onder luid applaus van een honderdtal toe-
schouwers werd de koperen communistische voorva-
der, zeven ton zwaar, van zijn granietensokkel gelicht.
Het nieuwe bewind in Boekarest vond de reusachtige
afbeelding van Lenin een overdadig symbool van het
communistische verleden. Burgemeester Dan Predescu
van Boekarest wil het beeld latenveilen voor een mini-
mumbedrag van een miljoen dollar. ■

Over renovatie 96 betonrotte flats
College Beek stuurt
Lubbers brandbrief

Van onze verslaggever
BEEK - In een laatste poging
alsnog een doorbraak te forceren
in de al jaren slepende 'betonrot-
affaire' hebben burgemeester en
wethouders van Beek een brand-
brief gestuurd naar minister-pre-
sidentRuud Lubbers.

Volgens burgemeester A. van
Goethem van Beek kan de reno-
vatie van de flats pas starten als
het Rijk - in casu de Hoofd-Inge-
nieur-Directeur (HID) van het
ministerie van Volkshuisvesting

in Maastricht - daadwerkelijk
bereid is mee te werken aan de
door het college aangedragen op-
lossing.
De HID weigert echter hardnek-

kig om de resterende hypotheek-
schulden van vijftien flateigena-
ren voor zijn rekening te nemen,
hoewel het Beekse college de
aankoop- en renovatieplannen

voor de woningen al geruime tijd
in kannen en kruiken heeft.

In totaal gaat het om een relatief
geringe bijdrage van zon ander-
halve ton, zonder welke de - al
met al zon vier miljoen gulden
vergende - opknapbeurt van de
flats niet doorgaat.

Het Rijk hoeft volgens de be-
staande regels overigens.pas in
geval van gedwongen openbare
verkoop van de woningen voor
de helft van de daarmee gemoei-
de verliezen garant te staan.

Inmeeste kiesdistricten tweede ronde

Democraten breken
door in Sovjetunie

MOSKOU - De eerste uitslagen van
de zondag gehouden parlements-
verkiezingen in drie grote deelrepu-
blieken van de Sovjetunie, die giste-
ren begonnen binnen te druppelen
wijzen op een doorbraak van demo-
cratische kandidaten. Maar in de
meeste kiesdistricten van de Russi-
sche Federatie, de Oekraïne en Wit-
Rusland haalden zij niet onmiddel-
lijk het vereiste minimum van 50
procent van de stemmen. De leider
van de radicale hervormers, Boris
Jeltsin, die gisteren voor een bezoek
van een dag in Nederland was, lukte
dit wel. In zijn district, Sverdlovsk
in de Russische Federatie, haalde
hij in één keer ruim 80 procent van
de stemmen. „De uitslag betekent
dat er sneller kan worden her-
vormd," zei Jeltsin in Amsterdam.

In meer dan de helft van de 1.068
parlementsdistricten van de Russi-
sche Federatie is een tweede ronde
nodig, doordat niemand het vereiste
minimum van 50 procent haalde. De
tweede ronde, tussen de twee
hoogst geëindigde kandidaten of
geheel nieuwe verkiezingen in het
geval er slechts één kandidaat was,
worden gehouden op 18 maart. Zul-

ke tweede rondes zijn ook nodig in
delen van de Oekraïne en Wit-Rus-
land, de twee andere republieken
waar zondag behalve voor het parle-
ment werd gekozen voor gemeente-
en andere lokale raden.

Deze tweede rondes tussen twee
kandidaten of nieuwe verkiezingen
werden zondag al gehouden in dis-
tricten van de Oostzeerepubliek Li-
touwen, waar de democraten een
week tevoren waren doorgebroken
bij parlementsverkiezingen.

Op parlementsniveau drongen ook
in de Oekraïne en Wit-Rusland - zo-
als Jeltsin dit deed in de Russische
Federatie - zondag radicale hervor-
mers in een keer door in de parle-
menten van deze twee republieken,
die respectievelijk 450 en 310 zetels
tellen. In Moskou veroverden enige
kandidaten van de in het Blok De-
mocratisch Rusland aaneengeslo-
ten hervormers in één keer een zetel
en moet voor vele andere zetels een
tweede ronde worden gehouden.
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België gelast
onderzoek

naar dioxine
Van onze correspondent

BRUSSEL - De Belgische staatsse-
cretaris van volksgezondheid, Ro-
gerDelizee, heeft een onderzoek ge-
last naar de aanwezigheid van dioxi-
ne in Belgische melk. Hij reageerde
daarmee op het besluit van zijn Ne-
derlandse collega Simons om de
Belgische melk die in ons land
wordt ingevoerd, op dioxine te con-
troleren.

Maar voor het overige reageert men
in Belgie tamelijk lakoniek op de
beschuldigingen, dat Belgische
melk teveel van het kankerverwek-
kende dioxine zou bevatten. De na-
tionale en de Vlaamse regeringen
slaagden er ondanks urenlang over-
leg niet in met een eensluidendere-
actie te komen.

9 Zie verder pagina 1 1
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Weense inbreng in
Der Bettelstuclent

HEERLEN - Het Zuidnederlands
Opera-en Operettegezelschap Or-
pheus, dat ter gelegenheidvan het
vijftienjarig bestaan in verschil-
lende Limburgse schouwburgen
Der Bettelstudent zal brengen,
heeft inmiddels de volledige solis-
tencast ingevuld. De belangrijk-
ste rollen worden als volgt inge-
vuld: Symon - Willy Schell, Jan -
Jo Janssen, Palmatica - Ingrid
Thissen, Laura - Friedhilde Fil-
ser, Bronislawa - Angelica Norwi-
dat en Ollendorf - Robert Nagerl.
Nagerl is een geboren en getogen
Wener, evenals de dirigent en de

regisseur van deze produktie,
Erich Waglechner en Otto Kneidi-
ger.

De uitvoeringen vinden plaats op
23 en 24 maart in de Oranjerie
Roermond, 29 maart in de Stads-
schouwburg Heerlen, 30 maart in
het cultureel centrum de Stads-
schouwburg Sittard, 31 maart in
het Munttheater Weert en 6 april
in het Wijngrachttheater Kerkra-
de.
De muzikale begeleiding wordt
verzorgd door het Limburgs Ka-
merorkest

Luikse opera bruist van
activiteiten

LUIK - De OpéraRoyal de Wallonië— bruist momenteel van de activitei-
ten. Naast de hoofdproduktie, Ci-
lea's Adriana Lecouvreur, die in sa-
menwerking met de Operahuizen
van Ludwigshafen en Verona op de
planken wordt gebracht, wordt er in
het 'Petit Théatre', Rue de la Cas-
quette, een nieuwe opera van Pier-
re-Max Dubois gepresenteerd,
I'Opéra Elastique.

Pierre-Max Dubois, leerling van Da-
rius Milhaud, is de huidige direc-
teur van het Conservatorium in Pa-
rijs. Zijn oeuvre, dat wordt geken-
merkt door vasthouden aan tonali-
teit en melodie en helderheid van
toon, is groot en divers. In zijn opera
l'Opéra Elastique voeren humor en
ironie de boventoon. Niet alleen de
muziek, ook de tekst zijn van Du-
bois. De kameropera wordt uitge-
voerd door vier solisten, in de regie
van Claire Servais en onder leiding
van Robert Bléser. Het werk wordt
uitgevoerd op 15, 16, 17, 22, 23, en 24

maart om 20.30 uur, 18 en 25 maart
om 17.00 uur.
Zondag 18 maart wordt het Luiks
Théatre Royal omgetoverd in een
Weense balzaal, waar de muziek van
Johann Strauss, Franz Lehar, Ro-
bert Stolz, Osacar Straus en Emme-
rich Kalman ongetwijfeld voor de
juiste sfeer zal zorgen. Onder lei-
ding van Robert Bléser waagt het
orkest van deLuikse Opera zich aan
galops, polka's en walsen, terwijl er
bovendien twee solisten van de
Weense Volksoper - Laurent Vin-
cent en Marjana Irosch - worden be-
geleid, die aria's en duetten zullen
uitvoeren uit o.a. Grafin Maritza,
Die Tzardasfürstin en Paganini. De
uitvoering begint om 17.00 uur.
Op woensdag 28 maart 'vertelt' de
Luikse pianist Nicolas Résimont
'La belle histoire du piano. Het be-
treft een 'collage' van bekende en
minder bekende, eenvoudige, moei-
lijke, vrolijke, elegante en droevige
pianostukken, die door de pianist
zelf werd samengesteld. Werken

van Scarlatti, Daquin, Bach, Mozart,
Van Beethoven, Hindemith en Mon-
pou zullen kaleidoscopisch de re-
vue passeren. Het concert begint
om 20.30 uur en heeft plaats in het
Petit Théatre.
Kaarten voor deze evenementen
kunnen worden georganiseerd bij
de Luikse Opera, S 0932/41236765.

" Pierre-Max Dubois, compo-
nist van l'OpéraElastique.

Euregionaal
Filmfestival

AKEN - Het filmhuis in Aken
doet in het kader van het komen-
de Euregio filmfestival van 11 tot
en met 13 mei de oproep aan
amateur en professionele film-
makers hun film- en videopro-
ducties ter beschikking te stel-
len. Het doel van dit evenement
is dat men van eikaars film-erva-
ringen in de Euregio op de hoog-
te wordt gehouden.

In de afgelopen jaren kreeg het
filmhuis steeds meer euregionale
bekendheid door het vertonen
van niet alledaagse films. Daar-
toe behoorde onder andere expe-
rimentele films, computergra-

phics en films uit de jaren twin-
tig.
Video- en filmmakers uit het
grensgebied Duitsland, Neder-
land en België die hun produk-
ties deze dagen willen laten zien'
worden verzocht contact op te
nemen met het Aachener Film-
huis, c/o Magenta. Euregio film-
festival. Brabantstraat 46, 5100
Aken © 0949/241-533911 of
172907.

kunst

Recital van
Hein Meens

MAASTRICHT - De 'Limburg-
se Amsterdammer' Hein
Meens is regelmatig in 'zijn'
provincie te bewonderen als
solist. Meestal in de Kerst- of
Passietijd, wanneer hij partici-
peert in de grote produkties
met de belangrijke koorwer-
ken uit de muziekliteratuur.
Vandaag is de uit Nieuwenha-
gerheide afkomstige zanger,
die ook regelmatig op TV te
zien is, in Maastricht te bewon-
deren tijdens een recital, dat hij
daar in de Redoute van de
Stadsschouwburg geeft. Hij
wordt begeleid door Rudolf
Jansen.

Hein Meens studeerde piano
en solozang aan het Conserva-
torium van Maastricht. Mo-
menteel doceert hij hoofdvak
zang aan het Sweelinck Con-
servatorium van Amsterdam.
Tijdens het recital van van-
avond, dat om 20.00 uur begint,
zal hij hetvolgende programma

uitvoeren: An die ferne Gelieb-
te van Ludwig van Beethoven;
Fêtes Galantes I en drie liede-
ren uit Ariettes oubliées van
Claude Debussy en zeven lie-
deren uit Schwanengesang van
Franz Schubert.

" Hein Meens

Successtory van New London Chorale begon in 1983

Klassieke muziek
voor breed publiek

The New London Chorale is binnen enkele jaren een begrip ge-
worden in Nederland. De Britse formatie heeft een breed scala
aan fans. Jongen oud houdt van de bewerkte versies van klas-
sieke liederen. De successtory van Torn Parker en de zijnen be-
gon met The Young Messiah in 1983. De plaat verkocht in een
razend tempo en Torn Parker greep zijn kans. In een paar jaar
tijd bracht The New London Chorale The Young Matthew, een
kerstmis album, The Young Mozart, The Young Verdi en nu
weer een tweede kerstalbum op de markt. Hoewel de groep in
Nederland razend populair is, wil het in het moederlandEnge-
land niet zo lukken. Torn Parker zit er niet mee.

„In Engeland is het grote publiek
niet zo gecharmeerd van klassieke
muziek. Vooral de jongere generatie
weet het niet te waarderen. Mis-
schien ook omdat Britten niet echt
worden opgevoed met klassieke
werken. Jullie Hollanders zijn veel
cultureier ingesteld. De soort mu-
ziek die wij brengen is overigens
niet nieuw. Het bewerken van klas-
sieke liederen deed jullie eigen Ne-
derlandse groep Ekseption al. Ook
Thijs van Leer met Focus maakte er
furore mee."
Deze maand is er een eerste album
van ons in Duitsland uitgekomen,
maar onder een andere naam. In de
rest van Europa gaat The New Lon-
don Chorale zich presenteren onder
de naam ESP, European Sound
Project. Dit in het kader van de een-
wording van Europa, bovendien
zijn er nog twee leden aan die for-
matie toegevoegd, tw weten Nick
Curtis en Amy van Maanen. „We
hebben daarvoor gekozen omdat
deze twee mensen meerdere talen
spreken en zingen", aldus Parker.
„Dat is belangrijk. Duitsers bijvoor-
beeld willen graag Duitse teksten
horen en Vlamingen willen ook in
hun eigen taal worden toegespro-
ken."

Voordat Torn Parker met The New
London Chorale startte was hij
voornamelijk bezig als componist
voor anderen en schreef veel tunes
voor reclamespotjes en tv-series.
Voor zijn 10ltrad hij op in jazzclubs
in Londen. „Ik heb mijn leven lang
in de muziek gezeten, maar meestal
hield ik me op de achtergrond. Dat
is nu dus wel veranderd. Het idee
voor een groep als The New Londen
Chorale speelde al enige jaren door
mijn hoofd, maar ik had er weinig
tijd voor. In 1983 had ik genoeg mu-
ziek gecomponeerd voor een lp en
heb ik de mensen gezocht. Madeline
Bell, Vicky Brown en Gordon Ne-
ville kende ik uit het clubcircuit en
zij waren ook enthousiast. We heb-
ben een bandje gemaakt en aan de
platenmaatschappij gestuurd. Tot
mijn verbazing kreeg ik direct toe-
stemming om een lp te maken. Toch
een kostbare zaak voor een totaal
nieuw project, waarvan men dus
echt niet weet of het aan zal slaan.
Zelf had ik het volste vertrouwen in
het slagen van de hele onderne-
ming."

'Verkracht'
Parker weet dat er behalve lofuitin-
gen ook kritiek is opzijn werkwijze.
Echte klassieke muziekminnaars
vinden dat Torn Parker de originele
muziek 'verkracht' door de oor-
spronkelijke composities van oude
meesters in een modern jasjete ste-
ken. „Mensen mogen dat vinden. Ik
heb daar niks op tegen. Die mensen
beseffen dan echter niet dat de ma-
nier waarop wij werken de klassie-
ke muziek veel dichter bij het grote
publiek brengt. Ik weet bijvoor-
beeld dat op veel scholen leerlingen
nu weer belangsteling krijgen voor
Mozart en Verdi. Jongens en meis-
jes die anders alleen maar naar pop-
muziek luisterden, komen door ons
in aanraking met klassieke mees-
ters. Vaak wordt nu ok scholen eerst
onze plaat gedraaid en daarna de
originele versies van de componist.
Ik denk dat wij klassieke muziek
ene nieuwe dimensie geven. Dich-
ter bij de brede laag van de bevol-
king brengen en dat is mooi. Ik zeg
ook heel duidelijk dat The New
Londen Chorale geen substituut is
voor klassieke werken. Wij bieden
een alternatief."

Discodretiun
„Zelf hou ik enorm van klassieke
muziek. Thuis luister ik er ook altijd
naar. Ik vind niet dat ik de composi-
ties verkracht. Als Mozart nu had
geleefd, had hij ook gebruik van
moderne technieken en andere in-
strumenten. Daar ben ik van over-
tuigd. Ik probeer me steeds in te
beelden wat Verdi of Mozart nu ge-
daan zou hebben. Ik waak er ook
echt voor om de composities eenrit-
mische discodreun mee te geven.

Dat kan nooit de bedoeling van de
componist geweest zijn. Ik blijf echt
in de sfeer van het oorsponkelijke
werkstuk."

Momenteel is Torn Parker bezig met
de bewerking van bekende melo-
dieën van Beethoven. De lp moet in
september volgend jaar uitkomen.

„Ik heb nog maar een paar composi-
ties uitgezocht die zich lenen voor
een bewerking. Beethoven is een
hele klus. Die man heeft zoveel mu-
ziek geschreven en zoveel mooie
composities. Bovendien leent ook
echt niet ieder werk zich voor een
bewerking. De meeste moeilijke
componist voor mij is echter
Brahms. Die composities zijn zo
dramatisch en de ritmes veranderen
zo vaak. Als je daar teveel aan gaat
veranderen, dan verknal je echt het
oorspronkelijke werken en daar-
voor zijn ze mij te dierbaar."

" Vicky Brown, één van de
solistenvan The New London
Chorale.

Concert en stage
Euregio-orkest

's-GRAVENVOEREN - In de kerk
van 's-Gravenvoeren zal het blazers-
ensemble van het Euregio-jeugdor-
kest onder leiding van dirigent Er-
nest Maes op 17 maart om 16.30 uur
een concert geven.
Het ensemble, bestaande uit 16 jon-
geren in de leeftijd tussen de 14 en
26 jaaren afkomstig uit het Duitse,
Belgische en Nederlandse Euregio-
gebied Maas-Rijn brengt dan de Se-
renade in C van Wolfgang Amadeus
Mozart, La petite symphonie van
Charles Gounod en Serenade van
Richard Strauss. Dit alles gebeurt
als vervolg op de kerststage 1989.
In de paasvakantie van dit jaar is
wederom een stage gepland, dit
keer voor een compleet jeugd-sym-
phonie-orkest. De artistieke leiding
is ook dan weer in handen van
Maes. In het kader van het Cesar
Franck-jaar is onder andere de
Symphonie in d van Cesar Franck
geprogrammeerd. Voor deze stage
kunnen zich nog deelnemers aan-
melden. Inlichtingen: Stichting
Kunst en Cultuur Limburg, Hoog-
brugstraat 72 A, 6221 CS Maastricht.
© 043-256767.

recept
Hutspot met
witte bonen
Voordat de aardappel zon twee eeu-
wen geleden in Nederland op ruime
schaal gegeten werd, at men veel va-
ker bonen en ook granen. Onder-
staand recept bevat nog de oude
combinatie van wortelen en bonen,
maar is 'aangepast' in de loop der ja-
ren doordat de bonen nu door de
stamppot gemengd worden en de

hutspot op smaak wordt gebracht
met mosterd.
Benodigdheden voor 4-6 personen: 1
kg winterwortelen, 800 g aardappe-
len, 150 g gedroogdewitte bonen, 3-4
middelgrote uien, 40 g boter, mos-
terd, versgemalen peper, sausijsjes.
Week de witte bonen bij voorkeur de
avond tevoren in water (maar min-
stens enkele uren tevoren) en kook ze
in 1-1 V-z uur gaar. Schil de wortelen en
snipper ze. Breng ze langzaam aan de
kook. Schil de aardappelen, pel de

uien en snijd ze in ringen. Voeg de
ringen na 10 minuten koken bij de
wortels en kook alles samen nog ca 25
minuten. Kook de aardappels met
een snufje zout apart gaar. Giet de
wortelen, uien en aardappelen af en
stamp beide onder toevoeging van
boter dooreen. Giet de bonen af en
meng ze door de stamppot. Breng op
smaak met versgemalen peper en
geefer de gebraden sausijsjes bij.

hub meijer

Eenmalig
optreden El

Ella Fitzgera
DEN HAAG - Ella Fitzgerald,,c
jaar geleden voor het laatst _i
ren was in Nederland, komt .1:
juli voor een éénmalig Eurc
galaconcert naar Den Haag_i
concert gaat vooraf aan aaiij
North Sea Jazzfestival dat eer
eerder dan gebruikelijk beginta

.1

Wegens haar gezondheid treeß
inmiddels legendarische jaz.
geres nog maar zelden op. Ze
een week in Nederland blijvei
ook de andere artiesten opo
North Sea Festival te zien o 3
den. Onder hen zijn Ray Charly
Miles Davis met hun bands
kaarten voor het gala-optredeij
Fitzgerald kosten 110, 130 elfgulden. Ella Fitzgerald heefl
langs nog op een aan haar ge
gala in New Vork gezongen. Ij-
acties daarop waren zonder I
uitbundig en kranten schi
over 'The voice firm as ever'J
nenkort verschijnt ook een nij,
cd van de vedette. In Den f
treedt Fitzgerald op in wat voor
tivalbezoekers bekend staat al
'Tuinpaviljoen' naast het Cor.
gebouw. Na afloop wordt er in'
zalen van het Congresgebou.
feest gegeven met optredens
diverse groepen. Daarbij is ooi
Count Basic Orchestra, nu o
leiding van Frank Foster dat
met Fitzgerald heeft opgetrede

,

Oplossing van gisten
BLIK-RED
A-KAMER-
AR - M O L - M
ROS- O - S E
DEPUTATI

EI- R A
SPELREGE
TOR-U-EL
ES-PIL-F
R-ZAGER-
KROP - V E T

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 geboden bedrag; 4 loterijbrief-
je; 7 wereldlijk priester van de Russische kerk;
8 gewezen boordsel; 10 lofdicht; 12 projectie-
plaatje; 13 gevoel; 16 eminentie (afk.); 17
sierlijk dier; 18 voorzetsel; 19 de gezamenlijke
personen die iemands aanhang vormen; 20
verbrandingsrest; 22 onheilaanbrengende go-
din; 23 sint (afk.); 25 botersoort; 28 vrees-
achtig; 29 saai (fig.); 30 telwoord; 32 lang
smal stuk; 33 kunstprodukt; 34 hulde.

Verticaal: 1 aardoppervlakte; 2 niet ges
3 lidwoord; 4 militaire rang (afk); 5 \
maat; 6 gelaatskleur; 7 stand, houding:
roosterd vlees; 11 kwartet; 14 langzaaj
lengtemaat; 20 functie; 21 plant; 23rijg^
24 vluchtheuvel in dijkloos land; 26 sC
steenzwart; 27 denkbeeld; 31 Nederl*
Spoorwegen (afk.); 32 muzieknoot.
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Datum
„Bovendien," gaatVan der
Linden verder, „wordt de
conducteur dikwijls ge-
confronteerd met een
agressieve reiziger, die
geen kaartje heeft gekocht.
Indien je minder in de

trein verkoopt, zal naar
verwachting ook de agres-
sie en het zwartrijden min-
der worden

De datum van invoering
van de verkoop op de PTT-
kantoren is nog niet be-
kend. Het streven was 1
april. Maar deNS heeft nog
géén overeenstemming be-
reikt met de PTT. Van der
Linden: „De PTT heeft een
offerte uitgebracht en die
vinden wij aan de hoge
kant." Wat het alternatief
is indien er geen overeen-
komst wordt bereikt, weet
de voorlichter niet. „Ver-
koop door winkeliers be-
hoort tot de mogelijkhe-
den," aldus Van der Lin-
den.

Inergste geval strop voor Onderwijs van twee miljard in '94

Ritzen: dreigend tekort
geen reden tot paniek

Van onze parlementaire redactie
■yEN HAAG - Minister Ritzen van Onderwijs noemt de drei-
gdetekorten op zijn begroting 'aanzienlijk. „Maar er is geen

tot paniek," aldus de bewindsman. Ritzen hangt in 1994
strop boven het hoofd van minimaal 900 miljoen en maxi-maal 2 miljard gulden. Over dit jaar bedraagt het tekort ter-

minste 300 miljoen, maar mogelijk 700 miljoen gulden. Dat
y _kt uit het eindrapport van een ambtelijke werkgroep die de
'nderwijsbegroting heeft doorgelicht.

«en gaat het cijfermateriaal
'Ondig bestuderen. „Ik wil de
acte risico's helder op tafel heb-
n." aldus de bewindsman. Het ka-
J>etwacht met een officiële reactie

'Publikatie van de voorjaarsnota,
*arm de contouren worden ge-
netst voor de Rijksbegroting van

De werkgroep 'begrotingsdoorlich-
ting' staat onder leiding van onaf-
hankelijke deskundigen en werd
eind vorig jaar door Ritzen inge-
steld. Verreweg de grootste bedrei-
ging voor de onderwijsbegroting
vormen afwijkingen in de ramingen
van de leerlingenaantallen. Omdat
de onderwijsramers het aantal stu-
denten steevast te laag inschatten,
kampt Ritzen al dit jaar met een te-
kort van 300 miljoen. Een tekort dat
in het somberste geval oploopt tot
700 miljoen in 1990 en tot 2 miljard
in 1994. De meest waarschijnlijke
optie is, volgens de werkgroep, dat
de tegenvaller als gevolg van de
slechte studenten-ramingen rond
de 1,1 miljard blijft steken in 1994.

Daarnaast verwacht de werkgroep
een tegenvaller van 150 miljoen in
1990 aflopend naar 120 miljoen in
1994 voor de uitgaven voor de
wachtgelders. Ook hier zijn slechte
ramingen oorzaak van de te ver-
wachten overschrijdingen.

Een derde risico voor de onderwijs-
begroting vormt het niet doorgaan
van nieuw beleid. Voor 1994 wordt
gerekend op een tekort van 400 mil-
joen gulden, als gevolg van niet ge-
haalde, maar al wel ingeboekte be-
zuinigingen op (vooral) de studiefi-
nanciering. De werkgroep heeft
slechts één lichtpuntjekunnen ont-
dekken en dat is een' meevaller op
de post incidentele loonstijgingen.
Deze meevaller loopt op van 60 mil-
joen in 1990 tot 380 miljoen in 1994.

Eerste overleg
over Duitse
eenwording

pUSSEL - Volgende week zullen
plctionarissen van de ministeriesPl* Buitenlandse Zaken van de VS,
f? Sovjetunie, Groot-Brittannië,
k^nkrijk, de Bondsrepubliek en de
r^R beginnen aan het overleg over
te Duitse eenwording.
Fat heeft de Westduitse ministerVV^ Buitenlandse Zaken, Hans-Die-
F'ch Genscher, gisteren meege-
Peeld aan zijn collega'svan de Euro-
r?se Gemeenschap. Genscher zei
rl^ precies op welke datum het
p'erleg zal beginnen noch waar het
p* Plaatshebben. Deze week al zul-
Cn Oost- en Westduitse functione-
le Ssen gaan praten over het proces
Rn eenwording, zo liet Genscher

Bruce Low
overleden

LUNCHEN - De Nederlandse zan-
F.er van evergreens en countrymu-
i ek Bruce Low is zondag in een zie-
J;nhuis in München overleden. Hij

r*s 78 jaar. De zanger, wiens naam
bolgens de burgerlijke stand Ernst
Ij 'elke was, had in de jaren '50 voor-

rjjT Sl»cces met cowboyliedjes. In de
Pi_n '70 maakte hij een come-back
i et godsdienstige liederen.

Wirwar
Om verdere tegenvallers te voorko-
men, pleit de werkgroep voor een
vereenvoudigingvan de wirwar aan
regels op het ministerie. Zo zou het
ministerie voortaan alle scholen
ieder jaareen bedrag ineens moeten
verstrekken, in plaats van talloze af-
zonderlijke bedragen voor afzon-
derlijke taken. Ook moet de ra-
mingstechniek worden verbeterd.

Chaos en verwarring na staatsgreep
Zuidafrikaanse
troepen trekken
Ciskei binnen

Van onze correspondent
JOHANNESBURG - Zuidafrikaan-
se politie-eenhedenzijn gisteren het
zogenaamde onafhankelijke thuis-
land Ciskei, waar afgelopen week-
eind een staatsgreep plaatsvond,
binnen getrokken. De nieuwe ster-
ke manvan dit 'onafhankelijk thuis-
land', generaal Gqozo, zou hierom
hebben verzocht. De Zuidafrikaan-
se troepen moesten een einde te ma-
ken aan de plunderingen en brand-
stichtingen die sinds de staatsgreep
op grote schaal plaatsvonden. De
Zuidafrikaanse regering komt daar-
mee terug op haar eerdere beslis-
sing niet in te grijpen in Ciskei.
Het feit dat de Zuidafrikaanse rege-
ring op het verzoek van Gqozo is in-

gegaan, betekent nog niet datPreto-
ria het nieuwe bewind in Ciskei er-
kent, aldus minister van Buiten-
landse Zaken Pik Botha gisteren in
Kaapstad. Voorop stond een einde
te maken aan het geweld en het her-
stel van de openbare orde, zo zei Bo-
tha.
Het besluit van de Zuidafrikaanse
regering viel samen met een oproep
van generaal Gqozo aan de bevol-

king de kalmte te bewaren. Hon-
derdduizenden mensen die wilden
weten wat er precies aan de hand
was, zijn naar de hoofdstad Bisho
getogen en veroorzaakten daar cha-
os en verwarring. De plunderingen
en brandstichtingen begonnen zon-
dagavond toen het nieuws werd be-
kend gemaakt dat de gehate dikta-
tor Lennox Sebe was afgezet. In
Bisho zijn een winkelcentrum en
een busstation volledig in de as ge-
legd en talloze winkels in en rond de
hoofdstad geplunderd.

Wat de niéuwe machtshebbers van
plan zijn, is nog niet duidelijk. Er is
sprake van een referendum over
aansluiting bij Zuid-Afrika, maar
ook van nieuwe verkiezingen voor
een democratische regering. Ciskei
is een van de vijfzogenaamde onaf-
hankelijke thuislanden in Zuid-
Afrika.

" Militairen
kijken naar
rookwolken,
veroorzaakt
door brand-
stichtingen in
Mdantsane in
Ciskei, waar
door geweld-
dadigheden
onder de bevol-
king minstens
vier mensen
zouden zijn ge-
dood.

Steun voor voorstellen echter onzeker

Braks in Brussel op
de bres voor boeren

b^ÜSSEL - Minister Braks (Land-
V O

ÜW) heeft gisteren in Brussel,leorstellen op tafel gelegd die kun-
to* verbetering van de in-

(Mttens van de Nederlandse akker-
U\yers. Maar of de Europese Com-

Ks^e en de EG-ministers van

~hieraan steunzullen ver-en» is nog onduidelijk.

tj6 v°orstellen draaien om een infla-
tje orrectie en een verbetering van
va re geling voor het braakleggen
iele .^andbouwgrond. Maar beide
a)jieen zijn vorige week al door de
(Je rbouwers als onvoldoende van
voo gewezen. Braks moet nu
V 0 ra* zien de Europese Commissier zijn voorstellen te winnen.

a9n begonnen gisteravond
Ur 6en driedaags overleg over de

bes]°Pese landbouwprijzen, maar
def Ulten daarover zullen niet eer-
Êfgi^an volgende maand vallen.

2e' m Brussel bereid te zijn
ge^ogelijkheden die de EG-regel-
rtj '^g biedt om de boeren tege-
fe^k te, komen 'tot het uiterste op te

öetv_istpanse en Duitse landbouwmi-
*or rs> Naliet en Kiechle, zeiden de
*_n van Braks te delen, maar zij
ges' net als Braks, niet bereid de af-
Ue °̂r°ken regeling voor de produk-
lisate^erking (de zogenaamde stabi-
_e Enen) los te laten. Naliet zei dat

nu 'met verbeeldingskracht'

moet werken aan oplossingen voor
de graanboeren.
Braks meent dat de boeren niet
sterk staan, nu uit cijfers van het
Landbouw-Economisch Instituut
(LEI) blijkt dat de inkomens van de
Nederlandse boeren vorig jaar 'uit-
zonderlijk goed waren. Hij erkende
overigens dat dat niet geldt voor de
gespecialiseerde graantelers. Vol-
gens de LEI-cijfers zijn de inko-
mens van alleboeren in 1989 met ge-
middeld 13,4 procent gestegen. In
de graansector steeg de waarde van
de produktie met 10 procent. Maar
door de hoge grondprijzen en de ge-
stegen arbeidskosten hebben de ge-
specialiseerde graanboeren daar
geen baat bij.

Braks heeft nu bepleit dat de Euro-
pese Commissie sneller overgaat tot
betaling bij het opkopen van graan
via de interventie. Nu vinden de be-
talingen pas na 120 dagen plaats. De
Europese boerenorganisatie COPA,
maar ook de Spaanse en Duitse
landbouwministers, willen dat tot
30 dagen terugbrengen. Door ver-
korting van de betalingstermijn
zakken ook de rentelasten die de
handel weer aan de boeren doorbe-
rekent. Die zullen daardoor meer
voor hun graan kunnen krijgen.
Braks zei te verwachten van zijn
collega's wel steun te zullen krijgen,
maar het is de Europese Commissie
die nieuwe voorstellen moet formu-
leren

binnen/buitenland

Consumentenbond tegen
duurder treinkaartje

———_______________■

an onze correspondent
)EST - De Consumen-

is niet gelukkig
Pt het plan van de Neder-

ïfdse Spoorwegen om de
*neven van kaartjes, die. de trein worden ge-
acht, drastisch te verho-
■ta- De maatregel dient
Agens de NS onder meer

r(1 worden genomen van-
?-È_e het voornemen reis-
n_etten via postkantoren
1 verkopen. Ddt zou in
'teatsen en wijken van ste-n in Nederland moeten
3*°rden ingevoerd, waar

NS-loketdiensten be-
_fcan.
i
p°lgens de Consumenten-
c>nd worden de kosten1

voor de uitvoering van het
plan ten dele afgewenteld
op de reizigers. „De bond
is officieel nog niet op de
hoogte. Maar als het trein-
kaartje in de trein duurder
wordt, is 't een slechtezaak
voor de reizigers. Vooral
voor degenen die op afge-
legen plaatsen wonen," zo
laat een woordvoerder van
de bond weten.

Uit welk bedrag de drasti-

sche verhoging bestaat
kan NS-voorlichter P. van
derLinden niet meedelen.
„We hebben elk jaar een
prijsverhoging. Dus het
nieuwe tarief voor een
kaartje dat in de trein
wordt gekocht, wordt niet
alleen vastgesteld aan de
hand van de verkoop via
de PTT. We willen met de
nieuwe aanpak het perso-
neel in de trein ontlasten.
Dat moet vanwege de

kaartjesverkoop veel ad
ministratief werk verrich
ten, terwijl het niet toe
komt aan andere taken."

Misverstand
RAF: minister

ontsnapt
aan aanslag

Van onze verslaggever

MÜNCHEN - De Westduitse minis-
ter van Landbouw, Ignaz Kiechle,
heeft zijn leven mogelijk te danken
aan een misverstand bij leden van
de Rote Armee Faktion (RAF). Vol-
gens veiligheidsdeskundigen was
de RAF van plan Kiechle te ver-
moorden opzijn 60ste verjaardag op
3 maart tijdens een feest waarvoor
350 gasten waren uigenodigd.

Een persbureau in Bonn ontving
een brief, gedateerd op 2 maart,
waarin de commando-eenheid Ju-
liane Plambeck zich verantwoorde-
lijk stelde voor de aanslag, nog voor
die gepleegd was.

De volgende dag liet de RAF per
brief weten dat de aanslag mislukt
was 'door onvoorziene omstandig-
heden. Door een 'fout in de coördi-
natie' was de brief waarin de daad
werd opgeëist verzonden voor de
aanslag had plaats gehad, zo werd er
aan toegevoegd.

De veiligheidsfunctionarissen gelo-
ven dat beide brieven echt van de
RAF afkomstig zijn.

Lading van
vrachtwagen

treft bus:
zeven doden

CELJE -Op een wegin het noorden
van Joegoslavië zijn gisteren bij een
ongeluk met een autobus en een
vrachtwagen zeven mensen om het
leven gekomen en 12 gewond ge-
raakt.

Het ongeluk gebeurde toen de
vrachtwagen enkele lange stalen
constructiebalken verloor, die de te-
gemoetkomende bus nagenoeg in
tweeen sneden. De vrachtwagen-
chauffeur, die werd aangehouden
omdat hij na het ongeluk was door-
gereden, verklaarde niet te hebben
gemerkt dat hij zijn lading had ver-
loren. Alle slachtoffers waren passa-
giers van de bus, die een lokale ver-
binding onderhield bij de stad Celje
in Slovenië.

VS: geen snelle
vrijlating
gijzelaars

WASHINGTON - Een onmiddellij-
ke vrijlating van de gijzelaars die in
Libanon worden vastgehouden, valt
niet te verwachten, maar 'achter de
schermen wordt veel voor hen ge-
daan. Dat is gisteren gezegd door
de woordvoerder van het Witte
Huis

De woordvoerder, Marlin Fitzwater,
reageerde daarmee op een stroom
berichten uit onder meer Engeland,
Frankrijk en Iran dat er vérgaande
onderhandelingen over het lot van
de gijzelaars zouden zijn, en dat de
vrijlating van een aantalvan hen op-
handen zou zijn. President Bush
ontkende eind vorige week met gro-
te klem, dat het Witte Huis zelf be-
trokken zou zijn bij onderhandelin-
gen. Hij zei ook nadrukkelijk dat
Amerika er niet over denkt een
'deal' te sluiten waarbij voor de gij-
zelaars een losprijs, in welke vorm
dan ook, zou worden betaald.
Fitzwater herhaalde gisteren dat he
Witte Huis nooit een 'deal' zal toe
staan

'Bedrijfsleven moet WIR-voordeel inleveren'
Wöltgens hekelt werkgevers
Van onze parlementaire redactie

BUSSUM - Het bedrijfsleven moet
de 1,1 miljard gulden die men vorig
jaar 'te veel' aan WIR heeft ontvan-
gen inleveren. Daarnaast zullen de
werkgevers hun vermogens moeten
gebruiken ten behoeve van het mi-
lieu en voor de bestrijding van de
werkloosheid. Mochten de onderne-
mers daar niet vrijwillig toe bereid
zijn, dan zullen meer verplichtende
afspraken en maatregelen tot stand
moeten komen. Dit zei PvdA-frac-
tieleider Wöltgens gisteravond in
Bussurn. De sociaal-democraat he-
kelde de opstelling van de werkge-
vers tot nu toe.

Mede door de loonmatiging zijn de

vermogens van de ondernemers
fors gestegen. De vraag is nu, aldus
Wöltgens, hoe de opgebouwede be-
drijfs-vermogens aangewend moe-
ten worden. Daarbij zal het bedrijfs-
leven volgens hem de verantwoor-
delijkheid tegenover de samenle-
ving waar moeten maken.

Volgens de PvdA-voorman liggen
de investeringen nog altijd te laag.
Er kan meer gebeuren, zo meende
hij. Wöltgens bepleitte nieuwe in-
vesteringen in milieu, gezondheid
en kwaliteit. Naast schonere pro-
dukten en produktieprocessen za!
geld gestoken moeten worden in be
tere arbeidsomstandigheden. Wölt
gens riep de werkgevers verder oj

weer te investeren in opleidingenen
scholing voor werknemers en voor
potentiële werknemers, voor hoger
kader en langdurig werklozen.

'Vrijblijvend'
Volgens de PvdA'er gedragen de
werkgevers zich nog altijd te vrij-
blijvend. Concrete taakstelingen
wijst men af, en als individuele
werkgevers al iets willenworden zij
door VNO en NCW tegengehouden.
„Waar van de vakbeweging geen
vrijblijvendheid verwacht wordt als
het gaat om de loonmatiging, wordt
van de werkgevers geen vrijblij-
vendheid verwacht bij de aanpak

van de werkloosheid," aldus Wölt-
gens.

Ten aanzien van de WIR zei de so-
ciaal-democraat dat de werkgevers
in 1988 na de afschaffing van de
WIR zijn gecompenseerd door ver-
laging van de vennootschapsbelas-
ting en het niet langer hoeven te be-
talen van premie kinderbijslag. Nu
blijkt echter dat men in 1989 nog
eens 1,1 miljard gulden meer aan
WIR heeft opgestreken dan ge-
dacht. Wöltgens: „Dat was niet de
afspraak. En omdat ik ervoor ben
dat afspraken worden nagekomen,
vind ik dat de overmatige compen-
satie die het bedrijfsleven ontvangt
ongedaan wordt gemaakt."

Verloren zaak
De boeren in ons land voe-
ren acties voor een zaak, die
al bij voorbaat verloren lijkt.
Zij willen meer geld voor alle
circa 14.000 akkerbouwers.
Maar de regering is met
handen en voeten gebon-
den aan het landbouwbe-
leid van de Europese Ge-
meenschap.
De vage mededelingen van

premier Lubbers, gisteravond in Hoogeveen, bieden de boeren

niet meer dan een strohalmpje, dat bij nadere beschouwing wel
eens spoedig zou kunnen breken. De voorstellen, die landbouwmi-
nister Braks in Brussel deed, lijken vooral een gebaar in de richting
van de boeren, een poging om de gemoederen wat tot bedaren te
brengen. Want het is zeer devraag of de Europese Comissie en de
andere EG-landbouwministers ooit iets in de plannen zien.
Even twijfelachtig is'of de — door de boeren inmiddels verworpen— voorstellen, die Braks en Lubbers eind vorige week deden, wel
door de EG-beugel kunnen. Die plannen behelsden het steunen
van de ongeveer vierduizend landbouwers, die in financiële moei-
lijkheden verkeren. Zij zouden een inkomenssteun krijgen van
maximaal 1050 gulden per hectare, verdeeld overeen periode van
vijf jaar. In feite gaat het hier om een verkapte subsidie, waar de
EG absoluut niet blij mee zal zijn.
Braks heeft ook aangeboden de regels bij bedrijfsbeëindiging te
verbeteren. De EG zal daar minder bezwaar tegen hebben, omdat-
zodoende het aantal graanproducerende boeren omlaag gaat.
Want de graanproduktie in de EG is en blijft veel te hoog. Het is
dan ook onbegrijpelijk dat de landbouwcommissie van het Euro-
pese parlement zich vrijdag nog uitsprak voor een verhoging van
de graanprijs met drie procent. Een verhoging gaat lijnrecht in te-
gen het in 1988 genomen besluit van de Europese regeringsleiders
om de garantieprijs met drie procent te verlagen als er meer dan
160 miljoen ton graan is geproduceerd.
De'akkerbouwers houden intussen vast aan hun eisvan een hecta-
retoeslag voor iedereen van 500 gulden. De acties gaan dan ook
verder, maar er dienen duidelijke grenzen aan de demonstratievrij-
heid van de boeren te worden gesteld.
Op het moment dat de acties bepaalde onderdelen van de sa-
menleving totaal verlammen, danwei in acuut gevaar brengen,
kunnen ze niet langer worden getolereerd en moet de overheid in-
grijpen. Kennelijk hebben de boeren dat ook ingezien, want de
omstreden blokkade-actievan het vuilverbrandingsbedrijf VAM in
Wijster is inmiddels gedeeltelijk opgeheven.

P.S.

punt uit
Nabootsen

Wetenschappelijke onderzoe-
kers van de Columbia Universi-
teit in de VS zijn er samen met
collegae van de computerfirma
IBM bij toeval in geslaagd her-
senactiviteiten na te bootsen.
Met behulp van een computer-
model produceerden zij elektri-
sche golven, die sterk lijken op
die in werkelijkheid in de her-
senen worden waargenomen.
Dit kan volgens de onderzoe-
kers grote betekenis hebben
voor het onderzoek naar de oor-
zaken en bestrijdingsmogelijk-
heden van epilepsie.

Limousine
Zelfs de limousine van Jozef
Stalin ontkomt niet aan de snel-
le aftakeling van het stalinisti-
sche erfgoed in Oost-Europa.
De huidige Poolse eigenaar
heeft de ZIS-110 van de vroege-
re Sovjetdictator vanwege de
hoge benzineprijzen naar de ga-
rage verbannen. Het histori-
sche gevaarte, zes meter lang
en 2,5 ton zwaar, was gebouwd
om met zeven inzittenden snel-
heden tot 150 km/uur te halen.
Zuinig is de ZIS niet: de acht
cylinder-, 6000 ce-motor slurpt
23 liter super per 100 kilometer.

TNO
De Nederlandse onderzoekor-
ganisatie TNO heeft een over-
eenkomst gesloten met drie an-
dere instellingen in Nederland,
Schotland en Italië om te ko-
men tot een bundelingvan ken-
nis op het gebied van nieuwe
materialen. De instituten wil-
len daarmee trachten te voor-
zien in de groeiende behoefte
van de Europese industriële
markt.

Boringen
In 1989 werd bij 34 exploir
boringen naar olie en gas in Ne-
derland en op het Nederlandse
deel van het continentaal plat
dertien maal olie of gas aange-
troffen. De Rijks Geologische
Dienst zal in zijn jaarverslagra-
men welke bijdrage deze nieu-,
we vondsten leveren aan
olie- en gasreserve. In 1989 wer-
den er in totaal 74 putten
boord.

Bijbel
De synode van deRussisch-Or-
thodoxe Kerk heeft besloten
dat er een nieuwe Russische
vertaling van de bijbel komt.
De huidige vertaling dateert
van 1875. Een commissie onder
leiding van metropoliet Alexej
van Leningrad zal samen met
enkele vertegenwoordigers van
de Wereldbond' van bijbelge-
nootschappen werken aan de
nieuwe vertaling.

Zeevogels
Op de stranden van Tersi
ling, Vlieland en Ameland
de afgelopen dagen honderden»
'olievogels' gevonden. De boos-;
doener is onbekend, maar en
wordt vanuit gegaan dat mid-^
den vorige week tijdens de
storm op deNoordzee olie is-gV
loosd door een schip.

..
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Bevoegdheden
Uitbreiding van de bevoegdheden
van de president nieuwe stijl in de
Sovjetunie is alleen acceptabel als
tegelijkertijd de bevoegdheden
van wettelijke organen als het
Congres van Volksafgevaardig-
den worden verruimd. „Ik sta zeer
negatief tegenover de uitbreiding
van de bevoegdheden van de pre-
sident, als niet ook de controle op
het functioneren van de president
wordt verruimd", stelt Boris Jelt-
sin. De president nieuwe stijl kan
in de nabije toekomst onder meer
op eigen houtje de noodtoestand
uitroepen.

Verder pleit Jeltsin ervoor de ta-
ken van deKGB drastisch te wijzi-
gen. Het werk dat deze organisatie
nu verricht op het gebied van de
binnenlandse contraspionage zou
afgeschaft moeten worden. In
plaats daarvan zou de KGB inge-
zet moeten worden in de strijd te-
gen de sterk toenemende crimina-
liteit in de Sovjetunie.

Jeltsin, die zondagavond laat op
Schiphol arriveerde, was zicht-
baar vermoeid. Overdag had hij
nog een gooi gedaan naar het pre-
sidentschap van de grootste repu-
bliek van de Sovjetunie, de fede-
ratie Rusland. Jeltsin is zo goed
als zeker van zijn uitverkiezing.
Rond 01.00 uur in de nacht van
zondag op maandag stond het
spraakmakende congreslid ons op
zijn hotelkamer in het Hilton in
Amsterdam te woord.
De opposant benadrukt nog eens.

dat Gorbatsjov in zijn ogen tot nu
toe nauwelijks of geen resultaten
heeft geboekt met zijn beleid.
„Naast het ontbreken van een we-
tenschappelijke conceptie heeft
dat ook te maken met het ontbre-
ken van een juridische basis: van
wetten over het prive-eigendom,
over land, over het banksysteem
en over zelfbestuur. De laatste vijf
jaar (de tijd dat Gorbatsjov aan de
macht is, red.) zijn eigenlijk onge-
bruikt gebleven. En ook de.sfeer
in detop van de partij is erg slecht
geworden. Dat alles komt omdat
Gorbatsjov een aantal persoonlij-
ke kwaliteiten mist." In zijn boek
'Getuigenis van een opposant'
noemt Jeltsin onder meer dat Gor-
batsjov zich niet kan inleven in de
mensen, en dat hij houdt van een
„goed, luxueus en comfortabel le
ven."

" BORIS JELTSIN
volk verliest geloofin idealen en leiders.

Grimmig
Jeltsin vindt dat in de Sovjetunie
nog teveel aan het dogmatisme
wordt vastgehouden. Nu pas zijn
er enkele wetten aangenomen, die

optermijn enig succes zullen heb-
ben, meent Jeltsin. Maar dat aan-
tal is in zijn ogen te beperkt en bo-
vendien zou het veelal gaan om
halve maatregelen, bij voorbeeld
als het gaat om het al dan niet toe-
staan van privé-eigendom. „Maar
hoe zit het met het geduld van het
volk?", zo vraagt Jeltsin zich hard-
op af. Volgens hem wordt de stem-
ming onder de burgers steeds
grimmiger. „Als er dit jaar geenra-
dicale maatregelen komen, dan
zal het volk de straat opgaan. Het
aantal grote demonstraties zal
sterk toenemen, en de betogingen
zullen steeds scherper worden",
zo verwacht het congreslid. Bo-
vendien is Jeltsin,zo blijkt uit zijn
boek, ervan overtuigd dat deze op-
stelling van de Sovjet-president
Gorbatsjov zelf uiteindelijk de das
zal omdoen, „tenminste wanneer
hij zijn eigen fouten niet inziet."

De sleutelvraag waarvoor de Sov-
jetuniezich gesteld ziet, is volgens
Jeltsin het handhaven van de een-
heid van dit immense land. Het
feit dat de vijandschap tussen een

aantal nationaliteiten in de Sovjet-
unie groeit, is de schuld van Gor-
batsjov, meent Jeltsin. „Hier heeft
hij opnieuw een grote fout ge-
maakt. De perestrojka had juist
met deze problematiek moeten
beginnen. Gorbatsjov had een al-
gemeen kader moeten aangeven,
waaraan de verschillende repu-
blieken zich hadden moeten hou-
den. Dat heeft hij nagelaten. En nu
groeit het bewustzijn van de repu-
blieken en neemt de vijandschap
tussen de nationaliteiten snel toe."

Jeltsin heeft in zijn politieke car-
rière een aantal (min of meer per-
soonlijke) gesprekken gevoerd
met Gorbatsjov. Het congreslid
heeft ook respect voor het feit dat
Gorbatsjov het aangedurfd heeft
om veranderingen door te voeren,
maar hij betreurt het dat de Sov-
jet-president te vroeg is opgehou-
den. „Op dit moment is onze rela-
tie (tussen Gorbatsjov en Jeltsin)
niet bepaald warm. Maar ik sluit
contacten in de toekomst niet uit.
Als Gorbatsjov naar links zou op-
schuiven, dan zal ik hem onder-
steunen en zal ik niet naar zijn
post dingen."

President
Zoals bekend, wordt medio dit
jaar de president nieuwe stijl ge-
kozen. Gorbatsjov is vrijwel zeker
van deze post. De manier waarop
en de snelheid waarmee dit gaat,
doet Jeltsin gruwelen. „Wij willen
wel een president, maar een die
via algemeen kiesrecht wordt ge-
kozen. Uit protest hebben wij (de
georganiseerde oppositie binnen
het Congres van Volksafgevaar-
digden) daarom nu ook geen te-
genkandidaat gesteld."

De criminaliteit in de Sovjetunie
neemt hand over hand toe. Vol-
gens Jeltsin is dat te wijten aan de
huidige politieke situatie. „De
achting voor de wetten neemt snel
af. Dat komt onder meer door het
betalen van steekpenningen en
andere vormen van corruptie, met
name in de hoogste echelons van
de maatschappij. Daardoor ver-
liest het volk het geloof in zijn
idealen en in zijn eigen leiders."
Boris Jeltsin vindt dat vooral pre-
ventieve maatregelen genomen
moeten worden om een halt toe te
roepen aan de criminaliteit in zijn
land. Zo zdu er een aantal comités
op het niveau van het Centraal Co-
mité opgericht moeten worden,
dat zich nadrukkelijk bezighoudt
met dit vraagstuk. Daarnaast moe-
ten er, zo meent Jeltsin, nieuwe
wetten aangenomen worden ten
aanzien van deKGB en de binnen-
landse veiligheidsdienst. „We zou-
den moeten proberen om de KGB
op te laten houden met de contra-
spionage in eigen land. Die tijd
zou besteed moeten worden aan
de bestrijding van de corruptie."

hans van den broek

CNV steunt vakbeweging Oost-Europa
UTRECHT- De vakcentrale CNV
gaat de vakbeweging in Oost-
Europa ondersteunen door het or-
ganiseren van oriënteringspro-
gramma's in Nederland en vak-
bondscursussen in de landen zelf.
Voor financiële steun aan de op-
bouw van vakbonden trekt de
vakcentrale in eerste instantie
100.000 gulden uit.
Het CNV hooptvan de Nederland
se overheid meer geld los te krij
gen.

Tenslotte hebben werkgeversor-
ganisaties en politieke partijen al
subsidie gekregen voor het opzet-
ten van vertegenwoordigingen in
Oost-Europa en managementcur-
sussen, aldus CNV-voorzitter H.
Hofstede gisteren bij de presenta-
tie van het actieplan Oost-Europa.
Volgens Hofstede is het gevaar
groot dat Oost-Europa van het ene
in het andere uiterste vervalt. „Ex-
treem liberalisme wordt nu innig
omhelsd alsof men de afgelopen

veertig jaar in één minuut wil
doen vergeten. Het gevaar dat de
belangen van de werknemers
hierbij in het geding raken, is le-
vensgroot."
In samenspraak met de overkoe-
pelende vakbondsorganisaties
(Wereldverbond van de Arbeid en
Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen) richt het CNV
zich op de vakbeweging in Polen,
Hongarije, Tsjechosiowakije en
Roemenië.

binnen/buitenland

Opponent Boris Jeltsin over politieke situatie in Sovjetunie

'Michail Gorbatsjov
vijf jaar te laat'

AMSTERDAM - Sovjet-pre-
sident Gorbatsjov is vijfjaar
te laat met zijn economische
hervormingen. Hij heeft de
verkeerde tactiek uitgeko-
zen. Hij is op dezelfde wijze
te werk gegaan als Chroesjts-
jov deed. En hij is bovendien
op hetzelfde moment, veel te
vroeg, opgehouden. Nu heb-
ben we niet alleen te maken
met een crisis in de econo-
mie, in de financiële wereld
en in de partij, maar ook in
sociaal opzicht: 48 miljoen
Sovjetburgers leven onder
de armoedegrens.

Dat zegt Boris Jeltsin, een van de
meest gezaghebbende opponen-
ten van Sovjet-president Gorbats-
jov, in een interview met deze
krant. De perestrojka werd vol-
gens hem geëist door de maat-
schappij. „Ook iemand anders dan
Gorbatsjov had daarmee kunnen
beginnen", zo stelt Jeltsin, waar-
mee hij aangeeft dat de verande-
ringen van de laatste paar jaar in
het starre communistische regime
van de Sovjetunie niet de verdien-
sten van Gorbatsjov zijn.
Jeltsinkwam zondagavond in ons
land aan voor een eendaags be-
zoek ter promotie van zijn boek
'Getuigenis van een opposant', dat
vorige week in een Nederlandse
vertaling is verschenen. „De be-
langrijkste fout van Gorbatsjov is
dathij nooit heeft nagedacht over
een wetenschappelijke conceptie
voor de perestrojka. Evenmin
heeft hij eraan gedacht om het
proces van de perestroika in etap-
pes onder te verdelen en deze
etappes goed te evalueren. Wat
Gorbatsjov gedaan heeft, is een
aantal aantrekkelijke vragen pro-
beren te beantwoorden en op be-
perkte schaal wat vernieuwingen
doorvoeren, zonder een overkoe-
pelende benadering van de pro-
blemen in ons land, aldus Jeltsin."

Orions geschikt
voor inspectie
in het Oostblok

Van onze correspondent

DEN HAAG - De Orion-pa-
trouillevliegtuigen, gestatio-
neerd op marinevliegkamp
Valkenburg bij Leiden, kun-
nen worden ingezet bij in-
spectievluchten boven Qost-
Europa en de Sovjetunie.
Dat blijkt uit een onderzoek
van de Koninklijke Marine.

Vooruitlopend op de wapenak-
koorden tussen Amerika en de
Sovjetuniehebben de NAVO-part-
ners binnen de Benelux alvast be-
studeerd met welk vliegtuig veri-
ficatie van het wapenakkoord kan
worden uitgevoerd. De Orion lijkt
van de verschillende krijgsmacht-
vliegtuigen het meest geschikt om
controles in het kader van de
Open-Skies-overeenkomst te gaan
uitvoeren.

" Mogelijk nieuwe taak voor Orion

Ombouw
De Marine houdt nog een slag om
de arm. De Orions zijn nu uitge-
rust voor de opsporing van onder-
zeeboten. „Er moet het een en an-
der aan apparatuur worden uitge-
haald omdat we, bij een eventuele
noodlanding in een Oostblok-land
dan wel Rusland, geen pottekij-
kers willen. Wat er extra moet
worden ingebouwd is nog niet
duidelijk. Van alle krijgsmacht-
vliegtuigen lijkt de Orion het
meest geschikt," aldus een woord-
voerder van de marine.

De Nederlandse Orions zijn gesta-
tioneerd op marinevliegkamp Val-
kenburg. Hoeveel van de dertien
Orions zouden moeten worden
omgebouwd voor hun nieuwe

-taak, is volgens de marine-woord-
voerder niet duidelijk. Hij sluit
wel uit dat, zo de nieuwe taak in-
derdaad vanuit Valkenburg wordt
uitgevoerd, er extra vliegtuigen
bij zullen komen.
Er is voldoende capaciteit. Boven-
dien is een Orion bij wijze van
spreken in een nachtje sleutelen
weer voor zijn oorspronkelijke
taak geschikt te maken."

Honger bedreigt
twee miljoen
Angolezen

MÜNCHEN - Honger dreigt voor
meer dan twee miljoen mensen in
Angola, zo heeft de Duits-Angolese
Vereniging in München gisteren
meegedeeld.
Oorzaak is de al drie jaar heersende
droogte in een viertal provincies
waardoor een groot tekort aan water
en voedingsmiddelen is ontstaan.
Van de twee miljoen bedreigde
mensen heeft volgens de Westduit-
se organisatie slechts de helft een
kans te overleven. Om de bevolking
tot juni te kunnen verzorgen, is on-
der andere 98.500 ton graan, 26.000
ton groenten en 9.800 ton spijsolie
dringend nodig.

Tegenstander van Thatchers monelarisme

Britse minister
Walker stapt op

Van onze correspondent

LONDEN - De laatste conserva-
tief van het oude stempel, minis-
ter Peter Walker voor Wales, ver-
laat binnen enkele maanden de
Britse regering. Dit heeft Walker
zelf bekend gemaakt. De minister
stond bekend als een tegenstan-
der van premier Thatchers mone-
tarisme

Het nieuws over zijn ontslag viel
samen met de publicatie van een
voor premier Thatcher rampzalige
opiniepeiling. Volgens de peiling
zou de oppositionele Labour Par-
tij 52 procent van de stemmen be-
halen als er nu verkiezingen wer-
den gehouden, 19 procent meer
dan de Conservatieve Partij. De
afgelopen twintig jaar heeft de
Conservatieve Partij nog nooit te-

gen zon achterstand aangekeken.1"
Peter Walker was een 'Tory' uit d«
school van ex-premier Heath. Ht
was in de regering-Thatcher di
laatste der Mohikanen. Al zijn
geestverwanten, zoals JameSi
Prior, Michael Heseltine en Fran-
cis Pym, waren al verdwenen. De
minister ontkende echter dat hu
opstapt vanwege politieke mei
ningsverschillen met Thatchert
Als reden voor zijn ontslag gaf di
57-jarige Walker dat hij meer tij*]
aan zijn gezin wilde besteden n»
ruim een kwart eeuw op de ban*
ken van het Britse Lagerhuis tê
hebben doorgebracht.
De suggestie dat hij een zinkend,
schip verlaat, verwierp hij. Wal'
ker: „Dat is niet zo. Al in septem*
ber kwamen de premier en il^
overeen dat ik niet zou aanblijven)
tot de volgende verkiezingen. Al|
ik me goed herinner, lagen wil
toen in de opiniepeilingen op
kop."
Oppositieleiders vroegen zich)
echter af waarom Walker zijn af-
treden bekendmaakte, uitgeref
kend nu Thatchers populariteit z<Jver beneden nul is gedaald. „Hil
voelde zich helemaal niet op zijn.
gemak in de regering Thatcher e.
uiteindelijk is het te veel voor her.
geworden", zei Labour-parlemen-
tariër Jack Straw.
Walkers' loopbaan als minister be-
gon al onder premier Ted HeathJ
die hem aanstelde als minister van
Volkshuisvesting en later van Mi-|
lieu. Onder Thatcher mocht hij als,
minister van Engergie met de
mijnwerkers afrekenen, die ifl
1985/86 een jaar lang in stakinfl
waren. Na de laatste verkiezingen
werd hij benoemd tot ministefl
voor Wales, wat algemeen werd!
gezien als een degradatie. Mefl
Walker vertrekt niet alleen de laat-|
ste gematigde Conservatief uit de
regering, maar ook de ministef|
met de meeste bestuurservaring. i

" PETER WALKER
...de laatste gematigde...

Rottumeroog
geteisterd

door stormen!
GRONINGEN - Rottumeroog.h
het kleinste en meest noordelijken
Waddeneiland van Nederland, r
heeft veel te lijden gehad van de,,
stormen van de afgelopen weken.^
Wanneer zich de komende tijd!
meer van dergelijke stormen büj-l
ven voordoen, dreigt dit eiland'
een zandbank te worden. Dat ver-
klaarde gisteren J. de Boer van het
ministerie van Landbouw en Vis-L
serij voor Radio Noord. f
Hij bezocht dit onbewoonder
eiland maandagmorgen voor het'
eerst sinds enkeleweken. VolgenSfr
De Boer is er met name aan deK
oostzijde veel stormschade en zijnP
er honderden meters duin wegge-f
slagen. De hoge duinen die zichf
aan deze kant hadden gevormd,?
zijn verdwenen. De situatie is nuf
weer net zoals na een storm int
1974, aldus De Boer. „
Na dat jaarhadden zich er duineflt
gevormd maar die zijn nu weeft
verdwenen. Volgens hem is de si-E
tuatie aan de noordzijde van hetfc
eiland gunstiger. Daar valt defe
stormschade mee. \
Het huis en de schuur op het
eiland waar ooit de strandvoogdp
woonde en die nu gebruikt wor-f
den door Rijkswaterstaat, zijnvol-F
gens De Boer ongeschonden ge-r
bleven. Volgens hem is de afgelo-[
pen dagen gebleken dat het aan-f
beveling verdient om de noordzij'E
de van het eiland goed te blijveJU
onderhouden.

__*

HBO-raad in actieprogramma voorjaren negentig:

'Opvang en doorstroming
studenten moeten beter'

Van onze Haagseredactie

DEN HAAG-Er moet meer
aandacht komen voor de
aansluiting van het hoger
beroepsonderwijs op de
HAVO en de doorstroming
van hogeschoolstudenten
naar de arbeidsmarkt. Dit
zei voorzitter H. Kemner
van de HBO-raad, de ver-
eniging van hogescholen,
gisteren bij het bekendma-
ken van het actieprogram-
ma 'Kennis en Kwaliteit'
dat deraad voor de jarenne-
gentig ontwikkelde.

Veertig procent van de studen-
ten die aan een hogere beroeps-
opleiding begint, haalt de eind-
streep niet. Dat is veel te veel
vindt de raad. „Er zijn in de toe-
komst meer hoger opgeleiden
nodig, dus moet er meer werk
worden gemaakt van de directe
doorstroming van HAVO-gedi-
plomeerden naar het HBO."

Met een betere aansluiting van
het voortgezet- naar' het hoger
onderwijs alleen, zijn de proble-
men echter nog niet de wereld
uit.De HBO-raad is zich er terde-
gevan bewust dat ook aan de op-
leidingen zelf het een en ander
schort. Door intensiever contact
met het bedrijfsleven en de ande-
re sectoren waar veel mensen
met een HBO-opleiding heen
gaan, kunnen de opleidingen
zich meer afstemmen op de eisen
van de praktijk.

Door deze intensieve betrokken-
heid dragen de 'afnemers' van de
HBO-studenten tevens bij aan de
bewaking van de kwaliteit van
het hoger beroepsonderwijs. Om
diekwaliteit nog verder te verbe-
teren, pleit de HBO-raad voor het
oprichten van beroepsgerichte
topopleidingen, de 'professional
schools', zoals die in het buiten-
land al bestaan.

Met het uitbrengen van dit ambi-
teuze programma voor de jaren
negentig wil de HBO-raad laten
zien dat de hogescholen de ver-
antwoordelijkheden kunnen

dragen die meer autonomie met
zich brengt. De afgelopen jaren
hebben de hogescholen zich aan-
zienlijk meer zelfstandigheid
verworven.
Dat neemt echter niet weg dat de
hogescholen bij het verwezenlij-
ken van hun plannen hulp nodig
hebben van overheid en samen-
leving. Vandaar dat er betere af-
spraken moeten komen met
overheid en samenleving, vooral
door intensivering van het be-
staande overleg.

Voorzitter Kemner drong aan op
afspraken over deregulering van
de arbeidsvoorwaarden, finan-
ciële steun voor de oprichting
van de professional schools, ap-
paratuur en huisvesting van de
hogescholen. Het hoeft echter
geen een-richtingsverkeer te
zijn, want in ruil hiervoor zijn de
hogescholen bereid afspraken te
maken' over verhoogde deelna-
me van HAVO-gediplomeerden
aan het hoger beroepsonderwijs,
een beter rendement en het in
toom houden van de budgetten
voor wachtgelden van het perso-
neel.

(ADVERTENTIE)

Je schooltijd is de mooiste tijd?
WKM ____MM___ (-)ns 'an<^ '<ent leerP'ic'lt- Dat 's een g°ecle zaak. Het is we! de bedoeling dat de

overheid beseft welke verantwoordelijkheid dat met zich mee brengt. Het onderwijs
is echter door bezuinigingen al jaren het kind van de rekening. En binnenkort aan de

Als dat zo doorgaat, zullen steeds minder mensen hun schooltijd de mooiste tijd van

\B _\__\ JfW, I Veel docenten die werken op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs zijn lid

mL belang, want de collectieve sector is | Stuur deze bon in een envelop zonder

&JÊ AbvaKabo is niet partijgebonden, maar J nummer IOÓIB, 2700 VB Zoetermeer. Co J
T%___^ En zeker niet kleurloos. AbvaKabo heeft -____r\^ AhvnKnhci

Hmburgs dagblad _j
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Industrieverwerkt
ijnatwee miljoen

fon aardappelen
-N HAAG - De Nederlandseraappelverwerkende industrie«tin 1989 1.825.000 ton aard-
Pelen verwerkt tot onder an-fe voorgebakken frites en
tak vergeüjking met 1988 is«e van een stijging van zes_ nnn*' Na verwerking bleef; uUü ton gereed produkt oversen 784.500 ton in het jaardaar-"ur.

*i oonvoer van Produkten steeg
met 72.000 ton tot 687.630

o'nnn n de uitvoer gaat bijna
Jr

""0 ton naar lidstaten van deopese Gemeenschap. Naar
ÏOoT landen ln Europa is ruim
lit ton gegaan en naar landen«■en Europa bijna 17.000 ton.
pt
ß°ndsrepubliek Duitsland is

£^06.031 ton de belangrijkste'erner op afstand geVolgd door
'/erenigd Koninkrijk (161.036
I» en Frankrijk (88.378 ton).

beurs-overzicht
Herstel
"leerd AM ~°p een ongeani-
6urs " Amsterdamse effecten-
,i i 0ozlJn de aandelen maandagin
iele) van ac dag voorzichtig her-
et^ Van de kleine daling die deIf r-,ln de ochtenduren te zien
et

_ e stemmingsindex wasrond
et sj 'ddaguur 0,40 punt lager dan
'idd Van vriJdag, maar wist in de
■ir,..3** op te klimmen tot een

.ird Van 0,4° op 107>30- Dit ge-
erdepiHtegen de acntergrond van
en de buitenlandse beurzen en
Is geUlr? halve cent lagere dollar
.UrQn

g van interventies van dePese centrale banken.
L
'aan?261 °P Beursplein 5 was
6r,dl g met f 767 milJoen bedroe-
P°r fërfrinB, In aandelen werd
Wioa. miljoen omgezet en in
e, saties f382 miljoen. Bij de aan-
K ' Was Koninklijke Olie met
toPlon et Van biJna f54 miljoen
liet f,ï' gevolgd door Unilever
2o ..? miljoen en Philips ri_et

Iïflon J?en. Bij de internationals
l43°7r Koninklijke Olie f 2,10 op
ipe' ü dooronder meer grotever-dij" Vanuit deVerenigde Staten.
3 f 4nWas 2es dubbeltjes minder
-fd ei terwijl Unilever onveran-
tern °ot °P f 140,50. De andere
et ijOnals noteerden hoger
2,8q o°g°vens als koploper met
übK„,°P f 70,50. Akzo was zeven
;Ur ljes beter op f 120,70 en"Vrp? cent op f 34,60. Bij de
°cd hoofdfondsen was Pak-daalder beter op f 156,50,
'ouei V°lmac op f 48. Hunter-
h Vor Was f I'3o1'30 beter op f 96,30
ere j/" ' ' «P f 39,50. Aan de an-
Übk^unt moest hier Daf met zeseitJes terug op f 33,10.

a6dnll§atiemarkt was de gehele
'^hu. Uen toonde een zeer af-
'*els vi

houding. Dat werd
"'kker laard door de rente-ont-
0<U 0

'ng ir» Japan, waar een dis-
Ur st

oging mogelijk voor de'
?. een' en de komst dinsdag■ ardn staatslening nieuwe vorm.'\ "0r kunnen na de inschrij-
ieWoon dinsdag deze obligaties

°XeT de toonbank gekocht
,fiJ2e Z, Gevolg was dat van een
*nt-Warkt in de nieuwe 9 pro-
[.s. rj g vrijwel geen sprake

ph'igaties noteerden uit-
i lW* ager: tussen de 0,20 voor

*' kow PaPier en 0,10 punt voorurte Papier.
'j de i ,, r Boiu ale fondsen moest Mul-

'? de v op f 8 inleveren op f65, 3.20 Rn Dorp-groep f 2,80 op f
? f 'lftn0 s noteerde f 1,70 lager
'«sGeiH ' °' °P de parallelmarkt
,6.80 'aerse Papier f 2,80 beter op
'lic,, m°est Gouda VuurvastL eVerenopf92.

b^ï r̂,s kende maandag eenhëe kr, kalme handel met ge-
k.ancipifrtsfluctuaties, evenals de
F\^e termijnmarkt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 105,00 105,00
Ahold 112,50 112,00
Akzo 120,00 120,70
A.B.N. 38,60 38,60
Alrenta 152,30 152,30
Amev 55,00 55,20
Amro A. in F. 88,30 88,20
Amro-Bank 76,00 76,00
Borsumij W. 69,00 69,00
Bührm.Tet. 54,60 54,80
C.S.M.eert. 73,50 73,90
DAF 33,70 33,10
Dordt.Petr. 131,50 131,50
DSM 108,40 108,30
Elsevier 75,00 75,00
Fokker eert. 35,10 35,00
Gist-Broc. c. 25,60 26,30
HCS Techn. 12,30 12,10
Heineken 103,00 103,00
Hoogovens 67,70 70,50
Hunter Dougl. 95,00 96,30
Int.Müller 84,80 85,00
KLM 34,50 34,60
Kon.Ned.Pap. 37,10 36,60
Kon. Olie 145,80 143,70
Nat. Nederl. 69,00 69,00
NMBPostbank 45,80 45,70
Nedlloyd 90,30 90,80
Océ-v.d.Gr. 284,00 284,50
Pakhoed Hold. 155,00 156,50
Philips 40,60 40,00
Robeco 99,70 99,10
Rodamco 82,00 81,60
Rolinco 97,60 97,20
Rorento 57,70 57,60
Stork VMF 43,40 43,40
Unilever 140,50 140,50
Ver.Bezit VNU 94,80 94,50
Volmac Softw. 46,50 48,00
VOC 38,50 39.50
Wessanen 62,80 62,50
Wolters-Kluwer 45,10 45,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,00 63,50
ACF-Holding 36,70 36,50
Ahrend Gr. c 220,00 214,00
Air Holland 27,00 27,00
Alg.Bank.Ned 39,10 39,30
ABN (div'9o) 37,20 37,10
Asd Opt. Tr. 21,00 21,50
Asd Rubber 5,10 5,10
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,80 98,00
Autlnd.R'dam 85,00 85,00
BAM Groep 84,00 85.00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 124,00 124,00
Begemann 137,00 137,00
Belindo 320,50 321,00Berkels P. 5,05 5,05
Blydenst.-Will. 25,80 25,80
Boer De, Kon. 321,00 321,00
de Boer Winkelbedr. 59,30 59,30Bols 162,20 160^50
Boskalis W. 14,15 14,15
Boskalis pr 16,45 16,45
Braat Beheer 41,50 41,50

Breevast 16,30 16,20
Burgman-H. 3400,00 a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 925,00 920,00
Center Parcs 52,20 50,80
Centr.Suiker 72,60 72,70
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 193,00 194,50
Claimindo 356,00
Content Beheer 20,10 20,00
Cred.LßN 51.00 50,50
Crown v.G.c 89,50 89,00
Delft Instrum. 47,00 47,10
Desseaux 245,50 245,50
Dorp-Groep 36,00 33,20
DSM(div'9o) 103,00 104,00
Econosto 321,00 318,50
EMBA 120,00 120,00
Erikshold. 113,00 112,80
Flexovit Int. 82,00 83,00
Frans Maas c. 96,30 97,00
Furness 119,80 119,80
Gamma Holding 79,30 79,30
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,00 29,40
Geveke 46,50 46,50
Giessen-de N. 176,00 176,00
Goudsmit Ed. 370,00 370,00
Grasso'sKon. 125,00 125,20
Grolsch 143,10 143,50
GTI-Holding 166,00 168,50
Hagemeyer 113,00 112,50
Idem'/_div.'B9 110,20 110,00
HAL Trust B 13,60 13,70
HAL Trust Unit 13,70 13,60
H.B.G. 174,10e 173,00
Hein Hold 87,00 87,00
Hoek's Mach. 166,00 168,00
Heineken Hld 87,00 87,00
Holl.SeaS. 1,12 l,n
Holl. Kloos 430,00 430,00
Hoop Eff.bk. 10,50 10,50
Hunter D.pr. 4,45 4,50
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 41.20 40,80.
Industr. My 212,00
Infotheek 23,50 23,50
Ing.Bur.Kondor 567,00 560,00
Kas-Ass. 41.50 41,70
Kempen Holding 16,80 16,90
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 63,80 64,30
KBB c. 63,50 64,30
Kon.Sphinx 121,00 e 123,00
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 190,00 ' 190 00
Landré _ Gl. 59,00 59,00
Macintosh 38,20 39,00'
Maxwell Petr. 690,00 680,00
Medicopharma 59,50 59,00
Idem (div9o) 63,00
Meha Int. 5,10 5,10
MHVAmsterdam 18,90 18,90
Moeara Enim 1228,00 1215,00
M.Enim 08-cert 15990,00 15800,00
Moolen en Co 29,20 29,00
Mulder Bosk. 73,00 65,00a
Multihouse 7.80 7,90
Mynbouwk. W. 405,50 405,50
Naeff 300,00

NAGRON 46,50 46,00
NIB 613.00 615.00
NBM-Amstelland 18,00 18,00
NEDAP 364,00 364,00
NKF Hold.cert. 332,00 334,00
Ned.Part.Mij 40,30 40,60
Ned.Springst. 10000,00 9650,00.
Norit 1025,00 1010,00
Nutricia gb 69,00 69,00
Nutriciavb 76,50 77,50
Nijv.t.Cate 95,00 95,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,50
Orco Bank c. 66,70 66.60
OTRA 175,30 175,00
Palthe 70,50 70,50
Philips div.'9o 39,00 38,20
Pirelli Tyre 28,80 28,60
Polygram 32,00 31,80
Polynorm 92,50 92,70
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,50 45,00
Reesink 70,50 70,50
Riva 47,00 47,20
Riva (eert.) 46,70 47,00
Samas Groep 63,50 63,30
Sarakreek 29,80 29,80
Schuitema 1345,00 1345,00
Schuttersveld 37,80 37,50
Smit Intern. 60,30 60,30
St.Bankiers c. 22,80 23,30
Stad Rotterdam c 42,70 43,50
Telegraaf De 89,00 89,20
Text.Twenthe 340,00 340,00
Tulip Comp. 32,90 33,00
Tw.Kabel Hold 134,00 135,30
Übbink 79,00 78,00
Union Fiets. 24,90 24,60
Ver.Glasfabr. 320,00 311,00
Verto 58,40 58,00
Volker Stev. 67,80 67,50
Vredestein 21,00 22,50
VRG-Groep 53,70 53,70
Wegener Tyl 179,50 179,50
Westlnvest 22,10 22,00
West Investe 55,00
Wolters Kluwer 178,00 180,00
Idem div.'9o 44,00 44,50
Wyers 41,00 40,50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,50 36,20
ABN Aand.f. 71,00 70.80
ABN Beleg.f. 53,10 52,80
ALBEFO 50,40 50,40
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 223,00 223,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 47,00 46,70a
America Fund 284,00 290,00
Amro Eur.F. 71,50 71,80
Amro Far E.F. 60,40 60,40
Amro Neth.F. 70,30 70,90
Amro N.Am.F. 60,40 60,50
Amro Obl.Gr. 152.30 152,30
Amvabel 76,50 77,50
AsianTigersFd 63,30 63,00
AsianSelFund 47.00 47,60

Bemco Austr. 52,50 53,00

Berendaal 107,00b 110.00 b
Bever Belegg. 6,15 6,10
BOGAMIJ 108,50 110,00
Buizerdlaan 42,00 42,00■ CLN Obl.Waardef. 98.60 98,90
Delta Lloyd 40,50 40,60
DP Am. Gr.F. 24.50 24,50
Dp Energy.Res. 46,50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 58,10 58.00
Eur.Ass. Tr. 9,70 9,70
EOE DuStlnF. 273.00 278,50
EurGrFund 59,20 59,00
Euro Spain Fd 9,40 9,60
Gim Global 50,50 50.50
Hend.Eur.Gr.F. 212,00 213,00
Henderson Spirit 68,70 68,80
Holland Fund 70,00 70,00
Holl.Obl.Fonds 113,00 112,00
Holl.Pac.F. 106,00 105,50
Interbonds 490,00 490,00
Intereff.soo 46,90 46,80
Intereff.Warr. 305,20 303,70
Jade Fonds 174.80 175,00
Japan Fund 26,40 24,60
Jap.lnd.Alpha Fd 11950,00 11850,00
JapanRot. Fund yen 9700,00 9800,00
Mees Obl.Div.Fonds 96,20 96,20
MX Int.Vent. 54,50 54,50
Nat.Res.Fund 1430,00 1430,00
Nedufo A 132,50 132,50
Nedufo B 137,00 a
NMB Dutch Fund 37,80 37,30
NMBGlobal F. 46,90 46,90
NMB Oblig.F. 33,60 33.80
NMBRente F. 98.10 98,40
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 212,00 213,00
OAMFRentef. 12,00 d 12,00
Orcur.Ned.p. 47,20 47,20
Pac.Prop.Sec.f. 47,00 46,60
Pierson Rente 99,30 99,30
Postb.Belegg.f. 50,90 51,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,50 73,30
Rabo Obl.div.f. 47,60 47,60
Rabo Onr.g.f 84,70 84,80
Rentalent Bel. 128,90 129,20
Rentotaal NV 30,50 30,40
RG groen 50,80 50,70
RG blauw 50,30 50,30
RG geel 49,20 49,00
Rodin Prop.s 104,00103700,00
Rolinco cum.p 91,50
Sci/Tech 16,50 16,50
TechnologyF. 17,70 17,70
Tokyo Pac. H. 245,00 243,00
Trans Eur.F. 80,20 79,80
Transpac.F. 420,00 435,00

i Uni-Invest 125,50 125,50
Unico Inv.F. 78,80 78,80
Unifonds 36,00 36,30
VWN 59,60 59,60
Vast ti'ed 128,90 128,90
Venture F.N. 45,00 44,80
VIB NV 87,00 87,00
VSB Mix Fund 50.10 50,30
WBO Int. 71,00 71,50
Wereldhave NV 205,00 205,00

I Yen Value Fund 88,60 88.50

Buitenlandse obligaties
8-.EEGB4Ü) 97,80 97.80
3'/_ EngWarL 34,60 34,00 a
s*. EIB 65 99,50 99,50
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35.7 C
Amer. Brands 63,50 63,60
Amer. Expres 29.00 29,20
Am.Tel.& Tel. 39,80 40,20
Ameritech 57,80 59,10
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine 218,00 - 'ASARCO lnc. 28,40 29.20
Atl. Richf. 114,40 114,50
BAT Industr. 7,90 8,00
BellAtlantic 90,60 91,20
BellCanEhterpr 43,40 43,50
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 52.60 53,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,10 18.10
Boeing Comp. 64,60 64,60
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16,30 17,00
Citicorp. 24,75 24,75
Colgate-Palm. 55,50 55,50
Comm. Edison 35,70 35,30
Comp.Gen.El. 540,00
Control Data 17,20 17,70
Dai-IchiYen 2600,00 2620,00
Dow Chemical 65,50 66,00
Du Pont 39,25
Eastman Kodak 38,60 38.30
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 135,00
Exxon Corp. 46,80 46,80
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 43,25
Ford Motor 45,80 46.Ï5
Gen. Eleetric 61,60 62,60
Gen. Motors 45,00 45,75
Gillette 48,50 48,25
Goodyear 33,50 34,00
Grace 4: Co. 29.00
Honeywell 84,20 83,00
Int.Bus.Mach. 104,00 105,40
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 49,60
ITT Corp. 55,40 54,50
K.Benson© 5171,00
Litton Ind. 72,70 73,00
Lockheed 36,30 35,60
Minnesota Mining 80,50 81,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 61,70
Morgan $ 37,00 37,20
News CorpAuss 9,80 10,00
Nynex 79,80 81,70
Occ.Petr.Corp 28,40 28,00 d
Pac. Telesis 44,60 45,20
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,00 56,50 d
Phiüp Morris C. 36,50 36,50
Phill. Petr. 25,50 25,75
Polaroid 44.60 45,00
PrivatbDkr ' 26ÏJ00 270,00
Quaker Oats 47,00

St.Gobin Ffr 535.00
Saralee . 26,00
Schlumberger 48,50 48,20
Sears Roebuck 41,00 41,10
Sony (yen) 41,20 40.80
Southw. Bell 55,80 57,30
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 32,10 32,50
Texaco 58,20 59,00
Texas Instr. 35,50 36.50
TheCoastalC. 30,80 31,70
TIP Eur. 2,00 a 2,00 a
ToshibaCorp. 1110,00 1100,00
Union Carbide 23,30 22,00
Union Pacific 75,70 75,70
Unisys 14,50 14,50
USX Corp 36,10 37,00
US West 68,90 69,70
Warner Lamb. 104.00
Westinghouse 72,50 73,60
Woolworth 60,30 60,70
Xerox Corp. 52,00 53,00
Certificaten Amerika
AMAX lnc. 46,00 47,00
Am. Home Prod. 192,00
ATTNedam 75,00 76,00
ASARCO lnc. 44,50
Atl.Richf. 220,00 220,00
Boeing Corp. 119,00 123,00
Can. Pacific 38,00 38,50
Chevron Corp. 130,00 .Chrysler 30,50 31,50
Citicorp. 46,50 45.50
Colgate-Palm. 109,00 104,00
Control Data 28,50 29,00
Dow Chemical 125,00 125,00
Eastman Kodak ■ 72,00 72,00
Exxon Corp. 89,00 89,00
Fluor Corp. 81.50 82,00
Gen. Eleetric 117,50 117,50
Gen. Motors 85.00 86,00
Gillette 92,00 92,00
Goodyear 65,00 66,00
Inco 45,50 47,00
IBM. 196,50 205,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 70,00 70,00
Merck& Co. 131,50 135,00
Minn. Min. 154,00 155,00
Pepsi Co. 108,00 107,00
Phiüp Morris C. 67,00 68,50
Phill. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 78,00 79,50
Procter & G. 125,00
Quaker Oats 86,00
Schlumberger 91.50 92,00
SearsRoebuck 77,50 76,00
Shell Canada 62,00 61,50
Tandy Corp. 60,00 60,50
Texas Instr. 66,50 68,50
Union Pacific 145,00 145,00
Unisys Corp 28,00 28,50
USX Corp 68,00 71,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 140,00 141.50
Woolworth 114,00 114,50
Xerox Corp. 92,00 93,00

Euro-obligaties & conv.
10

_
Aegon 85 101.00

Aegon warr 12,30 12,30
10 _ ABN 87 94,25 94,25
13Amev85 97.10 97,10
10Amev85 102,00 101,50
11 Amev 86 93.25 93,25
10/2Amro 86 95,90 95,40
10 Amro 87 94,50 94,50
53/_ Amro 86 87,00 87,00
Amro Bank wr 12,50 12,50
Amro zw 86 72,50 72,50
9 BMH ecu 85-92 95,50 95,50
7 BMH 87 94,50 94.50
10 .EEG-ecu 84 98,75 98,75
94.E18.cu 85 95.00. 95,00
12/2 HIAirl.F 94.90 94,90
11% NGU 83 101,20 101,20
10 NGU 83 100,00 100,00
2' .NMB Pb.B6 80.80 80.80
NMB Postb.war. 69,50 70,50
B^4 Phil. 86 97,00 97,00
63/. Phil.B3 98.50 98,50
11 Rabo 83 102.10 102,10
9Rabo 85 93,10 93,10
7 Rabo 84 95.00 95,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 5,90
Bredero aand. 22.00 22,00 a
Bredero eert. 21.80 20,50
11Bredero 19,00 20,00

LTVCorp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50

RSV. eert 0,90 1.08
V/tRSV 69 87,00 87,00 a
Parallelmarkt
Alanhen 22,00 22,00
Berghuizer 33,00 33.50
Besouw Van c. 50,80 50,80
CBI Barin Oc.yen 2000,00
Comm.Obl.F.l 99.30 99.30
Comm.Obl.F.2 98.60 98.50
Comm.Obl.F.3 99.40 99,30
De Drie Electr. 35,00 36,00
Dico Intern. 110,00 110,00
DOCdata 21.20 21,20
Ehco-KLM Kl. 35,00 35,00
E&L Belegg. 1 69,40 70,10
E&LBelegg.2 70,70 71,20
E&L Belegg.3 73.40 73,70
Free Rec.Sh. 32,30 32,50
Geld.Pap.c. 64,00 66,80
Gouda Vuurv c 95,00 a 92,00
Groenendijk 34,50 34,70
Grontmij c. 176,50 175,00
HCA Holding 50.20 50,20
Hes Beheer 228,00 225,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,20 e 3,20
Interview Eur. 8.20 8.40
Inv. Mij Ned. 52,50 53,00
Kuehne+Heitz 43,00 43,00
LCI Comp.Gr. 69,00 69,00
Melle 278,00 280,00 e
Nedschroef 118,00 117,50
Neways Elec. 8,80 8.90

NOG Bel.fonds 31,20 31,10
pan pacific 10,85 10,50
Pie Med. 10,20 10,20
Poolgarant 9,00 9,00
Simac Tech. 17,60 17.10
Sligro Beh. 47.50 47,00
Verkade Kon. 272,00 275,00
VHS Onr Goed 14,80 14,50
Weweler 82,00 83,00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c apr 40,00 573 0,70 0,50
akzo p apr 120,00 179 3,00 2,70
di. c mrt 190,00 180 3,00 2,65
d/fl c apr 195.00 251 2,60 1,70
coc c mrt 265.00 375 4.70 4,80
coc c mrt 270,00 290 2,40 2,30
coc c mrt 275,00 412 1,00 0,90
coc c mrt 280,00 207 0,50 0,40
coc p mrt 260,00 367 2,40 2,10
coc p mrt 265,00 369 3.80 3,20
coc p mrt 270,00 239 6,50 6.30
coc p mrt 275,00 216 10.20 9,80
coc p apr 260,00 183 5,70 5,50
goud c aug 440.00 248 10,50 8,50
hoog c apr 65,00 783 5.40 7.50
hoog c apr 70,00 624 2,60 3,90
hoog c apr 75,00 380 1,10 1,60
hoog c jul 60,00 258 10.30 11,70
hoog c jul 70,00 394 4,00 5,60
hoog c jul 75.00 231 2,50 3.70
hoog p apr 60.00 256 0,70 0,70
hoog p apr 65,00 199 2,10 1,80
hoog p apr 70,00 326 4,40 3,00
kim c apr 60.00 305 o,loa 0,10
kim p apr 30,00 192 0.50 a 0,20 .
kim p apr 32,50 172 0,60 0,60
nedl c apr 94,00 365 2,50 3.00
nedl c jul 90,00 174 B,Boa 8.30
phü c apr 40,00 244 2,10 1,50
phil c apr 42,50 284 0.90 0,70
phil c jul 50,00 237 0,70 0,40
phil c 091 55,00 778 2.40 2,20
phil c 092 55,00 188 4.20 4,00
phil c 093 30,00 325 15,80 15,00
phil c 094 45,00 174 9,60 9,30
phil p apr 50,00 310 10,40 11,00
phil p jul 40,00 488 2,70 3,10
phil p 094 45,00 188 9,50 9.70
ohe c apr 145,00 204 4,50 3,60
olie p apr 140,00 397 1,30 1.80
ohe p apr 145,00 298 3,00 3,80
olie p apr 150,00 283 5,70 6,90
ohe p jul 150,00 203 10,00 10,70
unil c apr 145,00 630 2,60 2,50
umi c apr 150,00 285 1,40 1,30
voc c apr 40,00 231 1,80 2,10
voc c jul 40,00 269 3,10 3,70
voc c jul 42,50 185 I,Bob 2,50
voc p apr 35,00 192 I,ooa 0,80

a=laten g=bieden+e»-div.
b bieden h=laten + ex-div.
c ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l = gedaan-g
e gedaan - bieden vk = slotkoers vorige dag
I = gedaan i laten sk=slotkoers gisteren

economie

Voldoende groeimogelijkheden op thuismarkt

Uitzendbureaus laten
kansen in EG liggen

Van onze redactie economie

HAAG - Nederlandse uitzendorganisaties benutten
f"mogelijkheden op de Europese markt onvoldoende, ter-
_
"vn uitgangspositie daarvoor uitstekend is. Dat is de voor-

valste conclusie van een onderzoek dat de Algemene Bond
* Uitzendbureaus heeft laten uitvoeren en dat gisteren in

Haag aan minister Andriessen van Economische Zaken*d aangeboden.

fcdsnog biedt de florerende
_ha^ nogvoldoende groeimo-"neden en worden onderne-srisico's op nieuwe markten ge-ien. Vroeg of laat zal het beleidechter ook op andere EG-lan-jmoeten richten, menen de on-zekers.
Prlandse uitzendondernemin-
i oehoren tot de koplopers vanpPa, zowel wat omzet als graad
i Professionaliteit betreft. Ons. vertegenwoordigt zes procent

I

van de wereldomzet in uitzendacti-
viteiten en dertien procent van de
EG-omzet, maar dat marktaandeel
wordt voornamelijk op de thuis-
markt behaald. Alleen in België do-
mineren twee Nederlandse uitzend-
bureaus de markt. Ook in West-
Duitsland zijn bureaus actief, maar
verder reiken hun activiteiten niet.

Intussen groeit de EG-uitzend-
markt sneller dan de al behoorlijk
ontwikkelde Nederlandse markt.
Oorzaken zijn de toenemende aan-
vaarding van georganiseerdtijdelijk
werk, de voortschrijdende interna-
tionalisering van het bedrijfsleven,
de groeiende behoefte aan (flexibel)
uitzendwerk en opheffing van ver-
boden of versoepeling van regels in
een aantal landen.

Volgens het onderzoek bieden ver-
schillendeEG-landen dan ook inte-
ressante vooruitzichten voor Neder-
landse ondernemingen. Het gaat
dan om zowel landen waar uitzend-
arbeid al veel voorkomt als Groot-
Brittannië, als landen met een lage
deelname aan uitzendarbeid als
Portugal en de Bondsrepubliek
Duitsland. Onoverkomelijke belem-
meringen zijn er niet. De uitzend-
markt kent lage entreedrempels, de
dienstverlening is in wezen overal
hetzelfde, al is aanpassing nodigaan
de bijzondere eisen die landen aan
vergunningen stellen.

'Capaciteitsgebrek luchthavens probleem van de jarennegentig'

Luchthavens raken overvol
Van onze correspondent

BRUSSEL - De meeste Europese
luchthavens dreigen overvol te ra-
ken. Steeds meer vliegvelden wer-
ken daarom met zogenoemde slots.
Dit zijn vastgestelde tijdstippen
waarop toestellen op de luchthaven
mogen komen. Nieuwkomers vis-
sen in de regel achter het net. De
Europese Commissie wil daarom
eind april met voorstellen komen
om het toewijzen van 'slots' beter te
regelen.
Dat zegt F. Sörenson, hoofd-lucht-
vaartzaken van de Europese Ge-
meenschap. De problemen doen
zich nu reeds voor op internationale
luchthavens als Frankfurt, Düssel-
dorf, Gatwick, Heathrow, Kopenha-
gen en Orly. Maar volgens een nog
niet gepubliceerd onderzoek van de
lATA komen binnenkort 27 Euro-
pese luchthavens in de gevarenzo-
ne. Schiphol en Charles de Gaulle
bij Parijs hebben als enige interna-
tionale luchthavens nog voldoende
ruimte om uit te breiden en hoeven
daarom vooralsnog niet met slots te
gaan werken

Het tekort aan capaciteit op de
grond'zal de Europese luchtvaart in
de jaren negentig parten gaan spe-
len, aldus Sörenson. De lidstaten
hebben naar zijn mening het pro-
bleem onderschat. „Alle aandacht is
uitgegaan naar een vergroting van
de capaciteit van de luchtwegen.
Voor de problemen bij de Europese
luchtverkeersleidingen is echter
een oplossing in zicht. Het grote
knelpunt van de toekomst ligt ech-
ter op de luchthavens zelf."
Eén van de doelstellingenvan de in-
terne Europese luchtvaartmarkt in
1993 is de bevordering van de con-
currentie tussen de luchtvaartmaat-
schappijen onderling. Verwacht
wordt datde consument in de vorm
van lagere tarieven en betere servi-
ce zal profiteren van een verhevigde

concurrentiestrijd. Sörenson vreest
dat het gebrek aan luchthavencapa-
citeit niet alleen grenzen aan de
groei zal stellen, maar tevens het
concurrentieprincipe wind uit de
zeilen zal nemen, doordat voor
nieuwkomers letterlijk geen plaats
op de markt is.
Daarom wil de EG na 1993 de toe-
wijzing van slots beter regelen. In
de VS en Europa wordt nu bij de
toewijzing van slots volgens de zo-
genoemde 'grandfather rights' (het
recht van de oudste) gewerkt. De
oudste klanten (luchtvaartmaat-
schappijen) komen het eerst aan de
beurt bij het verkrijgen van slots.
Zij krijgen de beste plek op de beste
tijd. Nieuwkomers worden in de re-
gel afgescheept met minder gunsti-
ge slot-tijden, bijvoorbeeld buiten

de ochtend- en middagspits, waar-
door het uit economisch oogpunt
onaantrekkelijk wordt een lijn-
dienst op te zetten.
Sörenson wil in dit stadium niet al
te inhoudelijk ingaan op de voorge-
stelde regelgeving, totdat de Raad
van Transportministers er kennis
van neemt. Wel wil hij kwijt dat hoe-
wel het systeem van 'grandfather
rights' in principe gehandhaafd
blijft, er ten gunste van nieuwko-
mers aanpassingen kunnen plaat-
sen vinden.
Bovendien krijgen in de nieuwe re-
gelgeving grote vliegtuigenvermoe-
delijk onevenredig meer slots toege-
wezen dan kleinere. Dit om de over-
volle lichtwegen te ontlasten. Ge-
luidsarme vliegtuigen krijgen uit
milieu-overwegingen voorrang bo-

ven lawaaimakers
Wanneer het Europese net van hoge
snelheidstreinen functioneert, zal
de Commissie voorstellen om min-
der slots toe te kennen aan maat-
schappijen die tussen steden vlie-
gen die al door de TGV met elkaar
worden verbonder

HWS Holding neemt
grootste Belgische

glashandelaar over

VENLO - HWS Hol-
ding, een gezamen-
lijke onderneming
van het Britse be-
drijf Hey.wood Wil-
liams en de Neder-
landse Scheuten
Glasgroep, heeft het
gehele aandelenpak-
ket overgenomen
van glasgroothandel
Mommaerts in het
Belgische Diest.
Heywood, een con-
cern met 6000 mede-
werkers en een om-
zet van een miljard
gulden, behoort tot
de grootste produ-
centen van glas en
glasprofielen in

Groot-Brittannië,
terwijl de in Venlo
gevestigde Scheuten
Glasgroep (200 me-
dewerkers, omzet
f6l miljoen) gespe-
cialiseerd is in pant-
serglas en gehard
glas voor veilig-
heidsbeglazing.
De nu in de holding
opgenomen Mom-
maerts is met een
marktaandeel van 15

procent de grootste
distributeur van
vlakglas in België.

Het bedrijf heeft 45
medewerkers en
maakte vorig jaar
een omzet van f 2,7
miljoen. HWS streeft
naar verdere uitbrei-
ding in de komende
jaren, met name in
West-Duitsland en
Frankrijk.

Winst CL-bank
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Credit Lyonnais
Bank Nederland heeft in 1989 een
nettoresultaat geboekt van f 62,3
miljoen. Vorig jaar speelde de bank
quitte doordat zij het hele resultaat
minus belastingen toevoegde aan
de Voorziening Algemene Bedrijfs-
risico's (VAR). Het brutoresultaat
(na afschrijving op vaste activa) be-
droeg in 1989 f 163,6 miljoen, 41 pro-
cent meer dan def 115,9 miljoen van
het jaar ervoor. Credit Lyonnais
Bank Nederland verwacht haar
winstniveau van vorig jaarin 1990 te
handhaven. De personele lasten zul-
len weliswaar stijgen en het huidige
hoge renteniveau in Nederland
vormt voor de bank een grote onze^
kerheid.

Groei Rentalent
ondanks negatieve
marktontwikkeling
's HERTOGENBOSCH - Rentalent,
de beleggingsmaatschappij in vast-
rentende waarden van F. van Lan-
schot Bankiers, heeft vorig jaareen
verdere groei te zien gegeven. Het
uitstaande aandelenkapitaal nam
toe van f 175 miljoen tot f215 mil-
joen bij een belegd vermogen per
eind 1989 van f 290 miljoen tegen f
244 miljoen een jaar eerder.

Hoewel de rentemarkt zich vorig
jaar minder gunstig ontwikkelde
konden de aandelen Rentalent in
koers stijgen van f 135,70 tot
f 137,40, resulterend in een positief
beleggingsresultaat van 1,2 procent.
Eenjaar eerder was dat 5,4 procent.

Voorstellen
Sörenson: „Wij willen onze voorstel-
len eind april indienen bij de Raad
van Transportministers. We hopen
eind dit jaar op een beslissing." Sö-
renson benadrukt dat de door de
Commissie voorgestelde regelge-
ving bedoeld is als noodmaatregel
om ervoor te zorgen dat alle lucht-
vaartmaatschappijen van alle lid-
staten gelijkekansen krijgen op het
gebied van markttoegang. „De eni-
ge structurele oplossing voor het te-
kort aan luchthavencapaciteit is de
bouw van meer luchthavens. Op dit
ogenblik echter is slechts één nieu-
we luchthaven in aanbouw, en wel
die van München. Het ziet er naar
uit dat we nog een hele tijd met slots
zullen moeten werken."

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 5-3-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.620-/25.120-,
vorige ’ 25.020-/ 25.520; bewerkt ver-
koop ’ 26.720. vorige ’ 27.120 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige

’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,39 151
belg.frank (100) 5,24 5,54
canad.dollar 1.55 1,66
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110.15 114,15engelse pond 3.01 3,26finse mark (100) 46,00 48,50franse frank (100) 31,80 34,55
griekse dr. (100) 1,05 1,25ierse pond 2,87 3,07ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 124,00 130,00joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,70 16,25
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,65 I^Bl
zweedse kr. (100) 29,80 32,30
zwits.fr. (100) 124.85 129.35

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91325-1,91575
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4450-1,4550
belg.frank (100) 5,4195-5.4245
canad.dollar 1,60425-1,60675
deense kroon (100) 29,335-29,385
duitse mark (100) 112,615-112.665
engelse pond 3,1515-3,1565
franse frank (100) 33,315-33,365
griekse dr. (100) 1,1430-1.2430
hongk.dollar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond 2,9940-3,0040
ital.lire (10.000) 15.245-15,295
jap.yen (10.000) 128.52-128,62
nwzeel.dollar 1,1210-1,1310
noorse kroon (100) 29,175-29,225
oostenr.sch. (100) 15,9930-16,0030
saudi ar.ryal (100) 50,9750-51,2250
spaanse pes. (100) 1,7470-1,7570
surin.gulden 1,0550-1,0950
zweedse kr. (100) 31,215-31,265
zwits.frank (100) 127,840-127,890
ecu. 2.2990-2,3040

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 188,70 187,70
id excl.kon.olie 176,50 176,50
internationals 195,80 193,80
lokale ondernem. 182,10 182,20
id financieel 140,40 140,50
id niet-financ. 223,70 223,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 245,90 244,60
id excl.kon.olie 219,50 219,50
internationals 264,40 261,70
lokale ondernem. 225,20 225,40
id financieel 182,90 183,10
id niet-financ. 267,40 267,60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 106,90 107,30
internation 106,90 107,30
lokaal 106,80 107,20
fin.instell 102,70 102,70
alg. banken 101,10 101,00
verzekering 104,90 105,00
niet-financ 108,20 108,70
industrie 107,20 107,60
transp'opsl 124,20 125.60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag) :
Akzo 120,50-120,70 (120,70)
Kon. Ohe 141,80-143,70(143,70)
Philips 39,80-40,10 (40,00)
Unilever 139,50-140,50(140,50)
KLM 34.60-34.80 (34,60)

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 2654.73 1146.69 218.94 995.14
Hoogst 2675.23 1155.41 220.51 1002.70
Laagst 2636.71 1133.89 217.12 986.85
Slot 2649.55 1139.40 218.37 991.80
Wmst/ -10.81 -6.58 .413verlies ,JO

Gelaten afwachten

Dinsdag 6 maart 1990 "5

" Handelaren op de beurs in Tokio zagen zich gisterochtend gedwongen tot nietsdoen, omdat inves-
teerders afwachtten welke positie de yen ten opzichte van de dollar zou gaan innemen. Eind vorige
week kreeg de yen een gevoeligeklap. De zwaktevan de yen droeg op de effectenbeurs bij tot een da-
ling van de aandelenkoersen.De omzet bedroeg 400 miljoen,aandelen tegen 595 miljoen op vrijdag.
De Japanse centrale bank verkocht daarom gisteren dollarsom de koersstijging ten opzichte van de
yen af te remmen. De interventies hadden echter weinig effect.

Hmburgs dagblad J
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 5t.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Mimmum-hoogte: 10 millimeter. Pnjs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende-tarieven voor rubrieken: Proficiat' en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend

Goed en Bedrijven Transakties' ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per milllmeterhoogte
per kolom: ’ 1.60 X.
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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm 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

I 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 17.00 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 250.000personen van 15 jaaren ouder.
IBron Cebuco Summo Scanner) 2230_

Vermist/Gevonden
Vermist! va. 21 febr. 16 jr.
BOOMERHOND, witte borst
en poten, grauw bovendek
halsband en vlooienband
Tegen beloning terug te be-
zorgen. Tel. 045-314442.

Personeel aanbod

E.H.S. voor al uw spoedbe-
stellingen, verhuizingen,
klein transport voor binnen-
en buitenland (laag'tarief).
Tel. 045-231693

Personeel gevraagd

Kids & People
agentur voor mode reclame en film zoekt DRINGEND

voor reclame:
* baby's * kinderen " vaders * moeders * opa's * oma's

* dubbelgangers * tweelingen
voor mode:

* vrouwen vanaf 1.75, konfektie 36 - 44
* mannen vanaf 1.85, konfektie 48 - 54
Bel direct! Vrijblijvend voor inlichtingen:

043-257311 Of 077-511699 (10.00 - 17.00 uur)
Wij heffen geen inschrijfgeld.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerij medewerkers m/v
Die een of meerder dag-, middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij bie-

den een goede salariëring, alsmede 2) ,24% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op

of kom langs op ons kantoor.
Voor informatie: 045-718366,

Wilma Smalling, Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
gevraagd:

Pizza-bakker
voor spoedige indiensttreding, fulltime baan.

Tel, te melden na 14.00 uur 045-211531.

Administratieve kracht m/v
Gevraagd op een klein druk export-kantoor te Landgraaf,
voor de behandeling van de orderadministratie, expeditie,

telefoon en kas; een flinke medewerk(st)er.-Duits spreken en minstens MEAO-niveau zijn een vereiste,
leeftijd niet belangrijk. Br. m. opgave verlangd salaris en

gegevens omtrent opleiding en ervaring o.nr. B-3826
Limb. Dagbl. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Leerling automonteur M/V
voor het assisteren bij diverse werkzaamheden, op het ge-
bied van technisch onderhoud, aan een groot wagenpark.
Vooral doorsmeren en olie verversen zullen voor een groot
deel tot de dagelijkse werkzaamheden gaan behoren. Wij
zijn hiervoor op zoek naar een LTS-er, met bij voorkeur
een opleiding in de autotechniek, die vooral graag aan au-
to's sleutelt. Verder beschikken de kandidaten over een
groot rijbewijs. Wij denken hierbij aan iemand van 20-25
jaar. Voor de juiste persoon biedt deze baan uitstekende

toekomstperspectieven.
Voor meer informatie:

045-719940, Nino Bellinzis.
OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT, HEERLEN.

Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS CAO-betaald, Hee-
renweg 267, Heerlen.
Gevr. ervaren radio/ktv/wit-
goed MONTEUR voor een. electrospeciaalzaak, goede
vooruitzichten. Br.o.nr. B-
-3711, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Meisjes gevr. voor privé. Inl.
04492-5605.
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.
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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Gevr. spontaan gemotiveerd
meisje of jonge vrouw als
parttime hulp, voor onze
FRITURE. Tel. 045-461710.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.
ClubL'Aventura zkt. nog en-
kele nette BARDAMES, int., mog. Hoofdstr, 103,
Amstenrade. 04492-4922

STIKSTERS en locksters
gevr. ook thuiswerkers gevr.
met ervaring. 045-215637.
Taxibedrijf Rotax vraagt
TAXICHAUFFEUR. Salaris
volgens CAO. Persoonlijk
aanm. na 17.00 uur. Hoofd-
str. 255, Hoensbroek.
Gevraagd nette jongeman
voor hulp in FRITURE met
ervaring. Tel. 045-443464.
Bekend trio zoekt ZANGER
met instr. -drum-bas- etc.
Tel. 045-271845.
Dames zoekt u 'n leuke bij-
verdienste? Wordt AVON
consulente. 045-312789.
WINKEUUFFROUW gevr.,
liefst met ervaring; tevens
slagersgezel. Slagerij L. Hu-
ben. Tel. 045-252733.
Gevr. PORTIER voor de
zondagavond voor Disco in
Echt. Tel. 04754-82084.
MEDEWERKER gevraagd
voor onze moderne slagerij,
bekwaam zijn in het bewer-
ken van vlees (uitbenen en
winkelwerk) fulltime baan.
Te bevragen bij slagerij Fa.
Kapell, Tudderenderweg
104, Sittard. 04490-12197.
Gevraagd zelfst. FRITURE-
HULP part-time. Tel. 045-
-419764, na 18.00 uur.
Wij vragen met spoed
MEDEWERKERS(STERS)
voor de verkoop van onder-
houdsprodrukten in Vlaams
België. Ervaring in verkoop
strekt tot aanbeveling, doch
is geem must. Opleiding
wordt door ons verzorgd.
Gezellige werksfeer.Vervoer
voorradig. Aanmelding tij-
dens kantooruren: 09-
-3211223612.

BUFFETHULP m/v gevr.
voor plm. 30 uur p. wk., Soll.
schrift. Restaurant Le Bour-
guignon, Geleenstr. 18,
6411 HS Heerlen
Gevraagd met spoed voor
ons nieuw reisbureau ener-
gieke MEDEWERK(ST)ER
i.b.v.: SEPR-diploma, of
studerende hiervoor, leeft.
21 t/m 40 jr. Erv. is gewenst.
Soll. met recente pasfoto te
richten aan: Br. o.nr. B-3817
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Landelijk Ochtendblad zoekt
BEZORGERS/STERS voor
de wijken Molenberg en
Aarveld In Heerlen, alsmede
voor Eygelshoven, in bezit
van fiets of bromfiets en te-
lefoon. Aanmelden distribu-
teur Dagblad Unie Rotter-
dam. Tel. 045-316209

HUISHOUDSTER gevraagd
voor 5 uur per week in Sit-
tard. Tel. 04490-23203.
Dringend DAMES gevr. voor
thuiswerk. Contactburo Ge-
leen. Tel. 04490-48768.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLATIE-MON-
TEURS, plaatwerkers en
isoleerders. 045-425805.

Te huur gevraagd
BOERDERIJ in Zuid-üm-
burg voor 2 gezinnen. Tel.
045-215027.
Jongevrouw zoekt ruime
WONING of appartement tot

’ 550,- per mnd. Tel.
04405-2351.
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of evt. loods. Tel.
045-727347.

Onroerend goed te huur aangeboden_____
Nuth, Parklaan 31,

flatwoning met hal, toilet, douche, woonkamer, keuken,
3 slaapkamers en berging.

Huurprijs ’ 540,55 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten.

Inlichtingen en bezichtigingen:
BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

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.

APPARTEMENT te huur
voor 1-2 pers. te Hoens-
broek. Huursubs. aanw. Tel.
04492-1822.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop gevraagd

Boerderijwoning
evt. met grond in Sittard of omgeving.

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

Huis kopen of verkopen
dan moet u bij Van Oppen BV zijn, bel. 045-254543

of kom naar kantoor Lindeplein 5 te Brunssum.

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan deKouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
slsmfidfi

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k.

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Hoensbroek-West
Te koop goed onderhouden woning met garage en tuin

(Perc.opp. 260 m2). Ind. Entree, toilet, woonkamer,
keuken met ontbijtbar, berging, garage. Verd.: 3 slpks.
ruime badkamer en bergkast. Aanvaarding mei 1990.

Vraagprijs ’ 139.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën VOF, Juliana-Bernhardln. 8,

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Hypotheek
Centrale

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

1 51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zak§n.

GEVRAAGD, ouder woon-
huis of boerderij(tje) met
tuin/grond. Snelle afhande-
ling. Tel. 04492-2601.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag; tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.

Kamers aangeboden/gevraagd
TE HUUR

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer op de 1e verdieping met medegebruik
van keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- per
maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten.

Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Maastricht, Wijckergrachtstr. 16A

Kamer op de 2e verdieping met medegebruik van woon-
kamer, keuken, badkamer en toilet. Kale huurpijs per
maand ’ 335,-. Vrouwelijke student heeft de voorkeur.

Inlichtingen en bezichtingen (
BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH, Heerlen, tel, kant. 045-417085

KAMERS TE HUUR
Heerlen, Weltertuynstraat 67,

■ Nog twee studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl.

f voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk,
i vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Direct te aanvaarden.. Geleen, Burg. Lemmensstraat 11,

' Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches,
toiletten en keukens. Voorzien van c.v.

Huurprijzen va. ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot stook-
en servicekosten. Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer (ca. 22 m2) met medegebruik van douches,

toiletten en keuken. Voorzien van cv.
Huurprijs ’ 380,- mcl. ’ 80,- voorschot stook- en

servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN

Tel. kantoor: 045-417085.
HEERLEN-N, ruime kamer
met balcon in vrij huis, huur
’355,-. Inl. 04459-1305.
Te huur gemeub. ZIT/
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-325769.

Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
Wand- en

Vloertegels
Wegens verhuizing kortingen van 20, 30, en 40%

Wandtegels
"marmerlook" 20 x 25 cm, met facet-rand. Beeldschoon!

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg), tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. 04490-15338.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. TeL 045-
-213877. (achter Herschi),

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Jonge HENNEN zowel witte
als bruine leggers leverbaar.
Vaesrade 43, Nuth. Tel.
045-241284

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
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
Voor uw BELASTINGAAN-
GIFTE. Administratie-
kantoor BAARS, Swage-
makersstr. 35 Landgraaf.
Tel. 045-325942.

Te koop Opel MANTA 2.0
GTE cc, '79, i.z.g.st.,

’ 2.850,-. Tel. 045-316940.
Opel KADETT 1,3, 3-d. Sta-
tionc. '81 nw. mod. APK 3-
91, mooi uitz., uitst. lopend
’3.250,-. 04490-23619.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’ 11.750,-. 04454-4738
Te k. TOYOTA Celica 1.6
ST, bwj. '85, nederl. kent., pr
DM 9.500,- of ’10.500,-.
Tel. 09.49.243425323.
Te k. GOLF C, bwj. 1985, i.
z.g.st. Tel. 04459-1269.
VOLVO 740 GL Estate bwj.
'87, veel extra's mcl. airco
en l.m.velgen, kl. blauwmet.
z.g.a.n. Tel. 045-212813.

Inkb
I UW PARTNER IN
| GELDZAKEN
EE Nationale Krediet Bemiddeling
= regelt uw geldzaken discreet
= en professioneel.

E=| Bel voor een deskundig

I advies. .Indien gewenst gratis bij u
thuisbezorgd.

PERSOONLIJKE LENINGEN
(96 mnd. verbouwing en 120 mnd. boot en caravan)

Netto in eff. jaarrente 120 mnd. 96 mnd. 60 mnd.
handen bij alle loopt, termijnbedr. termijnbedr. termijnbedr. 10.000,- 12,6% f 143.- f 162,- f 222,---. 15.000.- 12,6% . 214.- f 243,- f 333,-

-.20.000,- 12.6% . 286,-- f 321,-- f 444.---. 40.000,- 12,6% f 573,--' f 649, - f 889,--
I f 80.000,-- 12,6% f 1146,-- f 1298,-- | f 1778,--

DOORLOPENDE KREDIETEN
netto in maandtern> maand- eff. jaar- theor.
handen mcl. rente rente rente looptijd. 5.000,-- f 100,- 0,99% 12,6% 69

f 15.000,-- f 300,-- 0,99% 12,6% 69
f 22.500." f 450,-- 0,99% 12,6% 69
f 30.000," f 600,-- 0,99% 12,6% 69
f 50.000,-- f 1000,-- 0,99% 12,6% 69
f 75.000,-- f 1500,- 0,99% 12,6% 69

Tariefswijzigingen voorbehouden Tarieven met ingang vanM2 89
Geopend van 08.30-21.00 uur; zaterdags van 09.00-16.00 uur.

Hertogstraaß^6l^BEK

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd. -O Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge-schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Aanhangwagens
Te k. aanhangwagen, dub-
belasser, merk PEKAWEE,
laadverm., 1450 kg, afm.
3.30x1.76 m., met registra-
tiebew., i.st.v.nw. ’1.950,-.
045-323178.
Te k. gesloten AANHANG- ,
WAGEN I. 2.00 x br. 1.10 x
hg. 1.20, met neuswiel v.v.
doeleinden gesch. ’ 775,-.
Tel. 045-312189.

(Huis)dieren

Auto's

Kerp Heerlen heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

K£BPev
In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon : 045-716951. __

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

90 '87
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

i 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.
BMW 524 TD '85; BMW 320i
'86; BMW 316 wit '85; BMW
316 rood '85; BMW 316 veel
extra '84; Opel Kadett 1300
GS '86; Opel Kadett autom.
sedan '86; Opel Kadett '82;
VW Passat D 81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Suzuki Alto 4-drs. '86; Su-
zuki Alto '86; Suzuki Alto
autom. '85; Suzuki Alto au-
tom. '84; Suzuki Alto '83;
Audi 100 D '84; Mercedes
bus 207 D '86. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inr.-Financ-
Gar. Tal. 04490-44944. Uw
adres APK keuring. Alle
auto rep.
Te koop Honda ACCORD,
bwj. 80, APK gek. nov. '89.
Tel. 045-725160.
VW GOLF, bwj.'76, i.g.st.,
tel. 045-462507 na 18 uur.
Te koop van part. PEU-
GEOT 205 1.1 XE Accent,
bwj. '87, kl. rood, km.st.
40.000, schadevrij en in
nieuwstaat, pr.n.o.t.k. Tel.
045-312947.
Te koop ALFA 90 QO 2.5 inj.
zilver, bwj. '87, vr.pr.
’24.500,- mcl. BTW-nota.
Tel. 043-611653 of 212299.
AUDI 80 LS, bwj. '80, APK
febr. '91, 4-drs., i.z.g.st.,

’ 2.450,-. 045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. BMW 320 i, 1986,
70.000 km. en Triumph Do-
lomite 1980 i.z.g.st. Tel.
045-317593.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te koop Ford ESCORT m.
'85, Laser-uitv., 5-bak, 1e
eig., mr. mog. 045-231486.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'81, vr.pr. ’5.250,-. Kou-
venderstr. 196, Hoensbroek.

Kadett 13 LS '87 en '86; Ka-
dett sedan 13 LS '86; Corsa
12 S TR '87; Kadett 12 LS
'86 en '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; VW Jetta
80; Fiat Panda '86. Auto-
mobielbedr. J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiesta ~ 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, s-
bak, t.'B4, nw. model,
’6.900,-; Mini Metro t.'B7,
’6.900,-; Daihatsu Chara-
de KG, t.'B2, ’ 2.700,-; Mit-
subsihi Colt t. '81,’ 2.500,-;
Opel Rekord 2 L S, t.'Bo,

’ 2.600,-; Renault 4 station-
car, geel kent., t.'B3,

’ 2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83

’ 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,
geel kent., t.'B4 ’5.900,-;
VW LT-bus personenver-
voer t.82 ’5.700,-. Opel
Ascona 19 S, '78, autom.,

’ 1.400,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i. z.g.st. voor lief-
hebber ’2.100,-; Lada
1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Rover 2000 S t.
'84 nw. st. koopje ’ 4.500,-;
Honda Prelude automaat t.
'81 sportv. ’4.500,-; Opel
Kadett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'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
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t. '82, ’ 2.900,-; Datsun
Violet 5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-
Opel kadett Station _.'Bl,
’4.900,--; Simca Bestel 82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo

’ 2.700,-. Div. goedkope in-
ruiiers, alle auto's mei
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-19.00 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin, gar. mog.
Ford TAUNUS 16 L, nieuw
model, APK gek. bwj. 81,
mooie auto ’2.450,-. Tel.
045-323178.
HONDA Civic 3-d. '80 (nw.
mod.) 5 versn., get. glas,
APK 3-'9l, km.st. 78.000,
mooi en pr. lopend
’2.200,-. 04490-10246.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’ 3.150,-. 045-323178.
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 GALANT 1600
EL bwj. '82, 4-drs. met LPG-
install., APK gek. auto als
nieuw, km.st. 85.000.
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Opel REKORD 2.0 S eind
'84, nw. model, ’ 8.350,-.
Auto is als nw. 04490-39127
Opel KADETT 1300 D-type,
3-drs. bwj. '81, m. LPG,
APK gek. ’3.250,-. Tel.
045-323178.

Te k. VOLVO 66 automatiek
bwj. '81 nw. banden enz. i.z.
g.st. ’2.250,-. 045-316940.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
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.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Zien is beslist kopen Honda
CIVIC 1300 L, bwj.'Bo, APK
5-'9O, (moet weg), vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. PONTIAC Phoenix,
bwj. '80, 4 cil, autom., APK
tot 8-'9O, 4 nw. banden, i.g.
st„ ’ 2.500,-. 045-229739.
Te k. VOLVO 340 DL, kl.
rood, 1,7 Itr, bwj. '86, met div
extra's, vr.pr. ’12.500,-.
045-412695.
S 1

Honde-, kippen- en KON IJ- I
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels- 'hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop HONDEREN 3Vz X
2 1/2 mtr.,(Heras hekwerk).
Tel. 045-222084.
VOGELS, Vogels, Vogels, I
Trichterweg 102, Brunssum. .
Tel. 045-227427.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt
cocktailent. ’ 32,-, steril.
poes ’ 65,- CASTRATIE kat

’ 32,50. Tel. 045-244247.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10 .
Terwinselen. 045-423400.

In/om de tuin
ïë soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit- .
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178. '' iMet een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaakwonderen... Probeer Vnaar!
Tel. 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

ArndtsNoki.dakSerVlCe
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
-huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
-gar. Bel. 045-418820.

DAKDEKKERSBEDRIJF De

' voor a' uw dakdek_
werkzaamheden, metdei

langste schriftelijke garantie.
Be'v°°r'
Tel. 045-224459/753008.—Te k. afrasteringen en poor-
ten te9en concur.prijzen\
VEENSTRA HekwerkenJel045-316238. Fax 045-
324791.
Diepvries- enKOELKAST-!
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal,1!!

"Nieuw tapijt" ,
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. aangeb. weg. om-
standigh. prachtig Lodewijk-
stijl bankstel, 3-1-1, met bij-
behorende kast en salonta-
fel, 2 jr. oud. 045-223097.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL als nw., vr.pr. ’ 875,-,
mass. eik. salontafel vr.pr.

’ 275,-, 045-323830.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

Kachels/Verwarming
Kachels, inzethaarden, gro-
te keus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de bes^te en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT ’30,-
-en ’ 75,- per m3. Gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.
Te koop KOLEN antraciet,
nootjes 3, ’ 20,- p. 35 kilo.
Tel. 045-455636.
ZIBRO kamin RCA-86-A, 2
jr. oud, pr. ’400,-. Dross.
Esserstr. 45, Elsloo, tel.
04490-74547.

Te koop ZIT/SL_AAPBANK-
JE, 1 jr. oud, i.z.g.st. Tel.
04405-2351.
Te k. zwart leren BANK-
STEL 2-zits, 3-zits, z.g.a.n.,
Fossielenerf 226, Heerlen.
Compl. antieke SLAAPKA-
MER te koop. Tel. 045-
-310706. I
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Ijskast ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries 175,-; gas-
plaat 75,-. 045-725595. ]

TV/Video
Goede KLEUREN TV'S.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
-met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, 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.

Hartelijk dank aan allen die ons
25-jarig Huwelijksfeest

tot een onvergetelijke dag hebben gemaal
Fam. W.J. v. Oosteroom-Direcks

Fam. J.Direcks-Hollender
Proficiat

oom Barend

■

De kaartclub I
Wendy Proficiat

met je 20ste

Proficiat Ab
Appie zuut Abraham

H^. mam
___r

bij Henk,
Henk, Maria, Roger, Suzan

en Sonja.

Miriam

Proficiat met je 29e
dag. De blauwe joj

Drie kruisjes
Proficiat!

Jolanda

Zonnebanken.Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventila

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 99-
Volledige garantie en service.

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

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.

Computers
Te k. COMPUTER Commo-
dore 64 met div. toebeh., 3
mnd. oud. Tel. 045-222084.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als U DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek
Vanaf ’ 30,- p.mnd
eigenaar van o.a.
boards, drumstellen,
gitaren, piano's, acc<
orkestapparatuur
Vraag naar onze '"klantenkaart. Altijd
dingen en occasion
van Flight-case t
goedkoper. Mv:
LYANA, Mauritswe
Stem. 04490-33227,
za. open, do. koopav

Diversen
Exclusieve KAMERS
per uur met video en
045-229680.
Totale ONTSPANI
MASSAGE door jong
seuses. Tel. 045-353
De massage van
NIQUE blijft uniek. T<
228481
HORECA, Horeca!! <
br. bedrijfsvaatwass
gar. frituuroven F
4-pans m. bakpl. corr
afz., 2 st. aardappel
mach. 220v., 1-par
bakoven propaan taf
gloedn. dubbeld. bed
kast r.v.s. uitv., lagl
Efka Horeca Servic
burg Kerkrade, 045-j
GEBIT gebroken? He
Akerstr. Nrd. 328,
broek. 045-228211.
terwijl u wacht. _

Voor Piccolo's zie verder pagina 16 ft
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
03-1990 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. P.J. SCHOLTES. Van Thimusstraat 46, 6'

AC Lemiers (Vaals)
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. W.J.Th.B. Gerlag, Hoofdstraat
6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789 C
13767)

B. OPGEHEVEN
2. HI-FI STUDIO MUSIC CORNER 8.V., Pass*

1, Heerlen (flnr. 12047)
3. H.M.N. VAN AKEN, Hunnecum 17, Nuth ("

12089)

llllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 1

/ERVICE PUBftIEK

HOGE- EN ©O*
LAGEDMSLANGÉ
HYDRAFLEX/NUTH %___AKathagen 4, tel. 045-243131, JH gjPl
fax 045-242762
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Duitsland 1
-*°0 Heute.
"°3 Unter der Sonne Kaliforniens.
v|nenkaanse serie. Afl.: Entgültiger

(herh.).
"45 Wer rastet derrostet. Gymnas-,M- Afl. 5-00 Heute.i°f pesundheitsmagazin Praxis., e Medizin der neunziger Jahre. Afl.I (herh.).
Itso Mosaik-Ratschlage. AnspruchK eine Kur
Io0 Heute'
d- 3 SOS vermisst. 7-delige Euro-se coproduktie. Afl.: Flucht vor?LafMherh.).
£"u Harald & Eddi. Komische sket-J^es met Harald Juhnke en Eddie

Kjnachiu.
*on resseschau-,_ ° ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-f."achrichten.
lon Wirtscriafts-Telegramm.

'& no Ta9esschau.
£"* Flickerl und Fleckerl. Poppen-&*■ AH.: Hatschi,
linH Die Abenteur von Torn Sawyer
Ca Huckleberry Finn. Serie. Afl.
inn se|tsames Paar.
Vo. la9esschau.Ia9esschau.
Ver y Dad! Australische comedy-
Wi6" 17: lmmer diese Besserwis-
-S In
kw r^ leve Wege gehen. Frauen aus
£,a ,DDR- Afl. 5: Zurück nach Wei-
fc _
.0. Ia 9esschau.
)i's= as Recht zu lieben. Brazi-
B 30

nSe serie- Afl- 33.
■i'lrn e Trickfilmschau. Teken-
8.45 'e" opass am Dienstag. Kinder-

programma.
17.15 Tageschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Mord urn Mitternacht.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Der Kla-

vierklüngel.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Stimmt's? De Wolfgang Lip-

pert-Show.
21.00 Report. Baden-Baden.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Der Tod des Del-
phins.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Bücher-Report.

Presentatie: Kurt Zimmermann.
00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN

Voo i," 6n CA|-abonnees:
' kanalen zie schema exploitant

I -^wart/wit programma
= stereo geluidsweergave

"J[ = tweetalig bij stereo-app.- teletekst ondertiteling

TELEVISIE
.{_er!and 1:5'262946-5I'53 en 57
herland 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/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 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
ve. Scr»ooltelevisie. Economie:
T)oo?er- Afl- 1: Een transportmiddel
4.3C1t kiezen <V°)-
4. "echnologie. Autotechniek. Afl.
'1)(Vn eme ontstekin9stecnnieken
met SinJa Mosa. Braziliaanse serie
>.5_ 7_celia Santos. Afl. 132.
8.00 Nieuws.
8-0 sQkTak- Animatieserie. Afl. 190.
'ocht s' M" Plons en de b00t"
Q In

Afl 14 ?* station. Kindermagazine.B-jcpresentatie: Veerle Keuppens.
8.4g Korte film.
ie o p het terras. Seniorenmagazi--9_25 l

nnie Neefs.
g6n L°tto-winnaars, mededelin-
PaaL Pr°gramma-overzicht en
9 30 d

kfnk°ersen.
0.00 R,euws-
.2o 7 U.ren- Australische serie.

r_r aat eker weten? Rechtstreeks
actupi en discussieprogramma over
'WrT ,hema's. Presentatie: Jan van12 jnpaey.
9ram_,aVa" 6"deli9e reeks humorpro-
Seeie n

S rond Kamagurka en Herr
Van m el 4- Met de brievenrubriek
Sé "adame Germaine de Coeur Bri-
-1.55 M b'ele mensen ■ auto- Twee-
Presor,. Pro9ramma over de auto.
2-25 „ntatle: Rudy Pinceel., Kunst-zaken.Il

22.30 Nieuws.
22.45 Sonadores de Espana. Recital

door Placido Domingo en als gast Ju-
lio Iglesias.

23.35-23.40 Coda.
..... . . '■■

" Kamagurka in 'Lava.
(Belgiè/TV 1 -21.25 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma. Presentatie: Nelleke van
der Krogt en Wilbert Gieske. \

17.02 Het erfgoed Guldenburg. Duit-
se serie. Afl. 20: Een treurig afscheid.
De export van het Guldenburgbier
naar de Verenigde Staten moet vol-

gens Thomas een groot sukses wor-
den. WanneerKitty echter in Thomas'
auto naar haar moeder rijdt gebeurt er
een ongeluk.

17.45 Het luchtruim overwonnen.
14-deligeEngelse serie over de lucht-
vaart. Afl. 6: Lichter dan de lucht.

18.45 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 18.

18.50 Dierenmagazine. Gepresen-
teerd door Martin Gaus en Leonie Sa-
zias.

19.25 Kieskeurig. Consumentenma-
gazine. Presentatie: Willem Bosboom
en Mireille Bekooij.

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 Te land, ter zee en in de lucht.

Met glans van de schans. Presenta-
tie: Jack van Gelder.

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

21.30 De TV show. Show met gasten
gepresenteerd door Ivo Niche.

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

22.35 Aktua. Actualiteitenrubriek.
23.10 Flesh and blood. 3-delige serie
van Paul Verhoeven naar de gelijkna-
mige Amerikaans/Nederlandse
speelfilm uit-1985. Afl. 3: De belege-
ring.

00.10-00.15 ""Journaal.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-
rie. Vandaag: Mecklenburg. (herh.).

14.15 Schaufenster 3sat.
15.15 Max H. Rehbein: action. Halle-
luja für Berlin, op jacht naar talent in
Berlijn, (herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wickie...und die starken Men-
ner. Tekenfilmserie. Afl.: Der dicke
König.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.35 Auf den Spuren von Sherlock
Holmes. Serie. Afl.: Der geflügelte
Scarabaus (2).

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

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

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Rosita kehrt heim.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Aufwind für den
Zonenrand? Reportage over de ver-
anderingen in beide gemeenschap-
pen langs de muur.

20.10 Voetbal. Rechtstreeks verslag
van de wedstrijd in de kwartfinale om
de Europa-cup 111 FC Köln - FC Ant-
werpen. Aansluitend: Heute.

22.10 Richtung Deutschland. Wie
werden wir wohnen und leben? Pre-
sentatie: Joachim Braun.

23.10 Apropos Film. Filmrubriek met
Helmuth Dimko en Peter Haiek.

23.40 Zeugen des Jahrhunderts. De
Jesulet en socioloog Oswald von
Nell-Breunig in gesprek met Helmut
Hammerschmidt. (herh.).

00.40-0.45 Heute.

" Caterina Valente, Klaus Wildbolz en Grit Boettcher in
'Hotel Paradies. (Duitsland 2-17.45 uur)

België/TV 2
18.40 ooNieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 96.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 967. Alison krijgt een
financiële opdoffer.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Ommekaar. Gevangenis. Van-

uit de invalshoek van de gevangenis-
bewaker. Presentatie: Mie Billet en

Bea Matteme.
20.50 Een computer ook in jouw

klas. Deel 4: Algoritmen. Presentatie:
Annemie Coppieters.

21.15 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 8: Ein kurzer Reisebe-
richt.

21.45 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roep.

22.25-22.55 Huizen kijken. Veertien-
daagse serie over bouwen, verbou-
wen en wonen. Presentatie: Paul de
Bolle.

Nederland 3
NOS
09.00-9.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 (TT)Huisdieren. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.15 Skoalle -t.v.: De Reboel-

jebaarch: 'de miljeumol'.
14.30-15.00 (TT)Het verhaal. Afl. 11.
15.05 De sterren. Voorlichtingspro-

gramma.
15.15 Como vai? Cursus Portugees

voor beginners. Les 2.
15.45-16.15 Schrijven. Een cursus

schiftelijk formuleren. Les 2.
18.00 Het Spaans legioen. Docu-

mentaire over het Spaansevreemde-
lingen legioen, (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 Woutertje Pieterse prijs. Be-

kendmaking van dewinnaar van deze
kinderboekenprijs.

19.10 De weg naar Xanadu. Docu-
mentaireserie over de vraag waarom
de industriële revolutie plaatsvond in
Europa en niet in het veel eerder ont-
wikkelde China. Afl. 2: De uitvinding
van vooruitgang.

20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.03 Markant. Serie persoonlijke ont-

moetingen. Vanavond: Hella S. Haas-
se.

22.00 ""NOS-laat. Actueel magazi-
ne. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

22.45 Klassieke mechanica. Les 18.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
trequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 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 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie, (herh.). 16.20
Schooltelevisie. 16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba Nouba, kinderprogramma
met de tekenfilms met Mamie Cas-
s'Cou en Kimbo. 17.40 The Colbys,
Amerikaanse serie. Afl. 18: Soupcons.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Uitslagen lotto en joker. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Actuali-
tés a la une. (herh.). 20.10 Doublé sept,
spelprogramma. Presentatie: Robert
Frère, Bernard Perpete en Marianne
Périlleux. 21.30 Le point de la médeci-
ne. 22.35 Livres parcours, literair ma-
gazine. Presentatie: Jean-Marie
Mersch. (herh.). 23.10 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.30-23.35 Bourse,
beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Afwisselend ont-

bijtprogramma. Presentatie: Catheri-
ne Keijl en Mare Jacobs. Nieuws en
weer: Jan de Hoop.

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

gramma.
12.00 Classique.
13.00 RTL V-Text.
14.30 Edge of the Night. Feuille-

ton.(22).
15.00 As the world turns. Feuilleton.

(19).
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer. Presenta-
tie: Viola van Emmenes.

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

De videoconnectie.
19.30 Journaal
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne-

derlandse dramaserie. Afl. 3: Het kind
van de rekening.

20.55 Super Snooper. Italiaanse
speelfilm van Sergio Corbussi. Su-
persnooper peelt zich af in Miami. Het
is het verhaal van een jonge politie-
man die per ongeluk wordt blootge-
steld aan radioactieve straling, waar-
door hij waanzinnige krachten heeft
ontwikkeld.

22.35 Major Dad. Amerikaanse come-
dysrie. Afl.: Major Mam.

23.05 Journaal
23.15 Berg. Talkshow.
00.10 Club Verotique.
00.35 Rete Mia. Italiaans programma.
02.35 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag (1). Afl.

13.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 12. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.25-12.40 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Ulrike - ein Madehen kickt

sich durch. Afl.: in de serie Situatio-
nen: Wir und die Kinder.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht. Buitenland-
reportage. Vandaag: Swerdlowsker
Skizzen van Heidegret Klöter.

20.15 Weltweit. Umweltspiegel. Van-
daag: EEG '92: open grenzen voor
milieuvervuilers?

20.45 Donnerlippchen.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3 Reisebüro. Vakantie-

tips.

22.15 Landerspiegel. Mustafa - Ale-
mannias Mann vom Bosporus, portret
van de Turkse voetbaltrainer Mustafa
Denizli.

22.45 Sport-Platz. Den Traurn leben,
documentaire over een gehandicapte
vrouw die het Kanaal overzwemt.

23.15 DDR vor Ort. Vandaag: Das
Ende einer Geschichte: 5 Tage in
Eisenach - ein deutsches Tagebuch.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.
—^——-^——

België Tele 21
19.00 Tribunes économiques et socia-
les: Les associations agricoles. 19.30
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal, weerbericht. 20.00 Visages
du cinéma francais: Soleil noir, Franse
speelfilm uit 1966 van Denys de la Pa-
tellière. Na de dood van bankier en in-
dustrieel Rodier valt de familie uit el-
kaar. Dochter Christine besluit haar
broer Guy te gaan zoeken. 22.00 Jour-
naal, weerbericht en beursberichten.
22.30-23.20 Ciné-club de minuit: Oeuf,
Nederlandse speelfilm uit 1987 van
Danniel Danniel. Johan de Bakker is de
bakker van het dorp en een beetje sim-
pel van geest. ledereen wil dat hij rea-
geert op een huwelijksadvertentie.
Wanneer hij dat doet, zijn de gevolgen
niet te overzien.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Iniminimagino.
18.35 Recreation. 19.00 Territoires.
19.30 TVS Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Temps presents. 21.00
Sports. 22.00 Journal Télévisé et Mé-
téo. 22.30 Ciel Mon Mardi. 23.50-00.15
Divan.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
zine. 14.06 Veronica nieuwsradio.
(17.30 Nws). 19.03Veronica sport-
radio. 21.03 De plantage, met om
21.03 De radiovereniging. 22.03
De Vlaamse Connectie. 23.06 Met
het oog óp morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 2.02 Muziek in de
nacht. 5 02-7.00 VARA's Ochtend-
humeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO
Radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand 10.04 Vrouw zijn. 11 30
Ik zou wel eens willen weten. 12 04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13.54EO-
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, met om 14.10 Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen 18.04 Boeken;
19.04 Passages, passanten. 20.04
Timboektoe 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker! 9.04
Twee meter de lucht in. 11.04 An-
gelique. 12.04Steen & Been Show.
14.04 Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04
Driespoor. 19.03 Dubbellisjes.
20.03 VARA's vuurwerk. 21.03

Popkrant. 22 03 VARA's poppo-
dium. 23.03-24.00 Tracks

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
_ak"

DO-13.05 Nieuws voor doven en
echthorenden.—RV
55 Rondom tien. Praatprogramma
spresenteerd door Henk Mochel.hema: erotiek en porno thuis op deJis. (herh.).
41 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-
entaire over de natuur in de Voge-j>n vanaf de lente tot de winter.D5Kissy Fur. Amerikaanse teken-mserie. Afl. 5.
30 Journaal.
40 Paperclip. Popmuziek gepre-
steerd door Sjors Fröhlich. "
04 Disney parade. Tekenfilmma-
azine gepresenteerd door Mellineloilerus en Jochem van Gelder.

""*? uop de 9roei- Kinderen pratenj et bekende Nederlanders over ge-
pszaken. Vandaag te gast: Antonpn Hooff.
00 ""Journaal.
20 Buii's eye. Quiz. Presentatie:|luido Jonckers.

ff\ ""Roseanne. Amerikaanse co-[ ,edyserie. Afl.: Somebody stole mya■ Dans baas Burt komt eten maar
f' hele gezin ziet hem liever gaan1fin komen.■15 Een tijd van oorlog. Ameri-aanse serie. Deel 10. Pug gaat alsiintair attaché naar Moskou. Nog'leeds probeert Leslie Slote de rege--ng voor de afschuwelijkheden die de

_
la2i s in de concentratiekampen be-

-3 aan te interesseren.
" ■13 Ja natuurlijk. Natuur- en milieu-magazine. Presentatie: Karin de
Wr°ot en Anton van Hooff.
Mnn Hier en nu- Actualiteitenrubriek.■ n 0 ""Journaal.
110I10 Concept. Wetenschappelijk
f agazme. Presentatie: Ir. Simon Ro-Pndaal. Slot.
"36-23.38 Huizen van Oranje. Van-

IPag: Kasteel Maurick, Vught.
fnerh.). a

"Erik Luyckx in 'Spijker-
hoek'. (RTL Veronique-20.25
uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und frisch. Afl. 10.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2.
09.00-10.48 Schooltelevisie.
15.55 Tips voor werkzoekenden.

Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
16.25 Die grossenReligionen. Afl. uit

de serie Völker des Alten Testa-
ments, die Christen.

16.55 Ein Strom wehrt sich. Zum
Beispiel Oberrhein, afl. uit de serie
Eingriffe in den Naturhausalt.

17.15 Godthaab - dieHauptstadt. afl.
uit de serie Kalte Zone.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Menschen und Tiere! Afl.: Der

Sandwall.
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der

Fahrkünstler. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Kennst Du das Land. Wo die

Geranien blühn? Reportage over een
dorp in Zwitserland, dat t.b.v. de toe-
risten in stand gehouden wordt.

20.15 Reisewege zur Kunst. Sizilien,
Catania, Stadt und Land, reportage
over Sicilië en de stad Catania.

21.00 Südwest aktuell.- Neues urn
Neun.

21.15 Truffaut-cyclus. Die Geschich- j
te der Adèle H.), Franse speelfilm uit ;
1975 van Francois Truffaut. 1863, de i
jonge Adèle Hugo wordt verliefd op i
de speler en rokkenjager luitenant!
Pinson. Ze volgt hem uit liefde naar i
Canada, maar hij wil niets van haar j
weten.

22.50 Reisebilder aus der DDR. Se- j
rie. Afl. 9: Das Spielzeugdorf im Erz- ■gebirge.

23.20 Tips. Voor werkzoekenden,i
Presentatie: Ruth Geiger-Pagels. !(herh.).

23.50-23.55 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Mr Laurens Jan Brinkhorst.
(8.00 Nws.). 9.00 Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Concertge-
bouw Orkest. 12.30 Nieuwe klas-
sieke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.45 Belcanto-
rium: Hansel und Gretel, sprookjes-
spel van Humperdinck. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting: A. Muziek voor piano. B. Mu-
ziek voor cello en piano. 18.00
Nws 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier
18.30 Muziek in vrije tijd - vocaal.
19.10 Nederlandse pianomuziek.
20.00 Nws. 20.02 NCRV-Klassiek:
Radio Kamerorkest met klarinet.
21.30 Literama. 22.30 Orgelcon-
cert. 23.10-24.00 Muziek van deze
eeuw

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Meesters in muziek.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst en uitleg 11.00 Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 Middag-
pauzedienst. 13.30 NCRV-Leer-
huis. 13.40 Dagvaardig. 14.00
Rondom het Woord. 14.30Muziek-
geschiedenis. 15.00 Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het

recht 16 30 NOS Ombudsman
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijl
18.20 Uitzending van het GPV.
18.30 Vertel met wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers 20.30 Deutsch
direkt. 21.00 Schrijven. 21.30 Desk
top publishing. 22.00 Como vai?
22.30-23.00 De geschiedenis van
de westerse filosofie.

RTL Plus
06.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

serie, (herh.). t
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.).

10.35 Lieber OnkelBill. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Die nackteBombe. Amerikaan-
se speelfilm, (herh).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber OnkelBill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.
Amerikaanse serie. Afl.: Mit allen
Tricks.

16.30 Computer Kids. Amerikaanse
serie. Afl.: Auch Delphine können re-
den.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Menschenskinder helft den
Kindern! Ontwikkelingshulp in Gha-
na.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Was Tödliche Nacht-
sicht.

18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tod nach Mass.
20.15 Tödliche Schlagzeilen. Franse

speelfilm uit 1971 van Richard Bal-
ducci.

21.50 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.35 RTL aktuell.
22.45 Mascara - Nachtclub der Ex-

zesse. Belgische speelfilm uit 1987
van Patrick Conrad.

00.20 Knight rider. Amerikaanse se-
rie, (hehr.).

01.05-01.10 RTL plus-Aerobics.

Sat1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Rache ist
süB. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General
Hospital. Amerikaanse familieserie.
Vandaag: Roxy Blue oder der Liebe-
straum. 09.50 Teletip. Test. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 BHeimweh
nach Dir Amerikaanse speelfilm uit
1952 van Robert A. Stemmle Aansl. te-
kenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Télé-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Koalabarchens Streifzüge. Te-
kenfilm. 14.30 Teletip Geld. Aansl. Ho-
roskop. 14.40 Love boat. Familieserie.
Vandaag: Ballett mit zwei linkenFüßen.
15.30 Happy days. Familieserie. Van-
daag: Die wilden zwanziger Jahre.
16.05 Bonanza. Western. Afl.: Hinrich-
tung im Morgengraven 17.00 SAT.I
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische se-
rie. Afl. Auf Wohnungssuche. 17.35 Te-
letipAuto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Der Kronzeuge. 18.45 SAT 1.
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. 20.00 Heiter weiter. Een
Duitse quizuitzending. 20.30 Justitias
kleine Fische. Duitse serie. Afl. Ende
einer Kaffefahrt. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Die Tiefe. Amerikaanse thriller uit
1976 van Peter Yates.23.lo SAT.I
Bliek. 23.225AT.1 Sport. 01.50-02.00
Progamma-overzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11 02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 1502
en 16.02 Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
actueel, Agenda en Muziek. 17.25-
-17.59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg (6.30, 7.00 Nieuws 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18 10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap 23.30-6 00

Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.31
Nieuws.)

SSVC
12.30 For schools.
12.45 Middle English.
13.00 All sorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Look góod, feel great.
14.50 Give vs a clue.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Happy Families.
16.10 T-bag and the pearls of wis-

dom.
16.35 Maid Marian and her merry

men.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Last of the summer wine.
19.25 Brookside.
20.15 Inspector Morse. Nieuwe serie.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty Minutes.
23.10-00.10 Rugby special.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Going for gold.
11.25 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.30 Neighbours.
14.50 Going for gold
15.15 The amazing Dobermans.
16.50 Bodger and Badger.
17.05 Hokey wolf.
17.15 Jackanory.
17.35 The really wild show.
18.00 News.
18.10 Grange Hill.
18.35 Neighbours.
19.00 Six o'clock news.
20.00 Holiday 90'
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor Bom.
21.30 A question of sport.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Making out.
23.20 Move over darling.
23.50-00.40 Cagney and Lacey.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 IJshockey. 12.00 In-
ternational motorsport. 13.00 Boksen.
14.00 Voetbal: Spaanse competitie.
16.00 Wielrennen. 17.00 College bas-
ketbal. 18.30 Goals! 19.00 Eurosport.
20.00 WK Biathlon, vanuit Raubichi
(Rusland). 21.00 Motorsport: WK For-
mule 1 en Grand Prix motorraces 1989.
22.00 Worstelen. 23.00 Basketbal:
Europa Cup. 01.00-02.00 WK Biath-
lon, vanuit Raubichi (Rusland).

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix 16.00
Hotline. 17.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Goodyear Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport: Snowboarding. 22.00
World News and Goodyear Weather.
22.15 Ultra Sport. 00.15 World News
and Goodyear Weather Report. 00.30
Blue Night.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote 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 Re-
port. 17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's
Gratest Hits. 19.30 YO!. 20.00 VJ Ray
Cokes. 20.30 Club MTV. 21.00 MTV
Spotlight. 21.30 MTV's Braun Euro-
pean Top 20. 23.00 MTV's Coca Cola
Report. 23.15 VK Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. (+ Spie
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkas
ten. 07.45 Veranstaltungskalender
08.30 Besmnliche Worte 09.0!
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.1!
Veranstaltungskalender. 13.0(
Frisch auf. 14.05 Shulfunk: Kultur
geschichte des Alltags, Die Traner
des Mohns: Geschichte des
Opiums. 14.20Musikzeit heute: Or
chesterklangeaus aller Welt. 15.0(
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot
light. 17 05 Oldiekiste 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Norï-stop. 5.30 Gutei
Morgen! 9 00 Ein Tag wie kein an
derer. 11.00 Treft nach elf. 12.0X
RTL Themen. 12.15 Casino para
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik
duell. 1750 Sportshop 19.0CNeunzehn - Vierundzwanzig: Ram
penlicht 00.00-01.00 Traumtanzer

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.0.
Gut aufgelegt. 14.05 Wirtschaft
15 00 Café-Konzert. 16 05 Heimat
melodie. 17.07 Musik-Express
20.05 Zwischen Broadway und Kv
damm. 21.00 Musik zum Traurnen
22.30-4.05 Nachtexpress.
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AMERIKAANS KIP-RESTAURANT W

Vanaf vandaag 6 maart V *bent u van harte welkom bij \Bk

CAkJc-Tünq
Bongerd 36-38 Heerlen

CTfiicJc^KiitO * U kunt al onze gerechten ook
Voorkrokante, vetarmekip op Amerikaanse manier bereid! 3Tïlal 6 11.

Dat is goed nieuws voor liefhebbers van een mals en geurig gekruid IVI""I Uc.l OU £-\ IfJlcicl lofc. I 1
stukjekip. Want Chick-King is een echtkip-restaurant waarkip op de
Amerikaanse manier wordtklaargemaakt.

f*LuL&t*.~ * Fast-Food, maar
_____CG_T 'i\ifl*_T vindt zijn oorsprong in de zuidelijke staten van
Amerika. Daar ontstond, op de grote plantages de heerlijke receptuur gGprGSGn.GGrCI Op pOrSG.GinG-_
en bereidingswijze van dit sensationelekipeerecht. . SGrVIGS
(j/UCaK~MY£aftM_t serveertkip met variatie.
Zo staan broodjes kipfilet, kippesoep, kipchampignonpasteitjes of y j \A/Qok HOnnonHbijvoorbeeld ook kip-kerriesalade bij ons op het menu. / Ud.ydl pGï W""IV y"U|J"I I U

Als U liefhebber bent van een smakelijk stukjekippevlees dan zit U bij VaH IU.UU " __- _L. UU UUf
ons goed!

Chick-King, Bongerd 36-38, 6411 JM Heerlen, tel. 045-742163

Onderstaande bedrijven waren betrokken bij de
realisatie van kip-restaurant CHICK-KING

Het project werd _4^_L.
uitgevoerd door _fc3_3___ "nt"e'p & Di,a,i"oenn" Aansluiten inderij.

AANNEMERSBEDRIJF LEUNISSE^V r—- —^Wij wensen restaurant Chick King IStrucht 76 .vi-ai
i/pp/ Cl/^pc/ 6305 AJ Schin op Geul |y I "VI a ''.fll___^__ \ / MICHEL VAN DE BERG ARCHITEKT AVB goT~'lï "^S|\al/1/1 . Nieuwstraat 144 - 6431 XX Hoensbroek - Telefoon 045-215461 WË 'ïcTmWWmWTwËSSi f _|

/C«\ F.EA imp. Barbecue King | Il Ook hier staan IW^-'[KVW ) wenst veel succes met speelautomaten ijl |I|i
\^T/ CHICK-KING héérlijke krokante kip |l||ïuper SUPERGAME 11 W

Detegeiwerkzaamhedenwerden n^ r_i __*_^_-_i-J_- i*f_-__-r______ :w _-_^
Wij wensen restaurant Wij verzorgden de

verzorgddoor Ue piaTOndS Werden "Ome CHICK-KING electrische installaties.
TEGELZETTERS- gerealiseerd door ' veei succes!

HFT^WTTF _ni f _____ i t "

t_ nwmimi GELEEN HOENSBROEK BEEK FlPPtm SiITIOnS & ZflP. DAEMEN Rijkswege 76 Markt 8 Elsstraat 43 CICIUU OHMUNO _X _-11.

F_n____r_ctr__t 9n Hoofdstraat 112, Hoensbroek, heerlen vaals valkenburg
tanencergstraat <_U Gasthuisstraat 20 Maastichterlaan 114 Grotestraat 12

6191 ER Beek, tel. 04490-73796 tel. 045-210587. Putstr. 80 Sittard, tel. 04490-12977I 1 1 1 J

_ Als u ons voor 12 uur ' n I— LimburgsDagblad W^L^mmmm\\
m r\i/*/*_ftl_n,Q 's ochtends belt, staat uw Dwl

■^ ___ _ PICCOLO de volgende dog al fi_4s_-Tl 0066in het Limburgs Dagblad. w^*_r # ■ _r _r ww



van zes kinderen) en kwam voor
de gepleegde overtredingen tot
een totale geldboete van 735 gul-
den. Ook kantonrechter mr Van
Oppen deed water bij de wijn en
kwam uiteindelijk tot een geld-boete van 445 gulden.

VOERENDAAL - Van de 111 wo-
ningen in Voerendaal die momen-
teel nog niet op het gemeentelijk
CAI-net zijn aangesloten, worden er
62 alsnog 'aan de kabel gelegd. Het
gaat om woningen in de buitenge-
bieden Overheek, Mingersborg,
Koulenbergsweg/Krekelsbos, Kun-
derweg en Putweg. Voor de bewo-
ners van de 49 andere woningen zit
een CAI-aansluiting er om financië-
le redenen niet in. Een deel van de
raad had het daar maar moeilijk
mee. Zo lanceerde raadslid Kusters
(fractie Lemmens) het voorstel om
alle 111 woningen van een schotel-

Streekgewest kapte zonder vergunning op Brunssummerheide

Bomen illegaal gerooid

antenne te voorzien. De gemeente
zou de betrokken bewoners daar/
voor een eenmalige bijdrage moe-,
ten toekennen van 600 gulden. Het
resterende bedrag, ongeveer dui-
zend gulden, zouden de bewoners
dan zelf moeten betalen. „Goedko-.
per dan het voorstel van het colle-
ge", redeneerde Kusters. „Dat trekt
immers bijna een ton uit voor de
aansluiting van 62 woningen, terwijl
wij 111 woningen van satellietzen-
ders kunnen voorzien voor 66.608
gulden". Door toedoen van wethou-
der Hermans spatte het voorstel van
Kusters als een zeepbel uiteen. Her-
mans wees er fijntjes op dat via een
schotelantenne de ontvangst van
Nederland I, II en 111 niet mogelijk
is en dat daardoor de animo van de
bewoners wel eens tegen kon val-
len. Voor de gemeenteraad hoefdfide schotelantenne toen ook niet
meer.

door richard willems

Brand

Voerendaal tegen
herinrichting

Randsdalerveld
VOERNDAAL - De gemeenteraad
van Voerendaal heeft zich gister-
avond met 11 tegen 4 stemmen uit-
gesproken tegen herinrichting van
het Ransdalerveld. De raad zal in
een brief aan minister Braks vasLandbouw schrijven dat het instru-
ment van de landinrichting een te
zwaar middel is voor het oplossen
van het erosieprobleem. Zoals be-
kend spoelt bij hevige regenval
landbouwgrond weg. Dat is te wij-
ten aan te grote landbouwpercelen
op de steile hellingen, eenzijdige ge-
wasaanplant en verkeerde maniex
van ploegen etc. Landinrichting zou
daar een einde aan moeten maken.
De in dit stadium toch tamelijk on-
verwachte kritiek op het inmiddels
al door Provinciale Staten goedge-
keurde herinrichtingsplan, kwam
uit de koker van de plaatselijke
CDA-fractie. De statenfractie van
het CDA was ook al verdeeld over
het plan, niet in het minst door de
grote druk die door de (agrarische)
achterban op de partij was uitgeoe-
fend. De raad van Voerendaal droeg
gisteren overigens geen andere op-
lossing voor het erosieprobleem
aan.

MAASTRICHT - Bij een inval in
een zevental koffieshops aan de
Grote Gracht, de Boschstraat en de
Rechtstraat in Maastricht heeft de
politie van deze stad 800 gram hasj,
10 gram marihuana en 33 gram
weed in beslag genomen. TevenJ
een vijftalverboden messen en twee
spuitflacons met CS-gas.
In een van de koffieshops werd de
22-jarige P. P. uit Maastricht aange-
houden. Hij had een plastic zak bij
zich waarin 380 gram hasj bleek te
zitten. Bij het zienvan de politie wil-
de hij het hazenpad kiezen, maar dat
lukte hem niet.

Hasj-vangst
in Maastricht

Van onze
correspondent

Ontwerp ABP
nieuwbouw
medio 1991

BRUNSSUM - Het Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg heeft twee weken geleden illegaal honderden bo-
men gekapt op de Brunssummerheide, ten behoeve van
de uitbreiding van de golfbaan aldaar. Het gewest heeft
nagelaten een aanlegvërgunning bij de gemeente Bruns-
sum aan te vragen voor werkzaamheden op dat deel van
de hei, dat op het grondgebied van de voormalige-mijnge-
meente ligt.

Rolstoel
ti?u Zli een müde gever be-iTu ,de z°nnebloem-afdeling
j^erfce.beefc sinds kort over eenLjf£oe^ Alle inwoners van Mer-fetoeeJc die slecht ter been zijn
finnen daar gebruik van ma-pt om bijvoorbeeld de mis bij
_er"Ten °feens rond te worden[~eden door de omgeving. Zij[r°e'eTI dat dan wel even telefo-fsc

_
iaten weten onder num-mer 2410 of 1282. Want ook der^nnebloem hanteert het prin-i Per wie het eerst komt, het<erst maalt.

| Vanavond vooral niet verge-
?n naar het tv-programma 'Tewa, ter zee en in de lucht' te«J/een. Dan kunt u Erie Roefst, itferlen en Remie Beckersi« Klimmen (ooit begenadigd
feenaar voor de jongerenpagi-a van deze krant) aan hetferfc zien op het onderdeelPnansg.ijden. Het zal u opval-p aat het 'sleetje' van Erie en'ern-ie een enigszins gehavendemmk maakt. Het gevolg van
jfstorm die toen het tweetal opp9was naar de opnamen ge-nadeloos toesloeg. DesondanksC.? npn we u alvast verklappenK" Ene en Remie toch bij de
in.St

H Vi^ wisten te eindigen.
Ii h^ is Begeven de omstan-
>*9heden een prestatie die erVezen mag...

teerbaar dat het gewest deRvS-pro-
cedure aangaande de Landgraafse
kwestie niet heeft afgewacht, alvo-
rens de kettingzagen in de bomen te
zetten.

Een en ander constateerde raadslid
Toon Pierik (D66) uit Brunssum al
vóór het afgelopen weekeinde, na-
dat hij op de hei poolshoogte was
gaan nemen en vervolgens naging
of de rooiwerkzaamheden wel
rechtmatig waren. Verder vragen de bezwaarders zich

af hoe de aangerichte schade her-
steld kan worden. Van de Kant liet
gisteren in ieder geval al weten dat
er beslist geennieuwe bomen zullen
worden geplant. „Dat klinkt mis-
schien vreemd, want als bijvoor-
beeld een particulier een schuur
zonder vergunning bouwt, zal de
overheid hem dwingen dieaf te bre-
ken. Maar iets dergelijks zie ik niet
op de Brunssummerheide gebeu-
ren."

Het vermoeden van Pierik dat er
iets niet in de haak was, werd gister-
middag bevestigd door de gemeen-
te Brunssum. Directeur Gemeente-
werken Frans van de Kant gaf rui-
terlijk toe dat er fouten zijn ge-
maakt.

LANDGRAAF - Tijdens een proef-
rit is in Landgraaf een zilvergrijze
Volkwswagen Golf GTI gestolen.
Op het moment dat de eigenaar de
deur wilde opendoen om plaats te
nemen naast de geïnteresseerdeko-
per, ging deze er vandoor.

Auto bij proefrit
gestolen

Wijzigingen
Van deKant: „De plannen voor uit-
breiding van de golfbaan met be-
trekking tot de aanleg van het zes-
tiende hole op Brunssums grondge-
bied zijn vorig jaar gewijzigd. Het
gewest had daarop moeten inspelen
door een nieuwe aanlegvergunning
aan te vragen, vanwege dewijziging
in de geplande werkzaamheden.
Treurig natuurlijk dat men dit heeft
nagelaten. De uitbreiding van de
golfbaan loopt nu minimaal een fik-
se vertraging op."

Ook het Streekgewest werd giste-
ren om commentaar gevraagd, maar
secretaris Geukers wilde telefo-
nisch niet op de zaak ingaan. Hij be-
loofde een verklaring te faxen. Maar
tot gisteravond laatbleef die verkla-
ring uit.

Student
de^°h Wel vijftienhonderd gul-
l_n etc de gangbare straf is
ia

r jijdenmet een promillage
hru * hoefde een 20-jarige
ter 9ernan nit Eygelshoven gis-
Hj en van de politierechter in
D„ astricht voor dat vergrijp
F*n cent te betalen.
hij student in Duitsland krijgt
en namelijk geen studiebeurs
liqJu hp financieel geheel af-
Siu yk van zijn ouders. Mr
|üe anc vond het niet eerlijk om
po0 VQL'er te 'aten opdraaien
60

r "-et wangedrag van zijn

£, De brand bij asfaltfabriek
Xcht ach' in Land9raaf blijkt
£ terafniet veel meer dan een
>e^ndJe te zijn geweest. Volgens
lr '. }°oordvoerder van het be-_’ valt de schade heel erg
ïl?

8 één teerketel moet
verloren worden beschouwd*t ac produktie is daardoor al-

tian lnSt in devaar gekomen. En
>a een noo(t-za-k.elijke herbouwn de fabriek is al helemaal"^n sprake. Gelukkig maar-

Man met drugs
gepakt

LANDGRAAF - De douane heeft
een 32-jarige inwoner van Heerlen
aangehouden die in het bezit was
van tien gram cocaïne en amfetami-
ne. Bij een onderzoek in zijn woning
trof de politie tevens een gaspistool
en 450 gram amfetamine aan.

Stopzetting
Voor Toon Pierik is de uitlegvan de
gemeente in ieder geval niet vol-
doende. In een brief aan burge-
meester Hoogland van Brunssum
eist hij onmiddellijke stopzetting
van de werkzaamheden, temeer om-
dat momenteel nog een Arob-proce-
dure loopt bij de Raad van State, te-
gen de uitbreiding van de baan op
Landgraafs grondgebied.

Dief bedankt
politierechter

namens ouders
# Het mijnmonument in Schaesberg verkeert in slechte staat. Voor de brommer of wat
daarvan over bleef, die er naast ligt,is het al te laat. Foto:FRANS RADE

Zoals bekend wordt de golfbaan
met vier holes in Brunssum en vijf
in Landgraaf uitgebreid. Tegen de
Landgraafse uitbreiding in natuur-
gebied 'De Brandenberg' hebben
het IVN Übach over Worms, het
IVN Oude Landgraaf, de politieke
fractie Abdissenbosch 2000 en de
Milieufederatie Limburg bezwaar
aangetekend. Deze zaak wordt van-
daag door de Raad van State behan-
deld.

Van onze correspondente
MAASTRICHT - „Het komt alle-
maal door die tabletten. Sinds ik die
slik, kan ik mijn handen niet thuis-
houden." Zo luidde gisteren de ver-
klaring van een 36-jarige Brunssum-
mer voor de politierechter in Maas-
tricht voor het stelen van een jas bij
V&D.

Dief raakte
in paniek

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft gisteren een
24-jarige man aangehouden die
handgereedschap, twee telma-
chines en een vaatje bier had ge-
stolen. De man, die de spullen in
twee vuilniszakken met zich
meedroeg, maakte zich verdacht
toen hij bij het zien van een poli-
tiewagen hard wegrende.

stand van het monu-
ment is te wijten aan de
gemeente Landgraaf,
die zich niet meer be-
trokken voelt bij de
mijnindustrie."

Student (2)
artat de jongemantwee

Be n
en voorwaardelijke gevan-

-7-elSStra- boven het hoofd en
9ene9 hij een rijverbod van ne-
D en baanden. „Van Eygelsho-
9oe_/laar Herzogenrath is heel
cje 'z °P defiets te doen," merkte
ica, echter op, toen de student
yr bedenkelijk keek. „Ik moest
J_et !9er elke dag 40 kilometer
V>Qr

en Van en naar school. Daten nog eens andere tijden."

Zonnebloem

Muur

Kerk onnebloem in de regio
hoJlrade heeft er ruim vijftien-
re&uh Td nieuwe leden bij. Het
klBf at van een uÜQebreide
ne n*sc_e wervingscampag-

mevrouw J. Hen-tJ^ hecht er toaarde aan te
J2,50 n da£ de contributie,
JdQr ■.Qulden per jaar, niet in de
Qïstok ziekendagen wordt_ . k en" öa£ idee heeft name-
Zon V menigeen postgevat. De
tic v e°loem is bij de organisa-
>.a nde ziekendagen echter
<iUs zijdelings betrokken, al-
\n~. mevrouw Hendrickx.aan)an acte.

Pierik en de bovengenoemde na-
tuurbeschermers zijn trouwens niet
alleen woedend omdat het gewest
zonder vergunningen bomen heeft
gekapt. Ook vindt men het onver-

Opknapbeurt
mijnmonument
in Landgraaf

het monument. „Tot nu
toe heb ik daar geenre:
actie op gekregen", al-
dus Van de Wetering.

Hij is van plan om een
inzamelingsactie te

houden onder oud-
mijnwerkers. „Als de
gemeente het laat afwe-
ten, zullen we op deze
manier moeten probe-
ren gelden los te krij-
gen. De slechte toe-

LANDGRAAF - Het
mijnmonument aan de
Hofstraat in Schaesberg
moet grondig worden
opgeknapt. Theovan de
Wetering, die tien jaar
geleden het initiatief
nam tot een mijnmonu-
ment, zei dit in een ra-
dioprogramma van Om-
roep Landgraaf.

Wethouder Gybels
wees de kritiek van de
hand: ,',Het is veel ver-
standiger als de betrok-
ken persoon eens met
ons komt praten". Gy-
bels zegt dat de ge-
meente Landgraaf haar
best doet om de 'resten'
van de mijnindustrie te
bewaren.

De kalmerende pillen had hij van de
dokter gekregen omdat het hem
niet lukte om met methadon af te
kicken. De man was zich welbewust
van het feit, dat hij van een vorige
veroordeling nog twee maanden cel
te goed had, omdat hij deze diefstal
binnen de proeftijd van twee jaar
had gepleegd. Hij liet alvast weten
in het huishouden van zijn ouders
onmisbaar te zijn, omdat zowel zijn
vader als zijn moeder zwaar gehan-
dicapt waren door allerlei ziektes.

Hij heeft de gemeente
meermalen gewezen op
de slechte toestand van

Half jaar cel voor drughandel
HEERLEN - Als alle benodigde
vergunningen zijn verleend, wil het
ABP medio 1991 een definitief ont-
werp gereed hebben voor de nieuw-
bouw van het hoofdkantoor. Giste-
ren ondertekenden president-direc-
teur Snijders, architectPasschier en
negen adviserende bedrijven de
contracten voor de uitbreiding.

De rechter liet zich vermurwen.
„Hoewel ik van al uw verhalen nog
niet de helft geloof, zal ik u nog een
kans geven. In plaats van de tenuit-
voerlegging van die twee maanden,
die de officier van justitieeist, zal ik
de proeftijd met nog eenjaar verlen-
gen." De architect moet rond de jaarwis-

seling een voorlopig ontwerp pre-
senteren, datvolgens Snijders alles-
behalve een 'glanzend, doosvormig
kantoorgebouw' moet worden.

Een derde verdachte, die alleen bij de diefstal van de
caravan geholpen had, een 27-jarigeHeerlenaar, kwam
er wegens een fout in de dagvaarding met vrijspraak
vanaf. Daarin stond namelijk dat de diefstal in Heerlen
was gepleegd, terwijl het Maastricht had moeten zijn.
Deze meevaller voor zijn maat was voor de hoofdver-
dachte aanleiding om protest aan te tekenen. „Ja, he-
laas voor U, is de telastelegging in uw zaak wel correct
geformuleerd. Nu hebt U ook eens een keertje pech,"
reageerde mr Swane lachend.

van deze aan heroïne verslaafde man en een hoopge-
vend rapport van het Consultatiebureau voor Alcohol
en Drugs over hem, legde politierechter mr Swane
hem vier maanden op.

Medio 1993 dient de nieuwbouw ge-
reed te zijn, waarin dan 500 ABP'ers
gehuisvest kunnen worden die nu
nog in dependances zitten. Ook ko-
men er 700 (ondergrondse) parkeer-
plaatsen.

Van onze correspondente
MAASTRICHT - Zes maanden onvoorwaardelijke cel-
straf, de hoogste straf die de politierechter mag geven,
kreeg een 37-jarige man uit Brunssum gistermiddag
opgelegd. Hij had zich eind vorig jaar schuldig ge-
maakt aan heroïnehandel, diefstal van een caravan, he-
ling van gestolen levensmiddelen en vernieling van
een auto. De man had al eerder soortgelijke vergrijpen
begaan.
Tegen zijn 27-jarige eveneens uit Brunssum afkomsti-
ge compagnon die hem had geholpen in de drughan-
del, eiste officier van justitiemr Van Buchem ook zes
maanden. Rekening houdend met het blanco strafblad

Onderzoek
naar behoefte
'tafeltje dekje'

HEERLEN - De Federatie Wel-
zijnswerk Ouderen gaat deze
week met behulp van studenten
van de Hoge School Heerlen on-
derzoeken of er onder de Heer-
lense ouderen behoefte bestaat
aan een centralemaaltijdvoorzie-
ning. Bij de Federatie komen ge-
regeld signalen binnen, dat veel
ouderen geen warme maaltijd
krijgen omdat ze niet in staat zijn
boodschappen te doen of te ko-
ken.
De studenten gaan ouderen aan
huis bezoeken en leggen een lijst
met tien vragen voor. De uitslag
van het onderzoek wordt in april
bekend gemaakt.

'üe 6n hoera is op zijn plaats in
Sr0nJchting van de dienst
Va n az aken van de gemeente

urg aan de Geul en het
ho.nJ\bouwbedrijf Baars uit
'Hner '" £*e lezer zal zich her-
ben fn. dat enkele weken gele-
n*eUi_y het leggen van een
_racjj lo°' in de Sint Pieter-

resten van een muur
T°ntdekt nafay de oude

r' Pc niuur stamt hoogst-e. o^hijnlijk uit 1465 en dien-en _ een verwachte aanval
n^ r; e 'egers uit Luik te kun-
SelütZeerstaan. Het hoeraatje
9e _b 0 andere voor de we-ers die even de gele-
°ï> te J~ 9aven om de muurrest

„U mag ook gerust twee jaar doen,"
reageerde de man laconiek. „Ik doe
nu toch nooit meer iets verkeerd."
Hij ging akkoord met de hem opge-
legde straf van 300 gulden en ver-
lenging van de proeftijd en verliet
dankbaar de zaal. Even later ver-
scheen hij nog even in de deurope-
ning om de rechtbank ook namens
zijn ouders speciaal te bedanken.
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Voerendaal wil niet
aan schotelantenne

Schans

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Al twintig jaar
word ik door de politie achter-
volgd", zei een Simpelveldenaar
gistermorgen tegen kantonrech-
ter mr Van Oppen. De verdachte
moest zich verantwoorden voor
een wild-west autorit, inmiddels
al anderhalf jaar geleden, in
Übachsberg.

'Depolitie heeft het steeds op mij gemunt'

Simpelveldenaar
speelde wild-west

„De politie heeft het altijd op mij
gemunt. Dat komt omdat voor
mijn woonhuis een stacaravan
staat en daarvertoef ik wel eens.
Dit tot grote onvrede van ge-
meente en politie. Het wegrijden
was een direct gevolg van het
steeds geplaagd worden door de
heren in uniform."

Hij weet zijn onbezonnen daad
aan een gerichte zoekactie van
de Simpelveldse politie.
De man zette na een stopteken
van de politie zijn auto langs de
kant aan deWijnstraat in Simpel-
veld. Hij moest stoppen omdat
een remlicht van de auto kapot
was. Na controle bleek boven-
dien dat de auto niet gekeurd
was. Toen de agenten via de mo- De politie zette meteen de ach-

bilofoon even rugggespraak hiel-
den en een eerdere bedreiging
van de verdachte ter sprake
kwam, reed de man met hoge
snelheid weg. „Ik had geen tijd
meer. Ik moest dringend ergens
naartoe", verklaarde de Simpel-
veldenaar.

tervolging in en moest enkele es-
capades uithalen om een aanrij-
ding te voorkomen. Met een flin-
ke vaart (90 km per uur volgens
de verbalisanten) scheurde de
verdachte door het centrum van
Übachsberg. Uiteindelijk slaag-de de politie er in de man aan tehouden.

Officier van justitie mr Hoekstrahield in zijn vonnis enigszins re-
kening met de draagkracht van
de verdachte (een RWW-uitke-
ring, belastingschulden, vader
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Enige en algemene kennisgeving

f
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
Moegestreden, maar omringd
door onze liefde
ben jemoedig van ons heengegaan.

Mariet Schreurs
echtgenote van

Joep Odrossly
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten in de
leeftijd van 50 jaar.

Joep
Guus en Ine
Peter en José, Riek
Wenda en Berry
Franco en Marlou
Familie Schreurs
Familie Odrossly

6131 BA Sittard, 4 maart 1990
Stationsdwarsstraat 12
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop donderdag8 maart om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sittard,
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mam zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van woensdag 7 maart om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van ons toegewijd personeelslid

mevrouw

M. Odrossly-Schreurs
Haar grote inzet voor cliënten en instelling zullen
wij ons altijd blijven herinneren.

Bestuur, directie en medewerkenden
Humanitas afd. Zuid-Limburg
sectie gezinsverzorging

4 maart 1990

r IWeinet nicht an meinen Grabe.
Gönnt mir doch die Ewige Ruh.
Denkt was ich gelitten habe.
Eh ich schloss die Augen zu.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Rinus Knuit
echtgenoot van

Troutje Moorer
Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: M.G. Knuit-Moorer
Manuel, Lies, Ramon,
Carmen en Daniëlla

Nieuwenhagen: Huub en Marian
Roel en Claudia

Heerlen: Irene en Fred
Heerlen: Roy en Tommie

Familie Knuit
Familie Moorer

6373 GS Landgraaf, 4 maart 1990
Rothkranslaan 11
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 8 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 7 maart om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
Heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden vernamen wij van het plotselinge overlijden
van ons zeer gewaardeerd oud-bestuurslid de heer

E.C. Brenner
Wij wensen zijn achtergebleven dierbaren veel
sterkte in het verwerken van dit grote verdriet.

Directie en medewerkers
Pancratiusbank Heerlen

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze
zeer gewaardeerde consulent

Ir. Jo de Jonge
Zijn vriendschap en collegialiteit zal bij ons
nog lang blijven voortleven.
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel
sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Collega's en oud-medewerkers

Tot ons groot verdriet is geheel onverwacht
en voor ons veel te vroeg overleden

ir. Jo de Jonge
Het IKC verliest in Jo een goed medewerker
en een goede vriend.
Wij wensen Diny en de kinderen veel sterkte
dit zware verlies te dragen.

De medewerkers van het
Informatie en Kennis
Centrum Veehouderij

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotselinge overlijden van

ir. J. de Jonge
Meer dan 30 jaar heeft hij zich ingezet voor de
veehouderij in Limburg waarbij zijn speciale
belangstelling uitging naar de veeverbete-
ringsactiviteiten en haar organisaties.

Limburgs Land- en Tuinbouwbond
Bond voor de Rundveehouderij L.L.T.8..
Vereniging van Varkenshouders L.L.T.B.
Ned. Org. van Pluimveehouderij
Kring Limburg

Geheel onverwacht en voor ons veel te vroeg,
is overleden, onze medewerker

ir. J.J. de Jonge
De heer de Jonge heeft sedert 1954 diverse
posten binnen ons ministerievervuld.
Wij verliezen in hem een goede vriend.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel
sterkte om dit zware verlies te dragen.

Het ministerie van landbouw,
natuurbeheer en visserij
de directie veehouderij en zuivel
de directie landbouw, natuur en
openluchtrecreatie

t
Mam en oma is niet meer.
Haar plaats in huis is leeg.
Zij geeft ons niet meer haar hand.
De dood verstoorde de mooiste band.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met drpefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan,onze lievemoeder, groot- en
overgrootmoeder

Lucia Wilhelmina
Govers-van Spaendonk

weduwe van

Henri Govers
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten der
zieken, thuis in haar vertrouwde omgeving, in de
leeftijd van 93 jaar.

Huizen: W. Govers t
E. Govers-Hoevers

Sittard. C. Govers
C. Govers-Meesters

Heerlen: M. Govers
Heerlen: R. Govers

M. Govers-van Wersch
haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen

6411 GD Heerlen, 5 maart 1990
Op de Nobel 21
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop donderdag8 maart om 11.30uur in de deke-
nalekerk H. Pancratius te Heerlen-Centrum, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats, Akerstraat (ingang Groene Boord).
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledenezal bijzonder worden herdacht in de
avondmis van woensdag om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.

f
Bedroefd om haar heengaan,maar dankbaarvoor haar werkzaam en voor-
beeldig leven, geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, onze goedeen zorgzame moeder, schoonmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Christine
Moonen-Dierecks

weduwevan

Joep Moonen
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
René en Annie
Moonen-Jacobs
Familie Diereeks
Familie Moonen
Familie Bonnes

5 maart 1990
Schuttersweide 5, 6433 AD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 9 maart om 11.00
uur in de St. Janskerk te Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100 Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00 -20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
caravanhandel

Renè Moonen
vrijdag 9 maart as.

DE GEHELE DAG GELSOTEN.
Brunssum, Trichterweg 27-29.

Boven de overlijdensadvertentie van

cm. pastoor
J.W. Janssen

in de krant van maandag 5 maart, stond abusievelijk niet vermeld
Algemene kennisgeving voor Vaals

tChristiaan Cox, 83 jaar, weduwnaar van Anna Haasen. Corr.adres: Lin-
delaan 39a, 6042 GK Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden

gehouden dinsdag 6 maart om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Swal-
men.

t Maria Moonen, 79 jaar, weduwe van Johann Klein, Eikenlaan 20, 6097
CS Heel. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag

8 maart om 10.30 uur in de St.-Stephanuskerk te Heel.

tWim Janssen, 48 jaar. Corr.adres: Wienkeskoel 12, 6074 HG Melick. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 7 maart om

11.00 uur in de parochiekerk van de H. Andreas te Melick.

tJo de Jonge, 60 jaar, echtgenootvan Diny Eppink, Daalzicht 7, 6097 EK
Heel. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 7

maart om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Stephanus te Heel.

tSjaak van Dijck, 77 jaar, echtgenoot van Lena Rademakers, St.-Jans-
straat 13, 6071 JG Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden donderdag 8 maart om 11.00uur in de H. Lambertuskerk te Swal-
men.

tJosphina Decker, oud 81 jaar, weduwe van Hubert Willems. Maas-
tricht, Bergerstraat 115. Corr. adres: Cannerweg 114, 6213 BH Maas-

tricht. De uitvaartmis is heden, dinsdag 6 maart, om 11.00 uur in de Koe-
pelkerk aan deScharnerweg te Maastricht. Liefst alleen schriftelijke con-
doleances.

tNelia Bastings, oud 86 jaar, weduwevan Jacques Niesten. Borgharen,
Schoolstraat 68, Corr. adres: Daalstraat 10, 6223 BV Borgharen-Maas-

tricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 8 maart om
10.30uur in deparochiekerk van St.-Cornelius te Borgharen. Geen condo-
leren.

t Pierre Hanssen, oud 70 jaar, echtgenoot van Pauline Thomissen. 6241
CH Bunde, Vliegenstraat 48. De uitvaartdienst zal worden gehouden

op woensdag 7 maart om 11.00 uur in de St.-Agneskerk te Bunde. Geen
condoleren.

t Elisabeth Goossens, oud 91 jaar, weduwe van Antonius Houtman.
Maastricht, Polvertorenstr-aat 6. Corr. adres: Beukenlaan 10, 6241 AL

Bunde. De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 7 maart om
14.00 uur in de St.-Lambertuskapel, Victor de Stuersstraat 17 te Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in de kapel.

t Pierre van Wissem, oud 70 jaar, echtgenoot van Maud Forst. 6218 KW
Maastricht, Schoutruwe 6.a. De uitvaartdienst en de crematieplechtig-

heid hebben in besloten kring plaatsgevonden.

tMay Kerckhoffs, oud 90 jaar, echtgenote van wijlen Leo Thijssen.
Geulle, huize Ave Maria. Corr. adres: Oostbroek 23, 6243 CB Geulle. De

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 8 maart om 10.30 uur in
de St.-Martinuskerk te Geulle.

t Gerardus Vrancken, oud 85 jaar, weduwnaar van Maria Schoonbrood.
Maastricht, bej.centrum Malberg, Reinaertsingel 70, K. 204. De uit-

vaartdienst zal worden gehouden woensdag 7 maart om 10.30 uur in de
kerk van de Vier Evangelisten te Malberg-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

t
Dankbaar, dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, hebben wij he-»-
den afscheid genomen van onze dierbare behuwd zuster, tante, oud-tantef
en nicht —

Martha Palmen I
Zij overleed in de verpleegkliniek te Heerlen, na gesterkt te zijn met hetß
sacrament der zieken, in de hoge ouderdomvan 86 jaar.

Hoensbroek: Rosa Palmen-Tummers ■
haar neven en nichten

5 maart 1990 *Overbroekerstraat 29
6433 EJ Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op donderdag 8 maart
om 11.00 uur in de Christus-Koningkerk van de Montfortparochie te
Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke comdoléan-
ces. _
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Martha is opgebaard in een der rouwkamers van de Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00-15.00 uur en vanjj
19.00-20.00 uur. 'Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als .
zodanig te beschouwen. .

—jl
f' O

De dood eist alles op:
het is wet, geen straf, te sterven.

Seneca ,(
In dankbaarheid voor wat zij voor ons allen zal blijven betekenen, voorir
haar liefde, haar zorgzaamheid, haar diep geloof in God, gevenwij kennis, e
dat wij afscheid hebben genomen van mijn innig geliefde echtgenote, n
onze lieve moeder, behuwd moeder, grootmoeder en tante, mevrouw >r

Marie Eugenie Jacoba i
Victoire Honée i

echtgenote van

Jan Joseph Clemens Maria Beckers»
in de leeftijd van 79 jaren. s

Mheer: J.J.C.M. Beckers
Schaesberg: Gabriel Beckers
Stramproy: Frans Beckers

Manon Beckers-Houx
Olav, Lars, Jorg

Gent (België): Paulus Beckers p
Maarssen: Henk Beckers

Elise Beckers-van Elk
Amsterdam.' Willem Beckers

Ospel: Joep Beckers
Marille Beckers-Helmer
Philippe, Dominique

Weesp: Marijke Beckers
Amsterdam: Els Beckers

Hans Merz
Kim
Familie Honée
Familie Beckers

3 maart 1990
6261 NZ Mheer, Burgemeester Beckersweg 83
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op donderdag 8 maart 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Gerlachus te Banholt.
Ter nagedachteniszal een h. misvoor haar worden opgedragen op woens-
dag 7 maart 1990 om 19.00 uur, in de parochiekerk van de H. Lambertus te
Mheer.
Daar wij van uw medeleven overtuigd zijn, geen condoleances, geen bloe-
men en kransen. In plaats daarvan gelieve u een eventuele bijdrage te be-
steden aan de restauratie van de parochiekerken van Banholt, Mheer en
Sint Geertruid.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

mm_____________■________________

Dankbetuiging
Bij het overlijdenvan mijn dierbare zus, onze
tante en oud-tante

Mathilda Göbbels
mochten wij vele blijken van deelneming
ontvangen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarom aan iedereen onze hartelijke dank.

Familie E. Paquay
Familie E. Martens
Familie R. Bisscheroux

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouwvan Lour-
des, W.V.veld, Maastricht.

De eerste jaardienstvan mijn dierbare levensgezel

Piet Duykens
vindt plaats op zaterdag 10maart om 18.30uur in de
hulpkerk van de Huls te Simpelveld.

T. Vaessen-Provaas
kinderen en kleinkinderen

jjp|tó ■ IOVInCI© Bureau Bibliotheek
\o_£gH I *_~_l% Postbuss7oo_ -Vjrt_ LIITIDUrQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 57/10-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van deOntwerp-Beschikking
naaraanleidingvan een aanvraag omonthef-
fing.

Voornemen.
Het voornemen bestaat de doorJ.M.C.Ritzen
te Brunssum op 16 juni 1989 gevraagde ont-
heffing voor het bouwen van een Hosta
Normhal met wasplaats ca. aan deLindelau-
fen Gewanden inVoerendaal teverlenen con-
form de ter visie gelegde concept-beschik-
king.

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligtop de gemeente-
secretarievan Voerendaal ter inzagevanaf 6
maart 1990tijdens de werkurenen daarbuiten
op de in die gemeente gebruikelijke plaats en
tijd en tenprovinciehuize (Bibliotheek) tijdens
de werkuren, en wel tot het eindevan deter-
mijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager, door degene diebezwaar
heeft aangetekend naar aanleiding van de
aanvraag en door eenieder die aantoont dat
hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, kunnen tot 21 maart 1990 gemoti-
veerde bezwaren worden ingediendtegen de
onderhavige ontwerp-beschikkingbij Gede-
puteerdeStaten van Limburg, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht.

Geheimhouding.
Degene die een bezwaarschrift indient kan
daarbij schriftelijk verzoeken zijn/haar per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

aaaaamaaaaaam
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FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ jÉÉL

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

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

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.P.
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\lÈ^^^i**^^^^i^lPi W\ Nederland telt ruim 90.000 men-
fl fefcfe^ll *t^eN'?\ sen met eP'lePsie- Er is n°9 iets:
\B ■^^^EEL^nJÊ '\ de Epilepsie Vereniging Neder-
\Tp\\JEPs*e-?!!." en wordjji |and ievN). Zij is een belangen-
\__^J~~—' vereniging van en voor mensen met epilepsie.

Dit jaarvinden weer regionale en lokale info-markten plaats.
Waarschijnlijk ook in uw omgeving. Kom langs. Ruim 90.000 mensen
hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
Bel: (030) 66.00.64 jr\ /V^/\V
Of schrijf naar: postbus f\Kat r\
9840, 3506 GV Utrecht EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

Bon. Stuur mij nadere informatie over de Epilepsie if\
Vereniging Nederland. I«*IcW

Naam: <*
Bon zenden

Adres: naar: EVN,
Postbus 9840,

Postcode/Plaats: I 3506 GV Utrecht.|
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3500 AC Utrecht.
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Van onze verslaggever

OMV/Campina maakt zich geen zorgen

Geen dioxine in
melk uit Belsrïë

schikten wel over stof en elektrofil
ters, maar niet over dioxinefilters."'EERLEN - „Absoluut uitgesloten", zo reageert een woord-

voerder van DMV/Campina op de mogelijkheid dat er dioxine
't in de melk, die deze zuivelgigant verkoopt. Dat heeft
JMV/Campina gisteren gezegd, na berichten over vermoede-

verontreiniging van Belgische melk en melkprodukten.
Weliswaar betrekt DMV/Campina een 'substantieel' deel van
e melk, die zij verwerkt, uit België. Maar volgens de woord-
oerder wordt er alleen magere melk uit België geïmporteerd.

Kelchtermans heeft onlangs een
plan ingediend voor modernisering
en aanpassing van deverbrandings-
ovens in Vlaanderen. Zes ovens
hebben al een zg. 'gaswasinstalla-
tie', drie andere worden geïnstal-
leerd. De resterende oude en kleine
ovens zullen voor 1995 worden ge-
sloten, zo laatKelchtermans weten.

slechts moeizaam een falsificatie
kon herkennen.

Van onze verslaggever

Vermoedelijk zelfde
bende valsemunters

Eerst de 'snippen' daarna de 'vuurtorens

~e vuilverbrandingsinstallatie in Houthalen. Het is een van de twintig afvalverwerkingsbe-
lJuen in Vlaanderen. Foto: twanwiermans

Veroordeeld

Vervolg van pagina 1

Akkerbouwers over
acties in Limburg

Vandaag vergadering in Baexem

burg is het in ieder geval veel een-
voudiger om vals geld met de kleu-
ren-kopieerder te maken, dan met
de drukpers.
„Het procédé is veel gemakkelijker.
Een kind kan de was doen op een
dergelijke, technisch bijzonder
hoogstaande machine. Dat wil ove-
rigens niet zeggen dat iedereen zo-
maar biljetten kan kopieëren, die
ook daadwerkelijk voor heus geld
doorgaan. Uiteraard komt er veel
meer bij kijken dan alleen het sim-
pele kopieerwerk. Het zijn dan ook
beslist geen amateurs, die momen-
teel het valse geld produceren en via
handlangers op de markt brengen.
Uiteraard heeft het vals geld-pro-
bleem onze volledige aandacht.
Maar gerichte onderzoeken, zoals in
1988 met de valse snippen-hausse,
zijn nog niet opgestart."

toonde belangstelling na de bij-
eenkomst én de vele telefoontjes
van collega's die ik kreeg, leid ik
af dat men weer wil protesteren",
aldus Vogels, die schat dat van-
daag zeker honderd tot 150 boe-
ren naar Baexem zullen komen.
„We zijn positief over aantallen
deelnemers aangezien men de
vorige keer zeer spontaan heeft
meegedaan. We hadden woens-
dag zon honderd mensen ver-
wacht en er kwamen 237 man op-
dagen", aldus Vogels van het ac-
tiecomité.

van de Akkerbouwbond-in-op-
richting in Baexem, wordt beslo-
ten of de akkerbouwers daad-
werkelijk opnieuw de straat op-
gaan. Het bestuur van de bond is
voorstander van een publieks-
vriendelijke demonstratie.
Vorige week woensdag 'bezet-
ten' ongeveer 230 boeren met
hun tractoren de binnenstad van
Roermond. Vogels verwacht dat
zeker evenveel boeren wederom
de straat op willen. „Uit de ge-Va -daag, tijdens de vergadering

- De Limburgse ak-
*erbouwers zullen zeer waar-
Schij nlijk weer de straat opgaan
Oft. te protesteren tegen het be-
eid van minister Braks. „De be-
sidheid om opnieuw te demon-

teren is zeer groot", zegt akker-
"H>Uwer Vogels uit Schinnen, die
J'orige week samen met zijn col-
'eSa H. Huijts uit Voerendaal de
jemonstratie in Roermond leid-de.

De boeren eisen onder meer her-
stel van de graanprijs op het (mi-
nimale) niveau van het seizoen
'88-'B9; een goede regeling vóór
boeren die hun bedrijf willen
beëindigen én een regeling voor
boeren die willen investeren in
milieuvriendelijke landbouw.

Eisen

HEERLEN - De valse biljet-
ten van 250 gulden, die mo-
menteel in het Nederlandse
geldcircuit voorkomen, kun-
nen het product zijn van een
bende valsemunters, die zich
eerder bezighield met het
drukken en het in omloop
brengen van valse briefjes van
honderd gulden.

Van medio 1986 tot begin 1989 wer-
den in Nederland en in het bijzon-
der in Limburg namelijk massaal
valse biljetten van honderd gulden
('snippen') aangeboden, die onder
één en dezelfde offsetdrukplaat
vandaan kwamen. Hierop ontbrak
het watermerk en bleek de strafwet-
tekst vrij wazig. Ook het reliëf van
de inktlagen kwam niet op de valse
snip voor.

Toch hadden deze biljetten vanwe-
ge hun goedekwaliteit een extreem
hoge acceptatiewaarde. De nage-
maakte snip werd in negen van de
tien gevallen aangenomen. Vooral
omdat verspreiders de valse snip-
pen veelal aanboden in winkels en
bedrijven, waar het personeel voort-
durend met de handen in de weer
was (denk aan slagerijen en tanksta-
tions), zodat men op het gevoel af

De politie hield in dat tijdsbestek
meerdere verspreiders aan, die later
door de rechter veroordeeld wer-
den. Maar de zware jongens achter
de enorme geldzwendel, de valse-
munters zelf, werden nooit in de
kraag gevat.

Wel verdwenen eind 1988/begin
1989 de namaak-briefjes van hon-
derd gulden uit het geldcircuit. Niet
lang daarna doken evenwel onder
kleuren-kopieerders gemaakte val-
se briefjes van 250 gulden ('vuurto-
rens') op. Weliswaar niet zo massaal
als de valse snippen, maar toch met
een regelmaat die de politie aan het
denken zette.

Momenteel wordt dan ook niet uit-
gesloten dat de valse snippenbende,
diezich eerder bediendevan profes-
sionele druktechnieken en waarvan
aangenomen werd dat ze vanuit
Limburg opereerde, vandaag de dag
met dekleuren-kopieerder vals geld
produceert.

Eenvoudiger
Volgens woordvoerder Louis
Steens van de Rijkspolitie in Lim-

Tegelijkertijd worden zeven nieuwe
"verbrandingsovens gebouwd die
zullen beschikken over de modern-
ste technologische voorzieningen
op het gebied van het milieubeheer.
Kelchtermans heeft inmiddels wel
opdracht gegevenom het gras en de
bodem rond de bestaande ovens op
de aanwezigheid van dioxines te on-
derzoeken.

fordt gekocht

aanwezige dioxines bin-
rtn zich aan vet en dat komt dus
'"iet naar Nederland. De Consumen-
',ln°ond is het met DMV/Campina
tns dat het niet aannemelijk is dat
elk uit België een te hoog gehalte
°xine zou bevatten. Volgens zo-
el DMV/Campina als de Consu-
etltenbond speelt het te hoge dio-
negehalte alleen maar een rol bij
'eM. die rechtstreeks van de boer

Over de aanwezigheid van dioxines
in Belgische melk is niets bekend.
Het ministerie van volksgezondheid
heeft begin februari opdracht gege-
ven tot een onderzoek, maar de re-
sultaten zijn nog niet bekend.

Onbekend

De Vlaamse milieuminister Theo
Kelchtermans erkende gisteren dat
de vuilverbrandingsinstallaties in
Vlaanderen dioxine uitstoten. Maar
de hoeveelheden bleken in 1983,
toen daar voor het laatst een onder-
zoek naar gedaan is, ver te liggen be-
neden de strengste normen die nu
in Nederland gelden.

1Vat naar de fabriek gaat, wordt ge-
met andere melk. Dat ge-

-urt in ons land en ook in België,oor dat mengen blijft het dioxine-
Fnalte onder de toegestane grens,
f*vinden het aannemelijk dat datok opgaat voor de Belgische melk-
F°dukten". Een verbod op de ver-
|°°P van Belgische melk vindt de
'^isumentenbond niet noodzake-Jk.

Provincie: 'Geen sprake van chemische Iroep'
Onrust in Meijel
over berg afval
Van onze verslaggever

MEIJEL - Een berg afval bij het
bedrijf Visser recycling in Meijel
heeft niet alleen tot klachten ge-
leid bij buurtbewoners, ook de
politiek wil maatregelen tegen
de overlast nu het afval door de
storm in de tuinen beland is. De
veronderstelling dat het om che-
misch afval gaat, wordt door de
provincie tegengesproken, zo
blijkt uit een brief aan de ge-
meente. Ook zou er van acuut ge-
vaar voor de volksgezondheid
geen sprake zijn.

De provincie heeft de gemeente

Meijel laten weten naar een op-
lossing uit te kijken voor de af-
voer van het afval. Vanwege een
dreigend faillissement van het
bedrijf, zal dat gebeuren in over-
leg met de curator.

Bij Visser recycling ligt volgens
de provincie 3000 ton afgewerkt
kabelafval van electro-appara-
tuur. Het bedrijf is in november
'88 al gesommeerd maatregelen
te nemen voor de opslag van het
afval. Dat zou gebeuren in een
aparte bedrijfshal, maar die is er
nooit gekomen wegens het drei-
gend faillissement.

Omdat het afval door de stormen
bij de buurtbewoners in de tui-
nen terecht kwam, spraken de
buurtbewoners het gemeentebe-
stuur op zn verantwoordelijk-
heid aan. „Maar die ligt sinds no-
vember '87 al bij het provinciebe-
stuur", zegt een woordvoerder
van de gemeente, waarbij hij ver-
wijst naar de Afvalstoffenwet.

De raad van Meijel houdt over de
kwestie vanavond een aparte
vergadering. De gemeente heeft
overigens tussentijds niet stil ge-
zeten en de kwestie onder de
aandacht gebracht van het juri-
disch en bestuurlijk adviescen-
trum.

Het adviescentrum houdt het
erop dat de gemeente de kar niet
hoeft te trekken en daarbij cflok
nog juridische en financiële risi-
co's kan lopen. De eindconclusie
luidt dan ook om de provincie
onophoudelijk met de situatie te
confronteren.

Overigens heeft de Consumenten-
bond in het verleden wel kritiek ge-
leverd op de verkoop van Belgische
melk, die ongeveer zes a zeven cent
per liter goedkoper is dan de Neder-
landse. „We hebben destijds vraag-
tekens gezet bij de versheid, vanwe-
ge de transportproblemen", aldus
een woordvoerder van de bond.
Over vergiftiging door dioxine was
toen nog niets bekend.

Kritiek

Onderzoek van bodem- en plant-
monsters bij de ovens in Harelbeke
en Brasschaat kwam in 1982 en 1983
tot een dioxinegehalte ver beneden
de limiet van een deeltje per mil-
jard. De ovens in beide plaatsen be-

Van onze verslaggeefster Telefonisch experiment duurt drie maanden zullen volgen", verwacht Bastiaan
Ponte.

CAD Sittard peilt
probleemdrinkers

Wim Dankers van het CAD in Heer-
len zegt het project nog niet bespro-
ken te hebben. Persoonlijk wil hij
het project, als het een succes
wordt, wel volgen. „Alleen in Lim-
burg zijn er maar liefst 90.000 pro-
bleemdrinkers. Hierbij zitten ook
de echte alcoholisten. Waar wij met
name moeite hebben is het bereiken
van de drinkers, dienog in de begin-
fase zitten. En daar is het project op
gericht."

- Voor inwo-
fcjj van Sittard diezich afvragen of
l*L orns te veel drinken, komt éras- Want vanaf 14 maart kun-
Co,, 2. hierover raad vragen bij hettk sWtatiebureau voor Alcohol en

(CAD) in Sittard. Vier mede-
"V6rs van het CAD z_ n vanaf
%t^atum geurende drie maan-ki-^lefonisch bereikbaar voor Sit-
.^^aren met een (vermeend)

'^Probleem.
\ 9* net een initiatief is van hetAt>^Se consultatiebureau houden
jW s in Heerlen en Maastricht

ereJ" vooralsnog niet mee bezig.
e* experiment wil Bastiaan*_t ve' een van de initiatiefnemers,

*f ij)Reende kwijt: „We weten dat
*_ 0lSittard net zoveel mensen met|%u°lproblemen zijn als in andere
E^Ü ' och krijgen wij relatief
'] 'leif ?uënten uit die groep. We
;.$ a e mensen nu bereiken door. "Darts te doen."
" . rir'lbr AD in Sittard ricnt zich met
'§. ri°'' eet met name °P de regelma-

v rinkers, die zich afvragen of 4

a 5 glazen per dag drinken teveel is
of nog net kan. Voor deze groep is
hetvaak een probleem zichzelfin de
hand te houden.

De 'probleemgevallen' kunnen zich
telefonisch melden bij het CAD.
Ponte: „We beginnen dan met een
zogenaamd taxatie-gesprek. Hierin
vragen wij decliënt hoeveel hij of zij
per dag drinkt. Vervolgens gaan wij
na of hij de nadelige gevolgen van
zijn probleem kent. Wanneer het zo

ernstig is, kunnen zij tegen een ver-
goeding een zelfhulp-boekje krijgen
met nuttige tips voor de moeilijke
'afkickperiode'."

Vragen
Na drie maanden wordt er opnieuw
gebeld met als doel erachter te ko-
men of de hulpzoekende inmiddels
zijn/haar drinkgedrag in positieve
zin heeft veranderd. Zo niet, danwil
het CAD weten waar het geschort

heeft. Van allen die meedoen, wor-
den vragenlijsten ingevuld met het
verloop van de drie maanden en de
conclusies. Uiteindelijk wordt er
een verslag gemaakt, dat het Sit-
tardse CAD zal publiceren in het
vaktijdschrift voor Alcohol en
Drugs, het TADP.

Het Sittardse project is een experi-
ment, dat op zeer beperkte schaal
wordt uitgevoerd. „Als het na drie
maanden een succes blijkt te zijn,
denk ik dat andere CAD's ons wel

Moeite
Marleen Cremers, voorlichtster bij
het CAD in Roermond wil haar me-
ning niet geven. Volgens haar lijkt
het dan net alsof de verschillende
bureaus tegen elkaar uitgespeeld
worden. „Ik vind het wel een goed
initiatief. Dit is echter een experi-
ment in een bepaalde regio. Andere
bureaus zullen zeker volgen. Maar
dat is een beleidszaak, waarbij wij,
als uitvoerders, weinig te zeggen
hebben".

(ADVERTENTIE)

SftjyißUßGSyjapHONiE
'fJWEST

MADAMA BUTTERFLY
opera van GIACOMO PUCCINI

Muzikale leiding: JulianReynolds
Regie: Werner Michael Esser

met o.a.
Butterfly - Young-Hee Kim
Suzuki - Rachel Arm Morgan
Pinkerton - Antonius Nicolescu
Goro - Berthold Hirschfeld
Sharpless - Henk Poort
Koor — Studenten Conservatorium Maastricht

Vr. 9 maart - Sittard Stadsschouwburg 20.00 uur
Za. 10 maart - Heerlen Stadsschouwburg 20.00 uur
Di. 13 maart - Roermond De Oranjerie 20.00 uur
Do. 15 maart - Venlo De Maaspoort 20.00uur
Za. 17 maart - Maastricht Stadsschouwburg 20.00 uur
Di. 20 maart - Venray De Beejekurf 20.15 uur
Do. 22 maart - Kerkrade Wijngrachttheater 20.00 uur
Za. 24 maart - Hasselt Cultureel Centrum 20.00 uur

[" De afvalberg in Meijel die vooral door de stormen overlast veroorzaakte.
Foto: JEROEN KUIT

Treinkaartjes
bij PTT in

Spaubeek en.
Hoensbroek

UTRECHT/HOENSBROEK - Vijf-
entwintig postkantoren, waaronder
die van Hoensbroek en Spaubeef,
gaan binnenkort bij wijze van pro«f
treinkaartjes verkopen. Deze posj-
kantoren liggen in de buurt van sta-
tions waar geen kaartjes verkrijg-
baar zijn. De Nederlandse Spoorwe-
gen hopen met deze extra service
zwartrijden vanaf de 'onbemandf'stations te kunnen tegengaan. 'Nederland telt ongeveer hondend
stations zonder kaartverkooploket-
ten. Veel mensen stappen daar in
zonder plaatsbewijs en kopen ocjk
geen kaartje als de conducteur niet
langs komt. Dit staat haaks op
beleid van de NS dat er op is gericht
zwartrijden tegen te gaan.

De service wordt in ieder geval een
jaar verleend. Daarna wordt beke-
ken of de samenwerking tussen ISfS
en PTT kan worden uitgebreid. Ean
woordvoerder van de NS kon
ochtend nog niet zeggen wanneer
de verkoop op de postkantoren 'pre-
cies begint. „We zijn nog in onder-
handeling over het bedrag dat \*ftj
aan de PTT moeten betalen. We
hadden 1 april gepland, maar d£thalen we niet".

De NS zijn overigens van plan in Je
nabije toekomst de tarieven vofcr
hetkopen van een kaartje in de trein
drastisch te verhogen.

Concert van
Tina Turner
uitverkocht

GELEEN - Het concert van/
Tina Turner op zondag 24 juni j
in het MECC in Maastricht is "

uitverkocht. Er zijn in totaal;
16.000 kaarten verkocht, aldus ►
Buro Pinkpop dat het concert *
samen met Mojo heeft georga-.
niseerd. Vanwege de overwel-Jdigende belangstelling zijn er*
duizend kaarten meer verkocht J
dan de oorspronkelijk vastge-^
stelde 15.000, aldus Jan Smeets»
van Buro Pinkpop. „Dit optre-t
den breekt alle records."

Het merendeel van de kaarten;
is in Limburg verkocht.

" Drs Van Term

Drs Van Temi
directeur IKOL
ROERMOND - Drs F. van Term is
per 1 maart jl. als directeur in dienst
getreden bij het Instituut voor Kate-
goraal Overleg in Limburg (IKOL..
Hij volgt de heer H. Demuelenae_£
op die in juli vorig jaaroverleed- "De heerVan Term is 45 jaaren gebij-
ren in Maastricht. In zijn laatste
functie was hij Hoofd van het 84-
-reau Volksgezondheid en Maat
schappelijk Welzijn bij de provincie
Noord-Brabant.

Limburgs dagblad provincie
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Limburgs Dagblad

IE BENT IQNfi EN
IE WILT Ni.

Laten we er geen doekjes om
winden. Al in de brommertijd
koesterde je het verlangen naar
die onbereikbare auto met in-
jektiemotor. Vanaf nu kun je 'i'
rijden zonder dat je daar extra
voor betaalt De Opel Corsa met
1.4-injektiemotor kent namelijk
een bereikbare vanafprijs van
f 18.600-, inclusiefB.TW

____% Mill Hoewel dit basismodel kom-
-^É |fa pleet isuitgerust, gaanwe het hier

_J_W Ê, \m. niet hebben over wat er allemaal
__WFjË Ê '°P' °fnoe sne^enzu^g^e we^

JÊr k__W jg m^^ Ik >i> niet is.Dat merk jevanzelf tijdens
aW Mm Ë B ■ e Proefrit-

mW JH^_H_____________H__l____H \ _-_--__---_____«"ww*W»^^ Bl________lllii __ ui ■__»!!! %'■ Wï) staan liever stil bij een
_W Êm Wma%m^s^SSSmmsm^r^^~^ma,^mm__ zaak die anno 1990 voor iedereen

_^r [Jkmm 1 jsr^^^***3| Wf^,;^""''"*^^ HMMÉi_f ÉÉ belangrijk is: zijn schone motor.
_W (im W E "■lifTßniiii'ii ' sS^^s*«&iifeisgj Sfe__fc______ Dankzij een geregelde 3-weg-kata-

m /J___f ___________________________________ il BBHlÉilMflfllfilfliiii it—■ r, ~~^^^®BB"_^^fe, lysator stoot de Corsa aanzienlijk
m ofJJmW^i^^'^ __$l MÉf^8 '^fmWmmJÊtM _________mm____M_, minder schadelijke stoffen uit.

gË*Ê&tgo^ ____% Ol_J&& ,ssl Mk Enda's natuurlijk welzo fris voor

*^ -"f lilfl L_yj_______i PT ***■ 191 fc#^" 'II milieu._________________________ l^i? _^S^" *■ Rgl lt w4j/ Ih Wat ook heel verfrissend
J| j^S&^Sl". J'ï _________ K^^*/ \fH is, is het enorme modellen-
fl l^^^LsJ4* 1 aanbod. De variatie en keus
m\ !_____. is z° S1"00^ dat Je de
I mmWlfi&rPm Corsa vindt dieje op het lijf
■ a\m\a\aaa^y^ M (en je portemonnee) is ge-

é*Éa I _-^________________i__ l ©>f 11 l X*^W A 1 schreven.
1 Swlflln H_PHpV^^^\ pfc^ljnl ■m^^JULiilj^ Br^ Maar genoeg gepraat.
1 lÉk Ga zelfmaar eens kijken bij je

' :. ? K # x_\ Opel-dealer.

JEO -^ '<DAAR STAAT DE WERELD
Prijzen zijn inclusiefB.TW., exclusiefafleveringskosten. AfGeneral Motors Nederland BV, Sliedrecht Prijs-en specinkatiewijzigingenvoorbehouden. VAN GENERAL MOTORSACHTER.
Zes iaar garantie tegen doorroesten vanbinnen uit Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlangNo. 1.Afgebeeld: de Corsa Swing, met als extra rechterbuitenspiegel. _\

_^M

_
|||||||||||

_
>||,|

_
I|||||||||||||||^^,,,^^^^^^l^^^^,^^^l^l^^MiiiiiiiiiM.._________^-__..----^^

WITTE WEEK BIJ DE ZWALUW
— _-—_ ————-^^—————r^——^^—^^—-1-~-"~"^~~"^^———~

V
_[__r\'y>_^>^^ V > 'T' \

MÈSÊ9ÊS&*
CINDERELLA

IRISETTE
DAMAI

ARIADNE e.a.
DEKBEDSETS
140x200 nü 65,-
-200x200 nü115,-
-240x200 nül2s,-
LAKENS
160x260 nü43,-
-200x260 nü65,-
-240x260 nüBs,-
-slopen per paar nülo,-

NATUURZIJDEN ZOMERDEKBEDDEN
Luchtig en licht!
135x200 nü230,-
-200x200 nü3so-
-240x200 nü 395,-

-yjjsm /ll W_»ML, \s_lUi
SCHAPEWOLLEN DEKBEDDEN
Heerlijk warm en absorberend!
135x200v. 194- mi 145,-
-200 x200 v. 292- nü225,-
-240x200 v. 347- nü265,-
-halfdonzen kussens nü 79,-

DONSDEKBEDDEN 65%
140x200van 395- nu 199,-
-200 x200 van 599,- nu 299,-
-240x200 van 749- nu 375,-

DEKBEDDEN VOLDONS 90%
140x200van 475- nu 295,-
-200x200 van 695- nu 450,-
-240x200 van 825- nu 495,-

DUBBELE DONSDEKENS 65%
EEN VOOR HET VOORJAAR EN EEN

VOOR DE HERFST SAMEN VOOR DE
WINTER EEN IDEALE COMBINATIE

VOOR ALLE SEIZOENEN
140x200van 649- nu395,-
-200x200 van 895- nu 625,-
-240 x 200 van 1 050,- nu 750,-

DUBBELE DONSDEKENS 90%
140x200van 699- nu450,-
-200x200van 996- nu695,-
-240x200 van 1125- nu 795,-

FRAAIE COLLECTIE
BEDSPREIEN IN
ALLE MATEN

VANAF.... 00 j"""

STRETCH HOESLAKENS
100% katoen, in 5 pastelkleuren.
1 pers. 42- nü29,-
-2pers. 59- nü49,-
-lits-jumeaux 69- nüs9,-

{i<A^__^_^___^___if_^i__^é^^M

PRACHTIGE BADLAKENS EN
BADDOEKEN VAN MOVE
60x110 25- nü 19,90
80x15059- nü 39,00.

ZWALUW
PROMENADE 137

DAUTZENBERGSTRAAT 29-31

HEERLEN
«977

__R^^^_^^^_^^^Rs

Wij verstrekken alle Ü
soorten leningen. ;,

Enkele voorbeelden P^ j
42x 54x 60* {

5.000,-148,-122,-113. i
8.000,-232,- 190,- 176.'.

10.000,- 290,- 238,- 220.' *15.000,-436,-357,-330,';
20.000,- 581,-476,- 440.'.
IOverlijdensrisico is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12,2%, ande'
bedragen en looptijdenrf

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,3'«

2e hypotheken
240x180xI2fj|

10.000,-117,-127,-149,'|
20.000,- 235,- 254,- 299,'
30.000,-353,-381,-449,^40.000,-470,-508,-599,',

Mits overwaarde. I
Lopende leningen gee"

bezwaar. >lf
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% pc'

maand.

■:HIV:ll|l?:_TêlM

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-2'

HOENSBROEK vI -<
Fr . ...

rkfflPlÜ ü moHoHoinPIOnUT O I fc. I fc! I t.UCUt.I lUt.ll— ■ ö

§en■■m..-WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP
LIMBURG
BEKENDMAKING, Dage.üks Bestuur van het Wa

gS^feier»iSÏÏ!
«tP lid van de Wet algemene bepa-finnen milieuhygiëne TekendeS^ia^SlMObShemisingeko-
men een aaS S hfevenmen een aanvraag *'nB^tmeyenonder nummer V9O-17) om vergun-
ning ingevolge de Wet verontreini-ginf oppervlaktewateren van de ge-mefnte Susteren voor het lozen van
overstortwater, afkomstig van het
nolenngsgebied Nieuwstadt (1 tot

met 3), op de Vloedgraaf en de
Geleenbeek te Susteren.
Dat zij voornemens zijn om op de
aanvraag positief te beschikken on-
der een aantal voorschriften.

De ontWer p-beschikking, alsmede

£ aanjaag --e,

_f0"" met 9 a?ril 1990 ter inza"

-^ het kantoor van genoemdezui

nïïBS^^SklïSKS
09 00 uur tot 12 00 uur en van"4 00 uur tot 16 00 uur (afdeS
Algemene Zaken)

latdelmg

- tenTemeenSL van de ge-ien gemeemenuize vanae ge
meente Susteren, Raadhuisplein
Ite Susteren tijdens de kantoor-
uren (afdeling Grondgebiedza-
ken) alsmede op de maandag-
avond van 19.00 uur tot 22.00 uur
,n de Reinoudhal te Susteren.

Bovendien liggen alleterzake zijnde
stukken ter inzage tijdens de kan-
tooruren na bovengenoemde datum
op het kantoor van genoemd zuive-
ringschap en de hierboven genoem-
de gemeentesecretarie tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag.
Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (afdeling Algemene Za-
ken, tel. 04750-94244), kunnen tot
één week voor bovengenoemde da-
tum mondeling bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens gele-
genheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aan-
vrager en de overige aanwezigen.
De aanvrager, alsmede degenen die
bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe re-
delijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwa-
ren inbrengen naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking. Degene

die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient te worden
gericht aan het Dagelijks Bestuur
van het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond.
Roermond, 6 maart 1990
Het Dagelijks Bestuur vnd.,
Ir. G.C. van Wijnbergen, voorzitter,
Mr. C.Th. Smit, secretaris.

GEMEENTE BEEK (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.) maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 26, lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat met ingang van 7 maart
1990, gedurende één maand ter ge-
meentesekretarie, afdeling Grond-
gebiedzaken, sektor Bouwen en
Wonen, kamer 29, Raadhuisstraat 9

voor eeneder ter inzage ligt het bij
raadsbesluit van 8 februari 1990
vastgestelde bestemmingsplan „2e
Partiele Herziening van het Bestem-
mingsplan Groot-Genhout
Bij de vaststelling is afgeweken van
het plan zoals dat gedurende een
maand ter inzage is gelegd. Het be-
treft dan m.n. het toevoegen van een
aantal begripsomschrijvingen en

Sn^Ö^hTbbe'SaïïÏÏ
redakt.nele wegingen plaatsge-

Degenen die tijdig bezwaren heb-

*^^J*S?**^
de vaststelling van genoemd plan
zijn aangebracht kunnen geduren-
de eerstgenoemde termijn bezwa-
ren indienen bij het Kollege van Ge-
deputeerde Staten van Limburg,
Pn«.hi_c _7nn fi?n9 MA MaastrichtPostbus 5700, 6202 MA Maastricht,

1990
De burgemeester voornoemdUe burgemeester voornoema,
A.G.J. van Goethem

Gemeenten gaan waard1

onroerend goed bepalen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Gemeenten gaan in
de toekomst alle onroerend goed ta-
xeren en de waarde ervan vaststel-
len ten behoeve van de heffing van
onroerendgoed belasting. De rijks-
overheid en de waterschappen zul-
len hun taken aan de gemeenten
overdragen.

Dit hebben vertegenwoordigers van
rijksoverheid, gemeenten, water-
schappen en provincies gisteren be-
sloten. Het beraad stond onder lei-
ding van staatssecretarissen Van
Amelsvoort (financiën) en De
Graaff-Nauta (binnenlandse zaken).
Het akkoord moet nog door de mi-
nisterraad worden goedgekeurd.

In de nieuwe opzet komt er we'j
Raad voor de waardebepaling
in gemeenten, rijksoverheid eflj.
terschappen zitting nemen. De JJ,
vincies krijgen in de Raad eenfj
serende rol. De minister van ?l j
ciën krijgt een aanwijzingsbevo ,
heid. Er komt een controlesySlj
waardoor een toetsing van ge&J
telijke besluiten inzake de w* ij
van een onroerend goed moé
wordt.

J
Op dit moment voeren de geII1rttten jaarlijks ongeveer 8 miljo? t'
xaties van onroerend goed ui*
behoeve van de onroerendgo^ flasting. De rijksoverheid kon1

11.000 taxaties per jaar, de
schappen op circa 200.000.
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Kantoor van krant
doelwit inbrekers

Drie inbrfiken in één weekeindej-EERLEN - Het CDA in Limburg rekent bij de gemeente-
pad sverkiezingen op 21 maart aanstaande op een herstel van|e in 1986 opgelopen klappen. Dat zegt Sjoof Drummen, spre-
ad als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten.Ceri rondgang langs de voorzitters van de grotepolitieke partij-m Limburg - alleen Lex Magielsen van het CDA was giste-
F^ niet voor commentaar bereikbaar - leert dat ook elders (be-
Cheiden) optimisme heerst. Geen verliezers, kortom. De PvdA
"ent niet op verlies, al wijzen de opiniepeilingen daar wel op.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever derbedrijf in Heerlen staat opge-
steld.denk dat we met name in de gro-re

M
gemeenten winst zullen boe-

"n > zegt Drummen. Hij rekent
30ral op Maastricht, Kerkrade en
ferlen waar het CDA in 1986 zwaarïrloor.

Juinmen baseert zijn optimisme
els op de opiniepeilingen, die mo-reel stabiliteit voor het CDA en
j-Nies voor de PvdA (op landelijk
*eau twee Kamerztels) voorspel-

£i. De CDAer meent echter ook uit. sPrekken met allerhande mensen
■Proeven dat men teleurgesteld iser de regeringsdeelname van de

PvdA, al zbu hij niet precies weten
waarom.

PvdA-voorzitter Arie Kuijper deelt
het pessimisme van Drummen over
de resultaten van zijn partij niet. De
peilingen voorspellen een lage op-
komst van zon 65 procent (in in
1986 was dat 79 procent) en dat valt
traditioneel slechtuit voor de PvdA.
Kuijper erkent dat wel, maar stelt
tevens dat de PvdA daar bij voor-
gaande verkiezingen vooral in tradi-
tionele bolwerken in de grote ste-
den in het Westen van te lijden had.

Optimisme
SITTARD - De vestiging van het
Limburgs Dagblad in Sittard is het
doelwit geworden van inbrekers.
Nadat in het weekeinde de politie
van Sittard tot tweemaal toe was in-
geschakeld voor een inbraak in het
kantoorpand, bleek maandagmor-
gen dat de inbrekers voor de derde
maal hadden toegeslagen.

In alle drie gevallen zijn de daders
op nagenoeg dezelfde wijze het
pand binnengekomen. Zij forceer-
den telkens een bovenlicht aan de
binnenplaats, die vanuit de straat
nauwelijks zichtbaar is. De eerste
keer gingen ze er vandoor met drie
beeldschermen en de daarbij beho-
rende toetsenborden, en de tweede
keer met een modem dat een onmis-
bare schakel vormt in de telefoni-
sche verbinding tussen devestigin-
gen in Sittard en Heerlen.

Vermoedelijk zijn de goederen die
tijdens de derde inbraak zijn wegge-
nomen, in nacht van zondag op
maandag, ergens in de buurt ver-
stopt. Gistermorgen werd de politie
getipt toen in een bestelbusje goe-
deren werden ingeladen, die waar-
schijnlijkvan diefstalafkomstig wa-
ren.

Opnieuw waren verschillende goe-
deren ontvreemd. Zo bleken een
fonkelnieuwe kopieermachine, een
fax-apparaat en een printer verdwe-
nen te zijn. De printer hoorde bij de
tekstverwerkingsapparatuur die
eerder in het weekeinde was gesto-
len, maar waaraan de daders ver-
moedelijk weinig hebben. De in Sit-
tard gestolen computerapparatuur
kan niet functioneren zonder een
hoofdsysteem zoals dat in het moe-

Van onze verslaggever

OLS 1991 mikt al
na één dag op

kleinere 'bölkes' " De presentatie van het extra nummer van hetLimburgs Natuurhistorisch Genootschap
in Maastricht. V.l.n.r. deputé Hilhorst, wnd. directeur D. de Graaf, voorzitter Laarakker
van het Waterschap en TonLenders. Foto: widdershoven

„Nu we in de regering zitten, heb ik
er vertrouwen in dat mensen stem-
men als zinvol zullen beschouwen."
Kuijper denkt dat de PvdA zich in
de grote steden zal kunnen handha-
ven en in de kleinere wellicht zelfs
lichte winst kan boeken, waarbij hij
zich op voorgaande verkiezingen
baseert. Hij voorziet in ieder geval
geen verlies in het 'arbeidersbol-
werk' de Oostelijke Mijnstreek en
de studentenstad Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad constateert:

'Limburgse beken
onnatuurlijk'

Geleenbeek de afgelopen jaren
heeft ondergaan moeten in de
toekomst worden vermeden en
plaatsmaken voor renovatie
waarbij meer rekening zal wor-
den gehouden met natuur' en
landschap.

Burgemeester tegen JaDi-techniek

Aangifte gedaan van
vervalsing contract

J-pARD - In meerderheid heeft
j- Oud-Limburgse Schuttersfede-
le afgelopen zaterdag tijdens de
j&menevergadering in Sittard be-ten om met ingang van 1991 het

Schuttersfeest
vanaf de tweede kavelronde

.'aten verschieten op 'bölkes' van
cm3. Op het OLS in

v
naesberg gebeurt dat pas op deee de wedstrijddag, terwyl op de

nog op 'bölkes' van 2ni wordt geschoten.

Van onze verslaggever

D66-voorzitter Erik van Keulen re-
kent op forse winst in Limburg.
Weliswaar geen verdriedubbeling
van het zetelaantal, zoals de opinie-
peilingen uitwijzen, maar een ver-
dubbeling moet er toch wel inzitten.
D66 is nu nog nauwelijks vertegen-
woordigd in de Limburgse gemeen-
teraden. In Heerlen, Vaals, Geleen,
Sittard, Meerssen en Venlo wil D66
in de raad terugkeren, in Venlo mo-
gelijkzelfs met tweezetels. In Maas-
tricht verwacht Van Keulen verder
drie zetels (nu: 1) en in Brunssum en
Stem 2 a 3 (nu: 1). In Beek (1) en
Gennep (4) moet het zetelaantal mi-
nimaal behouden worden.

ter. Er zijn teveel instanties om
een optimale zorg voor de na-
tuurlijke welstand van de beken
te kunnen bewerkstelligen, al-
dus het maandblad, dat wordt
uitgegeven door het Limburgs
Natuurhistorisch Genootschap.
Hét grote knelpunt is dan ook
het ontbreken van één integraal
beekbeheer.

MAASTRICHT - In een dubbel-
nummer heeft het Natuurhisto-
risch Maandblad de aandacht ge-
vestigd op de 'onnatuurlijke'
staat waarin zich tal van beken in
Zuid-Limburg bevinden. Met
name wordt de waterbeherende
instanties te verstaan gegeven
dat in hun beleid natuuren land-
schap nog lang niet voldoende
centraal staan. De beken moeten
hun vrije loop behouden en kun-
nen meanderen; overkluizingen
zijn uit den boze. Daar wordt bij
renovatie en onderhoud te wei-
nig rekening mee gehouden.

De VVD lijkt weer - als we de opi-
niepeilingen moeten geloven - de
grote verliezer te worden en in het
politieke verdomhoekje te moeten
blijven zitten. Gewestelijk voorzit-
ter Frans Breukers denkt dat het in
Limburg allemaal wel mee zal val-
len. Hij wijst erop dat het niet reëel
is een link te leggenvan het landelij-
ke beeld naar het regionale. In Lim-
burg zijn bovendien de lokale
partjen zeer sterk, zegt Breukers.

Verdomhoekje

VALKENBURG - Burgemeester
Paul Gilissen heeft bij de hoofdoffi-
cier van justitie in Maastricht aan-
gifte gedaan van het naar zijn me-
ningvervalsen van een onderhouds-
contract door het Geleens bedrijf
JaDi Techniek. Het betreft een on-
derhoudscontract van de centrale
antenne installatie op het grondge-
bied van de voormalige gemeente
Berg en Terblijt.

Volgens een onderzoekscommissie
uit de Valkenburgse raad is er spra-
ke van opzettelijke vervalsing, na-
dat zij het oordeel heeft gevraagd
van mr J.Koster en mrR. Philippart
als extern deskundigen. Valken-
burgs burgemeester conformeert
zich aan hun conclusie, nadat hij
ook nog kennis heeft genomen van
een gesprek dat beide deskundigen
met de direkteur van het betrokken
bedrijf hebben gehad.

Commissie
Het onderhoudscontract voor de
CAI werd nog voor de herindeling
in 1982 met Berg en Terblijt afgeslo-
ten. Maar in 1986 bleek het origineel
zoek te zijn geraakt op het gemeen-

tehuis in Valkenburg en werd aan
JaDi Techniek een copie gevraagd.
Reeds in de raadsvergadering van
30 oktober vorig jaar ontstond er
nogal tumult over deze kwestie.
Volgens raadslid Jo Philips had het
Geleense bedrijf wel een copie ge-
stuurd, maar die bleek af te wijken,
van het origineel, toen dat later tóen
weer boven water kwam. Philips
sprak ook toen al van opzettelijke
vervalsing, maar burgemeester Gi-
lissen vond dat op dat moment te
ver gaan.

Direkteur JanDiéderen van het Ge-
leense bedrijf sprak een dag later te-
genover het Limburgs Dagblad in-
derdaad van een vergissing. Vol-
gens hem was in plaats van een co-i
pie van het oude contract een con-»
cept voor een nieuw contract ge-I
stuurd.

Gisteravond leidde de mededeling;
van Gilissen dat hij aangifte had ge-
daan in deraad opnieuw tot tumult.;
Philips en Jan Frissen wilden volle-'
dig opening van zaken, maar Gilis-'
sen weigerde dat, erop wijzend dat-
het nu een zaak is voor de rechter. !

heeft de allurevan een boekwerk
gekregen. Het werd vrijdag door
voorzitter Ton Lenders van het
Natuurhistorisch Genootschap
overhandigd aan waarnemend
directeur D. de Graaf van het Na-
tuurhistorisch Museum in Maas-
tricht, diebetrokken is bij de uit-
gave van het maandblad; voorts
aan deputé Hilhorst, aan voorzit-
ter Laarakker van Waterschap
Roer en Overmaas en aan voor-
zitter Wijnbergen van Water-
schap Zuiveringsschap. Anima-
tor van het dubbelnummer,
Frans Schepers, die tijdens de
bijeenkomst een dia-presentatie
verzorgde, kreeg waarderende
woorden; ook hoofdredacteur
van het maandblad Bart Graats-'
ma en redacteur Torben Mulder
werden in de waardering betrok-
ken evenals het uit 10 personen
bestaande schrijverscollectief.

Het thema-nummer onder de
titel 'De betekenis van de Zuid-
limburgse beken en beekdalen
voor natuur, landschap en cul-
tuurhistorie, nu en in de toe-
komst', - te koop voor ’ 10 -

Boekwerk

In de artikelen van het dubbel-
nummer wordt ingegaan op di-
verse aspecten van de Zuidlim-
burgse beken en beekdalen, de
huidige flora en fauna en de mo-
gelijkheden voor natuurontwik-
keling. Ouderwetse renovatie-
beurten zoals bijvoorbeeld de

Het themanummer verschijnt
naar aanleiding van het beheers-
plan dat het Waterschap Roer en
Overmaas thans opstelt voor het
twee jaar geleden aan het water-
schap toegewezen gebied Maas-
tricht en Mergelland. Ook in dit
territorium bevinden zich tal van
natuurbeken, zoals de Geul en de
Gulp.

De beekbeherende instanties
zijn op de eerste plaats het Wa-
terschap Roer en Overmaas, dat
een waterregulerende taak heeft,
maar ook het Waterschap Zuive-
ringsschap, dat kwalitatief toe-
zicht heeft op de waterlopen,
waartoe vooral de beken beho-
ren. Maar ook de Provincie en de
gemeentenzijn betrokken bij het
beheer van het oppervlaktewa-

Aquarellen, boek en tentoonstelling van Gerda van Gijzel

Roermondse kunstenares
spil van MECC Modedagen

Ook Groen Links-voorzitter Leon
Huijbregts is voorzichtig. Hij rekent
op een lichte stijging van het aantal
raadszetels in Zuid- en Noord-Lim-
burg (in Midden-Limburg wordt
pas op 28 november gestemd van-
wege de herindeling, red.). In Maas-
tricht hoopt Groen Links op 2 zetels
(nu: 1), in Heerlen op minimaal (het
huidige aantal) .en misschien 3, in
Geleen op 2 (nu: 1) en in Sttard op 2
tot 3 (nu 2). Groen Links komt ver-
der in Venlo, Bom en Helden met
een eigen lijst uit.

Breukers vertrouwt erop dat de kie-
zers het beleid van de WD-raadsle-
den en -wethouders zullen weten te
waarderen. „Ikreken erop dat we op
zijn minst stabiel blijven. Dan ben
ik wel de gelukkigste man van Lim-
burg', zegt Breukers.

Loting van
OLS-optocht

- In het gemeentehuis
3r landgraaf vindt komende don-
.k?g de i°ting plaats voor de op-

.li Lodens het OLS op zondag 1
'"__!* le datum kunnen schutte-
ls~ nog inschrijven. In totaal teltvLS-federatie jgs schutterijen.

j.0^1 gevaar ziet Stals in de onge-
efl id in regelgeving tussen Ne-
ij 'and en België. Eens te meerriep
gde schutterijen op om als eenjjjteidnaar buiten te treden. In het

eggen van de veiligheidsgrens
Ijl? het schootsveld van 700 naar
3* meter ziet de OLS-federatie

tt bezwaar..

mt* de hoeveelheid lood, die tijdens
k °LS in de bodem terecht komt,
k aanvaardbaar hoog' zou zijn, zo-
i 'ttilieu-aktivisten beweren, gaat

te ver. „Al eeuwen komt drink-
'i r̂ Voor mens en dier door loden,airigen".

.' federatiebestuur hield evenwel?'aan zijnvoorstel. „Een OLS van
* dagen is te lang", lichtte presi-

g ' Stals toe. „Agenda's raken in
Q War, verenigingen komen voorJ>ere kosten te staan en boven-, tt Wordt het milieu zwaarder be-

'fiming was noodzakelijk, omdat, schutterij van Oirsbeek de
in 1991 gecon-

Ueerd wilde zien. Voorts zag dei "ilimburgse Schuttersbond pro-ven bij het verwisselen van de
_n n ~ een us > waarmee de deel-"Jiende verenigingen zullen wor--11 belast.

van cultuur, educatie en commercie
op de beurs is uniek in Nederland."

Schuttersmis
in St.-Pieter

vervroegd

heeft ze onder meer prins Bernhard
geportretteerd en gaat ze straks met
een hele serie aquarellen van de
prins beginnen voor een tentoon-
stelling in het Confectiecentrum in
Amsterdam. Van Morgans, sport-
wagens van Engels fabrikaat, is ze
een liefhebber. Zelf heeft ze er ook
een. Ze maakt tenslotte boekomsla-
gen en werkt als modeverslaggeef-
ster voor een aantal Brabantse dag-
bladen.

Van onze verslaggeefster
ROERMOND/MAASTRICHT
Vierkeer per jaarwoont ze in Parijs
de grote shows bij. In razendsnelle
schetsen legt ze de nieuwe trends in
haute couture en prêt-a-porter vast.
Ze heeft een boek over mode-illu-
stratie geschreven en is schilderes
van mode-aquarellen, die in het
Louvre worden verkocht. Gerda
van Gijzel uit Roermond. Een crea-
tieve duizendpoot die opvallend
aanwezig is op het MECC Modegala
op 23 maart en de MECC Modeda-
gen, die van 23 tot en met 25 maart
in Maastricht worden gehouden.

Gerda van Gijzel zal in het MECC
haar expositie 25 jaar modetekenen
tonen. De tentoonstelling strekt
zich uit over de jaren 1960-1985
waarin Gerda van Gijzel, toen nog
onder de naam Van Tol, in de recla-
me werkzaam was als mode-illustra-
tor. Voor bedrijven als Witteveen,
Vroom en Dreesmann en Livera
maakte zij de illustraties voor kran-
tenadvertenties.

iJ^TARD - Omdat de paus op
fo ttovember verplichtingen in
jj^Pels heeft, zal het Willibrord-*ar reeds op donderdag 8 no-
s3ber met een pontificale

in de St.-Pieter te
Jj?ttie worden afgesloten. Dat
v tekent dat de pelgrimstocht

de gildes en schutterijen
(j Brabant en Limburg drie
h§en zal worden vervroegd.
Vbrjttschrijfdatum is tot 15 april*rlengd.

Aquarellen
Daarnaast heeft de Roermondse
kunstenares speciaal voor de mode-
beurs in het MECC een aantal aqua-
rellen gemaakt van de nieuwe zo-
mermode 1990 van ontwerpers als
Gigli en Dior. Ook op de uitnodigin-
gen is haar werk terug Ce zien.

Andere onderdelen van de MECC
Modedagen zijn de 56 presentaties
van Limburgse modebedrijven,
presentaties van de Academie voor
modevormgeving Maastricht en di-
verse Limburgse ontwerpers, een
expositie van Twanny Cops en het
Modemuseum in Hasselt. Ook zijn
er doorlopend grote modeshows,
onder leiding van John Velter. Er is
een contract gesloten met een Am-
sterdams galerie voor de expositie
Couture aan de Muur.

Drs M. van Tilburg van de werk-
groep lokale politiek aan de Rijks-
universiteit Limburg denkt daar
voorlopig nog anders over. 'De te-
rugval in het aantal plaatselijke po-
litieke partijen hoeft niet per defini-
tie te zeggen dat zij ook minder
stemmen zullen halen, maar de
kans daarop is wel erg groot.'

lijke

Hij gelooft er niet in dat ook in Lim-
burg de lokale partijen terrein prijs
zullen moeten geven aan de lande-

PNL
Tot slot de Partij Nieuw Limburg,
een bundeling van een groot aantal
plaatselijke partijen met vier zetels
in Provinciale Staten. Voorzitter
Boy Swachten rekent erop dat de
lokale partijen in het zuiden en
noorden van de provincie zich mini-
maal zullen handhaven, wellicht
zelfs licht zullen winnen.

„Een heel goed idee. Ik hoop dat het
aanslaat," zegt Gerda van Gijzel
over het modegala en de modecon-
sumentenbeurs in het MECC. De
modewereld is altijd heel sterk ge-
richt geweest op Amsterdam en de
Randstad. Maar daar komt verande-
ring in, meent de mode-illustratrice.
„Ik merk heel duidelijk dat Lim-
burg openbreekt. Maastricht is aldoorgedrongen."

Reclametekenen doet ze nu niet
meer. Ze heeft de laatste jarenande-
re bezigheden aangepakt. Het
schrijven en illustreren van het
boek 'De Illusie van de Modeteke-
ning' bijvoorbeeld. „Ik weet dat ik
keukengeheimen prijs geef, maar
het is een aanvullingop wat ze op de
modeacademies doen." Ook met
haar boek zal Gerda van Gijzel in
Maastricht present zijn.

Alle exclusieve collecties (van on-
der andere Margi, Walraven en
Christiaan Lagerwaard) en een bij-
zondere haardemonstratie van Wil
Essers zullen op vrijdagavond 23
maart worden gepresenteerd tij-
dens het Mccc Modegala. Dit wordt
een echte show met veel vuurwerk,
show en verrassend amusement.

Gala

ting bij Maison van den Boer) kos-
ten 75 gulden en zijn verkrijgbaar
bij de VVV. De organisatie hoopt
25.000 bezoekers naar.het MECC te
kunnen trekken tijdens de drie da-
gen durende manifestatie. Er zijn
zon 15.000 bezoekers nodig om

quitte te kunnen spelen. De kosten
zijn zo laag mogelijk gehouden, om
nu al te kunnen bouwen aan de
MECC Modedagen 1991. „We heb-
ben boze plannen om dan interna-
tionaal bezig te gaan," aldus Harry
Bouwmans.

De toegangsprijs voor de beurs is
12,50 gulden. De kaarten voor het
Modegala (inclusief toegang beurs,
hapjes, drankjes en culinaire afslui-

Wat dat betreft zit ze op een lijn' met
de organisator van de MECC Mode-
dagen, Harry Bouwmans van
Bouwmans Produkties in Heeze.
„Zuid-Limburg, met 'modestad
Maastricht als middelpunt, heeft
wat met mode. De sfeer, de handel.
Dan moetje proberen dat uit te dra-
gen," meent Bouwmans. Met name
het grote Modegala op vrijdagavond
zal bewijzen dat Maastricht het pre-
dikaat' 'Modestad' verdient, verze-
kert de organisator. „De combinatie

In haar atelier in Roermond hangen
en staan veel aquarellen van golfers
en auto's. Ze krijgt foto's van golfers
toegestuurd met het verzoek daar
een schilderij van te maken. Zo
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" Eén van de aquarellen van Gerda van Gijzel.

Ook PvdA in Limburg zelfverzekerd

Dinsdag 6 maart 1990 " 13

CDA rekent op herstel
bij raadsverkiezingen

van de koe aansprakelijk is. Hij
grondde zijn vordering op artikel
1404 uit het Burgerlijk Wetboek.-,
(aansprakelijkheid voor dieren).
De kantonrechter wees echter de
vordering af omdat het artikel in
dit geval niet van toepassing is.
De rechtbank bekrachtigde dit
vonnis. Bij de Hoge Raad haalde
Zengerle opnieuw bakzeil.
De Hoge Raad overweegt, zoals
enkele jaren geleden al door het
hoogste rechtscollege werd ge-
steld, dat artikel 1404 alleen tot
Blezers aansprakelijkheid leidt
als de schade is veroorzaakt door
een „eigen gedraging van de
koe", zonder dat Blezer daarcon-
trole over kan uitoefenen.

DEN HAAG/WITTEM - Een
Duitser die in augustus 1985 in
Wittem een aanrijding had met
een van links komende koe zal
niet alleen moeten opdraaien
voor de vijfduizend gulden scha-
de die zijn auto daarbij opliep,
maar ook nog eens drieduizend
gulden proceskosten moeten be-
talen omdat hij het voorval tot in
hoogste instantie heeft uitgepro-
cedeerd. Dit is de uitslag van een
arrest van de Hoge Raad.
De Duitser Kurt Zengerle reed
met zijn Peugeot op 9 augustus
1985 over de Julianastraat in
Eperheide. Op dat moment wa-
ren veehouder J.J. Blezer en zijn
broer bezig met het laten over-

Koe krijgt
gelijk bij

Hoge Raad
steken van hun kudde koeien
naar een weiland aan de over-
kant van de weg. Zengerle kwam
daarbij in botsing met een van
links komende koe.

Voor de kantonrechter eiste de
Duitser vijfduizend gulden scha-
devergoeding omdat naar zijn
mening Blezer voor het gedrag

Limburgs dagblad provincie



" Marga Kölgens
...botsing...

Groeten

Goed, enquêtes moetje wantrou-
wen, maar dat zal D66 ook in
onze regio even een zorg wezen.
Want de peilingen wijzen op een
goede uitslag. Vergeleken met
vier jaar geleden zou er van een
verdriedubbeling van het aantal
.gjels sprake zijn. Dat zou zeker
in Brunssum leuk zijn, waar men
nu een zetel heeft, maar ook
Heerlen moet nu misschien een
raadszetel reserveren voor de
enige echte Democraten, zeggen
ze zelf. Wie nu verwacht dat de
Heerlense lijsttrekster Ellie Nijst
genoegen neemt met populisti-
sche kreten om alvast de grote
winst te claimen, heeft het mis.
„We houden er niet van om via al-
lerlei ruzietjes en schandaaltjes
naar buiten te treden. Ook stel-
len we geen onhaalbare wensen,
alleen maar omdat die het goed
doen in verkiezingstijd". Nee,
voor D66 kan de nadruk beter ge-
legd worden op het feit dat meer
dan de helft van de kandidaten
vrouwelijk is en dat de democra-
tie en emanicipatie bij de (nog
even) zetelloze partij blijkbaar
groter is dan bij de andere Heer-
lense partijen. „En daarbij beste-
den we ook volop aandacht aan
homo's en zo, waar het huidige
college vier jaar lang niks voor
gedaan heeft".

En voor alle duidelijkheid, D66

Rel

'Kiespijn' is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
gehouden. 'Kiespijn' ver-
schijnt elke vrijdag op
deze pagina en vanaf deze
wee^k ook op dinsdag.

den. Reken maa

heeft politieke zuiverheid hoog
in het vaandel staan. „Als raads-
leden of wethouders zich schul-
dig maken aan belangenver-
strengeling, dan zullen wij dat
keihard aan de orde stellen", al-
dus Heerlens enige vrouwelijke
lijsttrekker. Als D66 inderdaad
de nieuwe raad haalt, zullen we
haar aan deze toezegging hou-

lende kernen toont, als het gloed
nieuwe en prestigieuze bouw
werk datKremers onlangs open
de.Als je aan mijn partij komt, dan

kom je aan mij, moet de Land-
graafse wethouder Thei Gybels
zondagochtend gedacht hebben
toen hij met rode oortjes aan de
radio gekluisterd zat. Het bleef

En dan laKölgens zelve. Ook zij
is rood, een beetje PPR-rood
maar verder van grote woede.
Vooral omdat vlak voor deradio-
uitzending de vrouwen van de
wethouders Gybels en Bonten

Rel (2)

Gybels hecht er waarde aan en-
kele historische gegevens op een
rrj te zetten. En vertelt dan het
verhaal van mevrouw Kölgens
die lid was van de BBL, van het
CDA, de PvdA en bij die laatste
partij per se lijsttrekker wilde
worden. „De partij weigerde haar
kandidatuur te steunen omdat zij
niet werd gezien als de progres-
sieve sociaal-democratische
voorvechtster van de Vrouwen-
zaak waar Landgraaf op zat te
wachten", fulmineert Gybels.
Met dit soort woorden stevent de
PvdA-lijsttrekker natuurlijk re-
gelrecht af op een gigantische
rel. Maar omdat het niet de eerste
keer is dat Kölgens en Gybels
frontaal botsen en omdat Gybels
het niet duldt dat de integriteit
van PvdA-vrouwen geweld aan
wordt gedaan, deze actie.

niet bij die oortjes. Gybels werd
bijkans helemaal rood en dit
keer ook van woede, toen hij
Marga Kölgens van het Vrou-
wenappèl hoorde praten over
vrouwen in de Landgraafse poli-
tiek. Mevrouw Marga vertelde
aan Omroep Limburg dat het
Vrouwenappèl vier jaar geleden
heeft afgedwongen dat de PvdA
een vrouw op een verkiesbare
plaats zette.

Afijn, een rel is geboren. Hoewel
de bouwstenen al lang kraakten
in hun voegen. Zouden we over
deze affaire alle details op tafel
gooien, dan verschijnt deze krant
eerstdaags in roman-vorm. Laten
we dat maar niet doen. In een ro-
man kun je geen vis verpakken.
Diekun je hooguit naar vis laten
ruiken.

binnenkwamen. „Wij werden
achtervolgd. Gybels stuurt zijn
eigen vrouw achter ons aan.
Moetje meemaken. Uit pure fru-
stratie probeerden ze ons te inte-
rumperen. Dat kan toch niet! Wij
waren uitgenodigd". Kölgens
doet niet geheimzinnig over haar
politieke verleden. Het voert te
ver om in detail te treden en alle
botsingen tussen met name Thei
Gybels, Hannie Reep en Marga
Kölgens uit de doeken te doen.
Volgens mevrouw Marga heeft
Hannie Reep zelf ooit verteld een
plaats te zijn opgeschoven toen
het Vrouwenappèl zich aanmeld-
de voor het politieke theater.
Lijsttrekster van de PvdA heeft
ze nooit willen worden. Al heeft
ze eens schertsend 2500 gulden
aangeboden voor die post uit
pure provocatie.

Bij gelegenheid van de opening
van het nieuwe raadhuis in Ón-
derbanken heeft de PvdA in die
gemeente een ansichtkaart uit-
gegeven, die zowel de oude ge-
meentehuizen in devier verschil-

De PvdA wil met de ansichtkaart
de 'eenwording' van de vier ker-
nen benadrukken en is van plan

de kaarten huis aan huis te vel
spreiden. Prachtig initiatief nf
tuurlijk, ware het niet dat ,
raadsverkiezingen voor de del
staan...
Eindredaktie: Emile HollmaJ
Met bijdragen van Joos PhilUk
pens en Richard Willems.

KERKRADE - Het bij elkaar brengen van de Kerkraadse voet-
balclubs op één complex of op nog maar een paar accommoda-
ties, zoals de gemeente overweegt, wordt door de grote meer-
derheid van de clubs van de hand gewezen. Alleen SVK uit
Kerkrade-West en het Eygelshovense Hopel voelen daar wat
voor.

Van onze verslaggever

Kerkrade overweegt vermindering aantal accommodaties

Helft clubs wil zelf
velden onderhouden

DEN HAAG/KERKRADE- Het
Kerkraadse sloopbedrijf Hodzel-
mans heeft met een spoedproce-
dure bij de Raad van State be-
reikt dat het voorlopig gevestigd
kan blijven aan de Einderstraat
105-107. De waarnemend voorzit-
ter van de geschillenafdeling van
de Raad van State, mr H. Polak,
overwoog dat Hodzelmans al 17
jaar aan de Einderstraat een be-
drijf heeft en meent daarom dat
dit nog best een paar maanden
kan voortduren.

De sloper protesteerde tegen de
gemeente omdat hem een hin-
derwetvergunning wordt gewei-
gerd. Dit betekent dat hij op ter-

Kerkraads sloopbedrijf
mag voorlopig blijven

mijn zijn bedrijf zal moeten slui-
ten. Het gemeentebestuur vindt
de activiteiten van Hodzelmans
niet passen in een woonomge-
ving.
De waarnemend voorzitter over-
woog in zijn uitspraak dat de ge-
meente Hodzelmans veel op-
drachten heeft verstrekt voor de
sloop van gebouwen. De sloper
kan voorlopig blijven zitten als

hij de brandstoftank van zijn te!
rein verwijderd. Die staat op cc
halve meter afstand van de w<
ning van de buren. De klagend
buurtbewoners verklaarden zie
vrijdag akkoord met de besli
sing van Polak als de sloper zie
aan normale werktijden houd
Over enige maanden wordt c
kwestie bij de geschillenafdelir
voortgezet.

kiespijn

clubs twijfelt over privatisering of
zegt neen.

Wel is vijftig procent van de Kerk-
raadse clubs voorstander van priva-
tisering van het onderhoud van vel-
den, waardoor de gemeente straks
kan bezuinigen. De rest van de

Dit blijkt uit een door de sportraad
en gemeenteKerkrade gemaakte in-
ventarisatie bij de clubs. Daaruit
komt verder naar voren dat het aan-
tal amateur-voetballers, met name
in de jeugdafdelingen, fors afneemt.

Kerk als
sporthal?

Kerkrade-West heeft te maken met
de grootste daling: 20 procent.
Eygelshoven volgt met een verlies
van 12 procent en de rest van Kerk-
rade leverde 7 procent in. Vanwege
deze daling en andere demografi-
sche gegevens is het niet uitgeslo-
ten dat het aantal velden in Kerkra-
de straks afneemt.

„Het is een gevoelige kwestie. De
gemeente geeft jaarlijks tussen de
vier en vijf ton uit voor het onder-
houd aan de velden en ook in deze
sector moet bezuinigd worden."

Kerkrade

Van onze correspondent
KERKRADE - Terwijl de be-
langstelling voor de buitensport
in Kerkrade afneemt, groeit het
aantal deelnemers aan binnen-
sporten. Plaatsen als Landgraaf
en Sittard, die minder inwoners
hebben, kunnen gebruik maken
van meer sportzaalruimtedan

oosteh|ke mijnstreek S redactie: 739282

Heerlen

Bingelrade

Doorrijden
niet bewezen
■Van onze correspondente
MAASTRICHT - De politierec
in Maastricht heeft gisteren eet j
jarige inwoner van Brunssum.
ervan werd verdacht in juni i,
jaar opzettelijk te zijn doorgert
na een ongeval, vrijgesproken.' _!
cier van justitie mr Van BuC^
eiste driehonderd gulden boef(
de overtuiging dat de man na 'bezoek die avond niet nuchter
ter het stuur had gezeten. De _ ,
summer zelf bleef echter v.olhol (
niets te hebben gemerkt van de(
rijdmg. „Ik dronk nooit veel en ,
menteel drink ik helemaal |j
meer. Ik sta al zeven maat1,
droog. De afgelopen carnaval }
de ellendigste die ik ooit heb »
gemaakt."
Politierechter mr Swane gaf ''het voordeel van de twijfel.

Minimabeleid
Heerlen ter
discussie

HEERLEN - Het Baanlozen'
trum aan de Grasbroekerweg hö
vrijdag vanaf-14.00 uur een polio
middag over het minimabeleid
de gemeente Heerlen, onder
motto 'minima kies maximaal
Heerlense partijen sturen een *vaardigde die het standpunt
zijn partij of groepering over he
minabeleid zal toelichten.

Verder is een notitie samenga
door de verschillende belai"
groepen met verhalen van m^
met een minimuminkomen-.
gastspreker fungeert G. Oude-'
berink, stafmedewerker van de.
ciaal-wetenschappelijke afd^van de Rotterdamse Sociale Di*

Predikant
overleden

een kopje koffie gaan drinken bij
iemand die zich eenzaam voelt.

De sporthallen in Kerkrade-West
en Rolduc zijn volgeboekt en
kleine gymzalenzijn voor de ver-
enigingen niet geschikt. Zowel
de sportraad als Bureau Sportza-
ken van de gemeente Kerkrade
zoeken constant naar oplossin-
gen.

„Op dit ogenblik zijn nog geen uit-
spraken gedaan, maar als je kijkt
naar Heerlen, Sittard en Den Bosch
is men al een behoorlijke stap ver-
der op het gebied van het beheers-
vaar houden van sportvoorzienin-
gen", aldus een gemeentewoord-
voerder.

Met spanning kijken de clubs en de
gemeente Kerkrade uit naar de uit-
komsten van een onderzoekvan de
Grondmij, waarin een inventarisatie
wordt gemaakt en een toekomstvi-
sie wordt ontwikkeld.

Binnen de Kerkraadse sportwe-
reld wordt druk gespeculeerd. Al
jarenlang wordt gelonkt naar de
Chevremontse Jozef en Norber-
tuskerk. Dit gebouw voldoet wat
betreft hoogte en lengte goed als
sporthal. Met enkele aanpassin-
gen kan zo, zonder miljoenen te
investeren, een derde hal gereali-
seerd worden die bovendien
dicht bij scholen ligt.

Kerk
Voorzitter mevrouw Schijven-Van
Gooi van de Unie 'van Vrijwilligers
benadrukte dat de Thuiszorg Tele-
foon beslist niet moet worden be-
schouwd als een SOS-Telefoon. Het
is niet zo dat er altijd onmiddellijk
hulp kan worden geboden. Als er
niet meteen een oplossing kan wor-
den gevonden, wordt contact opge-
nomen met professionele hulporga-
nisaties. Maar het streven is om
uiterlijk binnen 48 uur hulp op maat
te bieden, aldus mevrouw Schijven-
Van Gooi.

Kerkrade telt tien voetbalverenigin-
gen met 2.000 leden. Van die clubs
heeft de Grondmij in de eerste on-
derzoeksfase de 19 wedstrijdvelden
op het gebied van beheerskosten en
kwaliteit onderzocht. In een tussen-
rapport meldt de Grondmij dat de
19 velden er redelijk tot middelma-
tig bijliggen en dat een aantal een
dure en grote onderhoudsbeurt no-
dig heeft.

De sportwereld, die alle strohal-
men grijpt, redeneert dat drie
kerken in Chevremont te veel
van het goede is. Het is echter de
vraag of het bisdom Roermond
kerkgebouwen van de hand doet
voor een zo 'wereldse' bestem-
ming.

In fase twee gaat de Grondmij een
toekomstvisie ontwikkelen en be-
staat de mogelijkheid dat zij de ge-
meente zal adviseren om velden af
te stoten.

HEERLEN - Op 62-jarige leet't4
domineeL. Vogelaar overleden:*
gelaar was van 1976 tot 1982 RJ,
kant van de Streekgemeente ul
Mijnstreek.

Beekerstraat een expositie v 3
werken van Jo van Aken.

Wethouder Zuidgeest had niets dan
lof voor het initiatief van de twee
vrijwilligersorganisaties. Thuiszorg
is een prima verlengstuk van de
professionele hulpverlening, vond
hij.

In Heerlen rinkelt
Thuiszorg Telefoon

Van onze verslaggever
HEERLEN - In 't Markieshuis in de
Heerlense wijk Eikenderveld rin-
kelde gistermiddag voor de eerste
keer de Thuiszorg Telefoon, een ini-
tiatief van de organisaties Unie van
Vrijwilliger en Een Helpende Hand.
Wethouder Jos Zuidgeest nam op,
maakte een kort praatje met een
vrijwilliger aan de andere kant van
de lijn, constateerde dat de verbin-
ding goed was en deponeerde de
hoorn weer op de haak. Daarmee
was deThuiszorg Telefoon, een cen-
traal meldpunt dat gebeld kan wor-

den door Heerlense ouderen en (an-
dere) hulpbehoevenden die thuis-
hulp nodig hebben, officieel in ge-
bruik gesteld.

De Thuiszorg Telefoon (5714251) is
op werkdagen bereikbaar tussen
negen uur 's morgens en half vijf 's
middags. Het meldpunt wordt be-
mand door vrijwilligers die de di-
verse verzoeken om hulp in ont-
vangst nemen. Dat kan variëren van
opvang bij ontslag uit het zieken-
huis tot het afhalen van recepten en
van het doen van boodschappen tot

klein journaaldium foto's en dergelijke voorleg-
gen.

" De afdeling Jabeek-Schi^
van de industiebond FNV p <
vanavond om 19.30 uur de lede (
gadering in café Nieling te
veld. i

Onderbanken

zondag worden daarvanaf 20.00 uur
feestavonden gehouden, waarop
een verkorte uitvoering van de mu-
sical 'Grease' plaatsvindt. Kaarten
voor de feestavonden zijn verkrijg-
baar bij Roel Beugels, Kaalheider-
steeenweg 293 Kerkrade en bij Anja
van der Linden, Schuttershof 2 Bo-
choltz.

Brunssum

Kerkrade

bioscopen
HEERLEN

Royal, Rivoli, Maxim: di geen middag-
voorst. Bom on the fourth of july, dag.
16 en 20.15 uur. Honey. I shrunk the

kids, dag. 14 en 16 uur. Steel Magnolias,
dag. 18en 20.30uur. Harlem Nights, dag.
15.30 18 en 20.45 uur. Talk Radio, di 18
en 20.30 uur. H5: Koko Flanel, dag. 14.30
19 en 21.30 uur. Turner and Hooch, dag.
14.15 18.45 en 21.15 uur. Dead poets so-
ciety, dag. 14 18.30en 21 uur. Back to the
future 2, dag. 18.30 en 21 uur, wo ook 14
uur. Black Ram, dag. 14 18.30 en 21 uur.
Oliver en Co, wo 14 uur. De Spiegel:
Dangerous Liaisons, di 21 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Madame Sousatz-
ka, wo 20 uur.

exposities
HEERLEN

Limburgse Volkssterrenwacht,
1 Schaapskooiweg 95. Op reis door het

zonnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr

' en zo 13-17 uur, dien vrook 19.30-22uur.
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
vormgeving in Prototypen. T/m 1/4,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-
to's van Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4.
Aktuele Kunst uit West-Duitsland. Mi-
chaelRunschke, schilderijen en grafiek.
Van 10/3 t/m 2/4. Open van wo t/m zovan
14-17 uur. Thermenmuseum. De tijd ge-
fixeerd, expositie van foto's uit de 19de
eeuw. Tm 18 3. Bezoekerscentrum
Schrieversheide. Expositie: Reeën in
Nederland. Tm 11/3, open di t/m zo van
10-17 uur. Ontmoetingscentrum Wel-
terhof, Aquarellen en olieverfschilderij-
en van Kitty Nelissen van Hooren. T/m
313, dagelijks geopend van 9-21 uur.

Popconcert
in Landgraaf

LANDGRAAF - De wave rock-
»-groep In Second Stage treedt vrij-
üag 9 maart op in de podiumruimte
van de oefenbunker Exciting in
Landgraaf. In Second Stage, kort-
weg ISS, legt zich voor een groot
deel toe op de elektronische mu-
ziek. De band bestaat sinds 1985 en
is een voortzetting van de groep
Fragile. De bandleden zijn Wim
Mulder, Huib Berkers en Wil Wou-
ters. Het optreden begint om 21.00
uur en de toegangsprijs is 7,50 gul-
den. Exciting is vanaf half negen
open.

Landgraaf
" Het Vrouwenappél houdt van-
avond om 20.30 uur een openbare
vergadering in gemeenschapshuis 't
Stroatje aan dc Eygelshovenerweg
te Übach over Worms. Het is dc be-
doeling dat er een open discussie
plaatsvindt naar aanleiding van het
verkiezingsprogramma. Ook is er
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen.

" Dc vrouwenwerkgroep van dc
PvdA Landgraaf houdt morgen, aan
dc vooravond van dc internationale
vrouwendag, een thema-avond met
als titel 'Onbetaalde arbeid, wie
draait er voor op!'. Dc avond wordt
om 20.00 uur gehouden in café Pijls,
Oranje Nassaustraat 40.

" In zaal het Streeperkruis wordt
woensdag om 20.00 uur een voor-
dracht over helderziendheid gehou-
den. Dc aanwezigenkunnen het me-

" Ruben van Ruben's Poppenkast-
theater viert woensdagmiddag zijn
verjaardag in De Nor. Hetwordt een
echt feest. Bezoekertjes mogen zelf
optreden als muzikant, poppenspe-
ler of toneelspeler.

" In het Café van Welterhof treedt
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur de
band The Stereo Types op. Entree
gratis.

" Het Natuurhistorisch Genoot-
schap houdt vanavond om 20.00 uur
in de zaal van de ned. herv. kerk bij
het Tempsplein een voordracht met
lichtbeelden over Kreta.

Terwinselen

" Het vrouwengilde en het IVN
houden in de maand maart iedere
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur een
milieucursus in de heemtuin op de
Langeberg. Vandaag komt de pro-
ductie van voedsel ter sprake. Deel-
neme kost vier gulden per middag.
Men kan zich aanmelden bij me-
vrouw Dekkers, S 254068 of bij
Henk Baar, S 250565.

dienst morgen voor de inwoners
van Brunssum en Ónderbanken zit-
ting voor de namen beginnend met
A tot en met C, woensdagvan D tot
en met H, dinsdag 13 maart van I tot
en met L, 14 maart van N tot en met
Q, dinsdag 20 maart R en S en
woensdag 28 maart T tot en met Z.
Afspraken kunnen gemaakt worden
met H. van Buren, S 255287.

" Het Vrouwenhulpcentrum Lan-
ge Lies begint op maandag 2 april
met een therapiegroep voor lesbi-
sche vrouwen. Er zijn tien bijeen-
komsten van twee uur. Afhankelijk
van de woonplaats van de deelne-
mers worden de bijeenkomsten in
Heerlen of in Maastricht gehouden.
Aanmelding zo spoedig mogelijkbij
het Vrouwenhulpcentrum, Gras-
broekerweg 166, 6412 BJ Heerlen,
_r 045-722727. " Het plaatselijke Groene

houdt morgen om 19.30 uur <*e
vergadering in het WijkgeboU

" De SCEW en het Bureau Sociale
Begeleiding houden morgen om
14.00 uur in het Patronaat, Ursula-
straat 232, voor alle 55-plussers een
informatiebijeenkomst over de be-
lasting 'Oort'. De entree is inclusief
koffie een gulden.

Merkelbeek

Nuth

254916

# In het Vrouwenhuis, Corioval-
lumstraat 17 starten op 20 maart tien
lessen massage en ontspanning.
Voor informatie Corry Maar,
S 04459-1869. Op 9 april begint een
cursus tai-chi-chuan. Voor informa-
tie Marina Schoenmakers, S 043-

" De Kontaktgroep Heerlen van de
Nederlandse Voedselalergie Stich-
ting NVAS houdt donderdag om
20.30 uur een bijeenkomst in ge-
meenschapshuis De Caumerbron,
afdeling Zymose. Gastspreker is
doctor B. Felperlaan, orthomolecu-
lair geneeskundige te Hoensbroek.
Men kan zich voor deze avond aan-
melden bij M. Habers, S 045-
-410182, H. Janssen, S 424289 of J.
Wachsman, S 424628. " Foto Limburg verzorgt tot 11

april in de bibliotheek aan de Burg.
# De Basischool haalt va
vanaf 17.00 uur oud papier op-" In verenigingsgebouw De

Burcht houdt de FNV-belasting-

" De TTV Bruno '78 houdt zondag
van 12.00 tot 16.00 uur een rommel-
markt in het Open Huis. Wie nog
bruikbare spullen ter beschikking
wil stellen kan bellen naar
S 254617, 254870, 255169 of 256286.

" Het jongerenkoor Le Nouveau
Visage viert dit weekeinde het 10-ja-
rig bestaan. Zaterdag wordt het
feest om 15.00 uur ingeluid met een
mis in de parochiekerk. Van 18.30
tot 19.30 uur wordt de receptie ge-
houden in het Verenigingsgebouw
Spekholzerheide en zaterdag en

" Wethouder Zuidgeest nam het eerste telefoontje in ontvangst. Foto: FRANS RADE
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Hij drukt de spelers op het hart
dat de beenbreuk van Romario
bij PSV een schok teweeg heeft
gebracht en dat zijn ploeg daar
gebruik van moet maken. „We
gaan daarom voluit op de aanval
spelen, met de hele ploeg. Daar-
bij moeten we natuurlijk wel op-
passen voor de snelheid van
Povlsen, maar die kennen we al-
lemaal nog van Köln. Jullie zul-
len 90 minuten keihard moeten
werken. Als we met twee doel-
punten verschil winnen, is
Bayern een ronde verder".

MÜNCHEN - De videobeelden
van PSV hebben Klaus Augen-
thaler volledig overtuigd. De
aanvoerder van Bayern Mün-
chen kende de kwaliteiten van
Romario weliswaar van horen
zeggen, zoeven heeft hij met
eigen ogen kunnen zien waartoe
de Braziliaan in staat is. „Het is
een super-voetballer, ontzettend
beweeglijk en veel sneller dan ik
had gedacht. Hij heeft bovendien
een goed oog voor zijn medespe-
lers. Nu snap ik waarom de trai-
ner het als een groot voordeel
ziet dat Romario er tegen ons
niet bij is".

Van onze verslaggever

Twee atleten
in wedstrijden
plots gestorven

LOS ANGELES - Hank Gathers
een van de grootste talenten in hsl
Amerikaanse basketbal, is zondag
tijdens een wedstrijd in elkaar ge
zakt en gestorven. Volgens artser
kreeg hij een hartaanval. De dooc
van de Amerikaan William McKin
ney overschaduwde de marathor
van Los Angeles. McKinney, dit
wegens hoge bloeddruk onder ba
handeling van een arts stond, stort
te na 34 kilometer ineen en stie£een uur later in het ziekenhuis.
De 23-jarige Gathers was een uit
blinker van het universiteits-baS
ketbal. Hij scoorde in 1989 de mees
te punten en was de beste rebouri
der. De speler van Loyola Mary
mount had zijn ploeg in het du£
met Portland net op voorsprong gè
bracht met een krachtige dunk. Te{
wijl hij terug liep naar het middel-
van het veld, stortte hij in. De wed
strijd werd gestaakt.
Gathers was eerder dit seizoen tij
dens een wedstrijd flauw gevalle^
Dokters constateerden toen een oa
regelmatige hartslag, maar vondej-
het geen probleem als hij vexde:
speelde.

De Marathon van LA, waarbï,
McKinney om het leven kwam
werd gewonnen door de ColorA
biaan Pedro Ortiz in 2.11.54 voor «
Pool Niemczac, 2:12:05 en de Cana
dees Fonseca, 2.12.07. De Ameri
kaanse Julie Isphording was bij di
vrouwen de snelste. Zij liet een tij:
van 2.32.25 noteren.

moet niet nog drie of vier weken
duren, want dan begint het ge-
jammer weer. Toch heb ik de in-
druk dat ik daar nu boven sta.
Dat heb ik van het vorig seizoen
geleerd".

Boeholt, op een steenworp af-
stand van de Nederlandse grens,
opgegroeide aanvaller verhuisde
in de zomer van 1984 voor een
miljoen Mark van MSV Duis-
burg naar München. In de win-
terstop zette hij zn handteke-
ning onder een contract tot me-
dio 1993. Die zekerheid kunnen
ze hem niet meer afnemen. Of hij
zijn plaats in de basis behoudt, is
echter vers twee. Maar net zo
koel en zakelijk als hij vorige zo-
mer reageerde op de komst van
de peperdure Schot Mclnnaly
(3,8 miljoen Mark) en de Joego-
slavische international Mihaljo-
vic (1,8 miljoen), zo nuchter
denkt hij over de toekomst. „Het
zal me eerlijk gezegd worst zijn
wie Hoeness straks weer haalt",
reageert hij laconiek op de dui-
ventil in München.

De beenbreuk van de Braziliaan-
se voetbalartiest ging gistermor-
gen als een lopend vuurtje over
het trainingscomplex van
Bayern. Tegenover de Duitse
pers hield trainer Jupp Heync-
kes weliswaar de schijn op dat
'PSV niet alleen uitRomario be-
staat' en dat de absentie van de
Braziliaan wegvalt tegen die van
Thon, in zijn hart weet-ie wel be-
ter. Dat blijkt ook anderhalf uur
later, als Heynckes zo onvoor-
zichtig is de teambespreking te
houden met de ramen wijd open-
geslagen.

„Bayern kan een spits van zeven
of acht miljoen niet betalen en
koopt spelers die net niet goed
genoeg zijn voor Italië en Frank-
rijk. Goede spelers, maar geen
toppers. Daar kan ik mee concur-
reren".

Maar zo ver is het nog lang niet,
weet Roland Wohlfahrt. Samen
met Alan Mclnnaly vormt hij de
tweemans-aanval van Bayern,
die in de Bundesliga goed is voor
19 van de 46 competitietreffers.
Dat zijn er nog altijd vier minder
danRomario in zn eentje produ-
ceerde. Dat is nou net het ver-
schil tussen een klassespits en
een uit de sub-top van het Euro-
pese voetbal. Wohlfahrt is het
daar hartgrondig mee eens.

„Dat is 'voor Bayern eigenlijk
nog belangrijker dan de lands-
titel. Hoeness wil ten koste van
alles de Europa Cup halen, want
dat is Bayern in de tien jaar dat
hij nu. manager is nog nooit ge-
lukt. De ploeg stond tweekeer in
de finale, maar verloor beide ke-
ren met 1-0. Dat zit Hoeness
enorm dwars".

Wohlfahrt kan dit seizoen echter
niet meer stuk als hij Bayern een
plaats bezorgt bij de laatste vier
in het Europa Cup-toernooi.

BelangrijkerWohlfahrt weet hoe het voelt als
een aanvaller bij Bayern niet
scoort. Hij wordt dan prompt
met de nek aangekeken. Dat
overkwam hem vorig seizoen
toen hij 14 weken achtereen
droog stond, maar Bayern in de
competitiekraker tegen FC Köln
met drie doelpunten aan de
landstitel hielp. „Vanaf dat mo-
ment heb ik de knop omgedraaid
en mij heilig voorgenomen me
door niemand meer gek te laten
maken. Ik heb nu al weer twee
wedstrijden niet gescoord. Dat

Als enige overleefde Wohlfahrt
alle stormen in München. De in

Geen beroep
mogelijk tegen

gele kaart
John van Loen

Vanaf het een verdieping lager in
de zon liggende terras is zijn pep-
talk bijna woordelijk te verstaan.Dinsdag 6 maart 1990 " 15

Parijs-Nice beschouw ik louter als training'

Van der Poel
eeuwige tweede

KERKRADE - John van Loen zal
vrijwel zeker niet ontkomen aan een
schorsing vanwege zijn derde gele
kaart. Dat betekent dat de Kerk-
raadse centrumspits zaterdag op de
tribune moet plaatsnemen tijdens
de derby Roda JC-Fortuna Sittard.
„Zoals de zakem er nu voor sfaan,
wordt hij gewoon één duel ge-
schorst. Die gele kaarten worden
immers automatisch geregistreerd
en daar is dus geen beroep tegen
mogelijk", zei Roda-manager Hans
Coerver. Roda's enige hoop is. ge-
vestigd op de tuchtcommissie
als bekend zei scheidsrechterVan
Swieten na de partij Utrecht-Roda
enige twijfels te hebben oveF de
juistheidvan zijn beslissing om geel
te trekken. „We wachten gewoon tot
donderdag en horen dan wel ofVan
Loen geschorst is of niet", aldus
Coerver.

Twee weken
gips voor

Erwin Koeman

KEVERS - Wéér tweede. Dit keer achterEtienne deWilde. Bij-
R anderhalve maand na zijn vierde tweede plaats in het we-
Rdkampioenschap veldrijden, ontglipte Adrie van der Poel
rPhieuw de overwinning. De Belgische rassprinter De Wilde

as in Nevers, na een tocht van 184 kilometer vanuit Orleans,
r rap voor Van der Poel en Baffi. Het deerde de Nederlander
f^Welijks.

in de 'Koers naar de zon' niet te kla-
gen, ook al mopperden sommigen
over de wind. Met een slakkegan-
getjevan rond de 30 kilometer peda-
leerden ze van Orleans naar Nevers.
Pas 40 kilometer voor de aankomst
wilden de renners de trappers iets
snellerrond draaien. Tien kilometer
voor het einde demarreerden Brian
Holm-Sörensen en Moreno Argen-
tin. Drie kilometer voor de finish op
de Boulevard Victor Hugo riep het
peloton de vluchters tot de orde en
werden posities voor de massa-
sprint ingenomen.

Over het weer hadden de coureurs

beter is."

een training. Als voorbereiding op
Milaan-San Remo. Dan moet ik er
staan. Ik zat vandaag in een goede
positie om me met de eindsprint te
bemoeien. Ik raak niet gefrusteerd
door die tweede plaatsen. Zeker in
wedstrijden als Parijs-Nice niet. Ik
had me overigens liever in de Tirre-
no-Adriatico voorbereid op de Ita-
liaanse klassieker, omdat het weer

J^min dat hij onder de indruk
g*1 van de grapjes, dat hij in de
~5tsPoren dreigt te treden van zijn
r^oonvader Raymond Poulidor,
ser"l z^ n acueve periode het mmv-
v vleiende predikaat 'eeuwige
t eede' met zich meedroeg.

|, s het later in het seizoen was ge-
I est, had ik De Wilde kunnen ver-an. Ik ben nog niet in topvorm",
geerde Van der Poel na afloop.
( beschouw ik louter als

Canton Reiss en
Sphinx ronde verder

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

|e ëRLEN - In de vierde ronde om
tQ Nederlandse zaalvoetbalbeker
} Canton Reiss gisteravond in,n erlen met 4-1 van KW Tongelreep
[behaalde Sphinx in Dieren een
le ?Pe 3-5 zege op Van Asselt. Bei-
>ii oeaiT>s hebben zich nu gevoegd
Jac laatste acht.

Waar was Jean-Paul van Poppel?
De sprinter uit de ploeg van Post
ontbrakin de voorste linies. „Ik had
geen kracht meer", kuchte hij. „Tij-
dens het laatste klimmetje voor de
aankomst (nog geen 200 meter) kon
ik met moeite de groep bijhouden."

Histor

De 31-jarige Belg behaalde in Ne-
vers zijn derde overwinning dit sei-
zoen. Hij noemde de zege een pleis-
ter op de wonde voor de sprintne-
derlaag vorige week zaterdag in de
Omloop Het Volk. „Revanche kun
jehet niet noemen. Wel een genoeg-
doening. Als Planckaert in Gent
niet die ongelukkige beweging naar
links maakt, win ik. Maar het doet
me goed dat ik Van der Poel en Baf-
fi heb geklopt", vond de Belg, die
vorig jaar ook twee etappes in Pa-
rij s-Nice won.

Na de overwinning van Moreau, die
de witte leiderstrui stevig om zijn
schouders hield, in de proloog,
boekteDe Wilde het tweede dagsuc-
ces voor de Histor-ploeg.

MECHELEN - De knie van Erwin
Koeman moet twee weken in het
gips. Dokter Martens,. die ook Ruud
Gullit onder behandeling heeft, be-
sliste dit gisteren in zijn kliniek in
Leuven. Daarna zal de middenvel-
der van KV Mechelen vier tot zes
weken bezig zijn met de revalidatie.
Koeman scheurde zaterdag in- de
competitie-wedstrijd tegen Warje-
gem de medialeband van zijn linker
knie. „Op 19 maart gaat het gips
eraf', aldus Koeman. „Dan kan ik
beginnenmet de krachttraining. Als
alles goed gaat kan ik over vier wie-
ken weer lopen."
De international van Nederland
richt zich voorlopig op het toernoioi
om het wereldkampioenschap, diat
in juni in Italië begint. „Misschien
dat ik daarvoor nog een paar wed-
strijden in de competitie kan spe-
len. Dat zou, vooral voor het rji
aardig zijn."

" MILTON KEYNES - De Italiaan-
se coureur Alex Caffi moet wegens
een schouderblessure de race voor
het wereldkampioenschap formule
één om de Grote Prijs van de Ver-
enigde Staten, zondag in Phoenix.
missen. Caffi liep de blessure maan-
dag op bij een ongeluk met zijn
fiets. Hij maakt deel uit van de stal
van Arrows.

Ec-voetbalop tv
_, EERLEN - Vandaag en morgen worden in dé. !e EC-voetbaltoernooien de eerste wedstrijden in
* kwartfinales gespeeld. Hiervan komen op het

«cherm:
ANDAAG: Duitsland 2: 20.10-22.10 1 FC Kölnte-

r^.FC Antwerp (EC-3). Deze wedstrijd komt mo-
-sei .k ook op BRT/TV 2.

j^ftGEN: Duitsland 2: 18.25 - 20.10 Hamburger
2 0 'T Juventus (EC-3); Nederland 3.en Duitsland 2:
b.lO rechtstreeks Bayern München - PSV (EC-1.
c
,eigie/TV2: 20.00 uur: EC-voetbal met o.a. KV Me-
'eien _AC Milan (EC-1), en FCLuik - Werder Bre-

{^"MEC-3). Belgie Télé 21: 20.00 uur rechtstreeks
j>^L_uik - Werder Bremen. Daarna samenvatting
WL Mechelen -AC Milan. Veronique: 22.25 - 00.15:
-j.* Mechelen - AC Milan. (niet live, wel een volle-

ëe tv-registratie).

HEERLEN - Het programma van de eerste kwart-
finales in de drie EC-tournooien voor woensdag-
avond luidt:
EC-1
Bayern München - PSV
CSKA Sofia - Olymp. Marseille
KV Mechelen - AC Milan
Benfica - Dnjepropetrovsk
EC-2
Sampdoria - Grasshoppers
Real Valladolid - Monaco
Dinamo Boek. - Partizan Belgrado
Anderlecht - Adimira Wacker (vandaag)
EC-3
Fiorentina - Auxerre
FC Köln - FC Antwerp (vandaag)
FC Luik - Werder Bremen
HSV - Juventus

" Etienne deWilde wint in Nevers de tweede etappe, terwijlAdrie van derPoel (rechts) genoegen
moet nemen met de tweede prijs.

Sphinx was in Dieran in het duel te-
gen Van Asselt de gehele wedstrijd
de betere ploeg. Bij rust stond het
hier al 1-2 voor Sphinx.
Voor de competitie in de landelijke
klasse zuid II won K.A. Keelkam-
pers gisteravond met 6-1 van
Haantjes/Bubo.

Keelkampers-de Haantjes 6-1 (2-0)
1-0 R.Ummels, 2-0 H.Laeven, 3-0 R.Klom-
penhouwer, 4-0 R.Ummels, 5-0 H.Laeven,
6-0 R.Ummels, 6-1 R.Gelissen.
Uitslagen hoofdklasse zuid: Egor-Laumen
2-3, Sportclub-Eijsden 4-2, Marathon-HansAnders 2-5, B. Stap In-Brikske 1-0, Yerna-Bouwkompas 9-4, Bastings 2-Cosmos 1-6.
De stand: 1. Meyers 18-33, 2. Cosmos 19-28,
3. Hans Anders 18-27, 4. Eijsden 18-20, 5.Brikske 18-20, 6. Laumen 19-17, 7. Egor 19-
-17, 8. Sportclub 18-16, 9. Bouwkompas 19-
-15, 10. B. Stap In 18-12, 11. Marathon 18-12,12. Bastings 2 19-12, 13. Yerna 19-10.
Hoofdklasse noord: Perey Verz.-'t Haöfke
4-0, 't Huukske-FC Donderberg 1-2, FC
Wierts 2-Fermonia Boys 4-9, Baarlo-Witten-
horst 5-4, Neeritter-Peters Geluidsb. 3-2,
RFC Timoil-Amicitia 3-2, Hornerhof-Alt-weerterheide 1-7.

Nederlandse
politie bij

Mechelen-Milan

Rutjes: 'Wij hebben
niets te verliezen'

KV Mechelen veert op onder Fi run Hoof

EC-kwartfinales

Reiss speelde tegen Tongel-
le p een goedewedstrijd. Het duur-
_oechter tot vlak voor de Pauze

'erHdat I-,ex Boerema de meer dan

"etlaiende openingstreffer kon sco-
\' n de vijfde minuut van de
>. oeede helft maakte Willy Trags er
hj Van en toen Max Ruwette zeven
.MUten later 3-° scoorde was de
le;,?tr_d beslist. Tongelreep toon-
loe?l(* geen al te beste verliezer en
fer vijf minuten voor tijd een spe-
*eMVan Tongelreep handtastelijk
.hitegen Canton Reiss doelman
_tjrï Prauenraath werd de betref-

te -je speler de zaal uit gezet en las-
tig.6 scheidsrechter een afkoelings-
flfciYpde in. Na de hervatting scoor-
*lv0

°ngelreep uit een strafschop 3-1
3j<_dens L,ex Boerema er pal voor

'*"1 van maakte.

De stand na 20 wedstr.:RFC Timoil 30, Fer-
monia Boys 28, 't Haüfke en Perey Verz 27
FC Donderberg 24, Peters Geluidsbanden'
23, Altweerterheide 22, Neeritter 21 't
Huukske 18, FC Wierts 17,Amicitia en Hom-
erhof 12, Wittenhorst 10, Baarlo 9.

Algemeen klassement: 1. Moreau 5.15.69, 2.
Indurain 0.03, 3.Fignon 0.10, 4. Roche 0.14,
5. Chiapucci z.t., 6. Bernard 0.15, 7. Lance
0.18, 8. Walton z.t., 9. Woods 0.22, 10. Argen-
tin 0.24, 11. Lino z.t., 12. Ékimov 0.25, 13.
Mottet 0.27, 14. Leblanc 0.27, 15. Museeuw
0.27,16.Le Mond 0.27,17.Dürst 0.29,18.Vil-
lanueva z.t., 19. Lauritzen z.t., 20. Martinez
Torres 0.30, 64. Van der Poel 0.43, 102. Del-
gado 1.00, 120. Bouwmans 1.10, 136. Van
Poppel 1.30, 137. Lammerts 1.31, 140. De
Rooy 1.37, 141. Wijnands 1.39.

Uitslag tweede etappe,Orleans -Nevers: 1.
De Wilde 184 km in 5 uur 6 minuten en 41
seconden (gem 35,998 km/u) 0.10 bonifica-tie, 2. Van der Poel 0.06 bon., 3. Baffï 0.04
bon., 4. Chiapucci, 5. Emonds, 6. Colotti, 7.
Museeuw, 8. Mariuzzo, 9. Wuller, 10. Scian-
dri, 11. Le Mond,l2. Passera, 13. Lino, 14.
Moreau, 15. Vcrmote, 16. Saligari, 17. Gut-
tierez, 18. iohnny Weltz, 19. Bomans en El-
liot, 23. Wfjnands, 27. Lammerts, 32. Van
Poppel, 55. Roche, 64. De Rooy, 70. Fignon,
80. Delgado, 96. Bouwmans, 113. Ekimov.

UTRECHT - Nederlandse poli-
tieagenten houden morgen-
avond in het Belgische Mechelen
een oogje in het zeil bij de voet-balwedstrijd KV Mechelen-AC
Milan. Een woordvoerder van)
het Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme (CIV) heeft
dat gisteren desgevraagd meege-.
deeld.
Bij dat duel in de strijd om de.
Europa Cup voor landskampioe-
nen worden veel Nederlandse'
voetballiefhebbers venvacht
Zowel bij KV Mechelen (Bos-
man, Hofkens, Rutjes en Koe-
man) als bij AC Milan (Van Bas-
ten, Rijkaard en Gullit) staan en-
kele Nederlandse internationals
onder contract.
De Nederlandse afvaardiging be-
staat uit drie politieagenten (ge-
leverd door de korpsen van Rot-
terdam, Den Haag en Amster-
dam) en een lid van het CIV. Ne-
derland verleent assistentie na
een officieel verzoek van de Bel-
gische autoriteiten bij het minis-
terie van binnenlandse zaken in
Den Haag.

Rutjes kwalificeert zijn aanstaande
tegenstander als een topclub in op-
tima forma. „Alles klopt. Ze barsten
van de vedetten, maar iedereen
speelt in dienst van het collectief.
Het is heel knap wat hun trainer
Sacchi er allemaal heeft ingebracht.
Als wij ten onder gaan, dan is het in
elk geval niet roemloos. Wat mij be-
treft had Gullit ook mogen mee-
doen. Het is toch fantastisch om te-
gen zon club op volle oorlogssterk-
te te spelen."

„Als je die ploeg bekijkt, krijg je in-
derdaad de indruk dat er niet van te
winnen valt. Voor ons is het echter
wel prettig dat iedereen dat denkt.
AC Milan is de huizenhoge favoriet,
wij hebben niets te verliezen."

Desondanks is iedereen ervan over-
tuigd dat KV Mechelen kansloos is
in de confrontatie met AC Milan, de
schier onverslaanbare koploper van
de Italiaanse competitie. Rutjes:

Rutjes, bezig aan zijn vijfde jaar bij
KV Mechelen, bestrijdt echter dat
de ploeg over zijn top heen is. „We
hebben een terugslag gehad, maar
dat kan overal voorkomen. Ik denk
niet datjekunt zeggen dat de bloei-
periode van ons voorbij is. We spe-
len nog mee om het kampioen-
schap, zitten in de Europa Cup. Het
gaat allemaal nog niet zo slecht."

MECHELEN - In een onbewaakt
ogenblik noemde Aad de Mos KV
Mechelen ooit een citroen, door
hem tot de laatste druppel uitge-
perst. Kort voor de Europese con-
frontatie met AC Milan geeft verde-
diger Graeme Rutjes de vergelij-
king een verrassende wending.
„Onze ploeg is als een spons, die op-
veert na eerst te zijn uitgeknepen."

Het gaat wat beter met de Belgische
kampioen, sinds assistent-trainer Fi
van Hoof het werk van de Neder-
landse record-intemational Ruud
Krol halverwege het seizoen over-
nam. De clubman in hart en nieren,
die naar verluidt bereid is de ballen
op te pompen als dat in het belang
van „KV" is, bracht de rust terug.
Het enige waar Mechelen op zat te
wachten.
Rutjes: „Wat Van Hoof heeft gedaan

is eigenlijk heel simpel. Hij heeft
iedereen weer op de juisteplaats ge-
zet. Daardoor is het elftal weer gaan
draaien zoals in het vorige seizoen.
Bovendien zijn de trainingen an-
ders. ledereen voelt zich lekker. In
het veld is dat onmiddellijk te mer-
ken. We scoren zelfs weer in uitwed-
strijden."

Volgens Rutjes gaf Van Hoof de
spelers het vertrouwen in zichzelf
terug. „Maar hoe het nu verder
moet? Ik weet niet of Van Hoof de
ambitie heeft de leiding definitief te
houden. Hij is eigenlijk meer
iemand die wat op de achtergrond
blijft en nooit bij de club wil ver-
trekken. Een profielschets van de
nieuwe trainer wil ik niet maken.
Laat het bestuur en het manage-
ment maar uitzoeken wie er moet
komen."

# Klaus Augenthaler.Limburgs sportDagblad 'Manager Hoeness wil ten koste van alles Europa Cup halen

Bayern blij met
absentie Romario
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Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03

Privéhuis Michelle
'n schot in de roos

045-228481/045-229680,_,

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

s
<_ [n het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet___ ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Proef het verschil
t»met: Petra, Claudia, Monica, Sabine, Rita en Anita.w

_
Riversideclub

"ik 2 Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.
■'Öpén van ma. Tm vrijd. v. 14.00 t/m 2.00 u. tel. 04755-1854.
T7^" ~~~

Proef het verschil
met: Petra, Claudia, Monica, Sabine, Rita en Anita

Riversideclub
Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.

..Open van ma. Tm vrijd. 14.00 tm 2.00 uur. 04755-1834.

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

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

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

Scheldsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

■__ 50 et p/m

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
Privéhuis Donna 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.
fr—_ ;

045-326191
Escortservice all-in.

V Gay Box
n.Rptterdam beter een hete

uur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et-pm

SM Maniac
n 2 strenge, hete meesteres-

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

Rijpe
/rouwen
320*323*45
varen vrouw 50 c/m 06-

Sex Spel
-^rf>»~--tuister en kies

/vat zes hete
-^meiden met je

kunnen doen...
0.50 p.m. 06-

-320.323.66
«^Peggy Privé

Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393. Tev. meisjes gevr.

Love
de enige echte

s 06-320.324.82 (0,50 p/m)
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

euw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-~~ -str. 13 Kerkrade-W. va.

t»- '42.00 uur. 045-413887.

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
;. ftVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
36-320.325.06

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Nieuw Nieuw

' Contactburo Geleen.
Tel. 04490-48768.

'inschr. dames welkom.

Privé Cherry
..Ma di.wo. van 10-19 u. Do.-

-* vrij. 10-22 u. 045-462805.

Sexlijn 10
50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
Gezellige

dames
charmant, discreet, bezoe-

ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Als hij die
ongehoorzame

meid straft, voelt de man dat
ze verlangt naar...meer.

06-320.323.85 (50 et p/m)
Ze had die

jongens
niet binnen moeten laten.
Een getrouwde vrouw be-

leeft...alles met hen.
06-320.326.90 (50 et p/m)

Lesbisch
In Lady's Paradise leert

Evelijn van de mevrouw hoe
ze dames moet verwennen.
06-320.330.19 (50 et p/m)

"Die bontjas uit!!"
De man

ziet dat ze gekomen is zoals
hij wenst. Zongebruind, al-

leen kousen.
06-320.330.61 (50 et p/m)

De loopjongen
Misbruikt

foto's van de knappe blonde
vrouw. In zijn kamer verdient

ze ze terug.
06-320.329.23 (50 et p/m)

De blonde
vrouw

inpecteert de stal. Ze is
woest, als plots 2 jongens

haar inspecteren.
06-320.329.24 (50 et p/m)
Maak nieuw vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 Ct p/m

Een mooi getrouwde vrouw
beleeft het als nooit eerder

met een
jongen

06-320.326.93 (50 et p/m)

Flirt-Café:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 Ct p/m
Ze zoeken sexcontact

Sexcontactlijn
06-320.320.33

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44

Maak nu 'n hete sex-
afspraak

Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Nieuw Amanda
af 10 uur, ook zat. en zond.

Tel. 045-721759.

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

tel. 045-423608.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va. 14 u.

Vera
Privé tel. 04754-85818.
Zoek je 'n ondeugende

meid?
Hetevrouwen

lijn: 06-32032633
Hij toont Freya zijn
S.M.-foto's.

Ineens wil ze dat ook onder-
gaan. Voor zijn ogen in de

kstsns
06-320.326.92 - 50 et p/m

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et p/m)

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

De tippelbox
06-320.326.66

Mevrouw
stopt het nieuwe meisje in
bad. Ze zeept haar overal

goed in, ook daar... en dan...
06.320.329.25 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
wilde vriendin

06-320.328.04
Heb je zin in sex?

De erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80
2 Mannen rijden met Inge

naar het
Verlaten

clubhuis. Daar moeten ze
betalen voorde lift...

06-320.323.84 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

hete
meisjes

06-320.328.00
2 Mannen leren een meisje

voor de
Spiegel

hoe het met zn drieën kan.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon
naakt

maar later met die 2 mannen
in die auto....

06-320.326.70 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et p/m)
Hoe reageert een mooie

maar koele meid als 2 ruwe
knullen hun zin

doordrijven.
Blijft ze koel???

06-320.330.09 - 50 et p/m
SUPERCONTACTENBOX
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op de
06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere verlan-
gens hebt, dan is er de

beste, de Heetste Box van
NL. op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 Ct 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
Pas als alles uit is beleeft

het stel het uiterste bij echte

Lifesex
06-320.326.91 - 50 et p/m

2 blondjes
Life met 2 knullen. Eerst
Lesbisch dan hetero en

dan...wisselen.
06-320.321.32-50 et p/m

Privé en escort
045-720916

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendael 154, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Je ruige handen
maken me
dronken...

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 ct.pm

Anita
Privé en escort,

ook zaterdags, 045-352543.

Contactburo
Geleen

bern. in privé adress. op nivo
Tel. 04490-48768.

Nieuw!!
De meesteres Katja met

ass. voor S.M., escort. Info:
043-636471.

Volsl.vr. ontv. thuis. Nieuwe
openingst. 12 tot 18 u.
04406-41916.

Joyce
Privé en escort, ma.-wo. 12-
-24 u., do-zat. 12-22 u., zon-
dag v. 14-22 u., zeer aan-

trekkelijke prijzen, tel. 045--6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

Ook weekends geopend.
Ma.-za. 12-24 u.
zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.
Saunaclub
"Eros"

zoekt nog enkele nette
bardames. Tel. aan te mel-
den tussen 20 en 22 uur.

Tel. 045-451391.

Sabbelbox
de heetse meiden bellen

Geen bandjes. Live 50 cpm

06-320.331.69

De massqgeolie doet 't
waanzinnig bij Marian

trouwens ook het zoemende
apparaat

06-320.321.30
50 et p/m

2knullen smeren elkaar na 't
zonnen met After Sun in.

Alles, vooral daar en dan...
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Brigit
Privé. 045-729101.
Boezembox
uw broodnodige trek

06-320.326.55
Diana
Escort

045-320343
320323

JÊÊ|I|| Provincie
Spil Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
M59/W-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van een aanvraag om
ontheffing.

Aanvraag.
Verzoekvan 8 januari 1990 van Janssen-
Eggels, Exploitatie-en Handelsmaatschappij
B.V. te Maastrichtom ontheffing voor het ont-
gronden van een terrein in Schinveld
(Bt 50258).

Tervisielegging.
De aanvraag ligtter inzage vanaf 6 maart
1990: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b.ten gemeentehuizevan
Ónderbanken tijdens dewerkuren en daar-
buiten op dealdaar gebruikelijkeplaats en tijd
tot het einde van de termijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwarenkunnen door eenie-
dertot 7 april 1990 schriftelijk worden inge-
diendbij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MAMaastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 31
maart 1990mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maaktkan verzoekenzijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen g6x 72x 60x 54x 42x
5.100,- - - 117,- 125,- 153,-
-9.000- - - 211,- 227,- 274,-

-14.000- 238,- 284,- 321,- 346,- 419,-
-17.000- 289,- 345,- 390,- 421,- 509,-
-23.000- 392,- 466,- 528,- 569,- 689,-
-34.000- 574,- 685,- 776,- 837,- 1096,-
Effectieve jaarrente vanaf 12,2%.

Elk bedrag tot ’ 100.000,- en andere looptijd
mogelijk.96 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaar
Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd

(gediplomeerd) kredietintermediair.

___&-_
kgüg| Provincie
lljji Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
MSS/10-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van aanvragen en daarop be-
trekking hebbende ontwerp-beschikking.

Aanvragen.
1. Aanvraag van burgemeester en wethou-

ders van Meerssen van^9 augustus 1989
om ontheffing voor het aanleggen van
fietspaden langs de Fregatweg in Bunde
en in het Oostbroek te Geulle (Bs 55697).

2. Aanvraag van H.C. Vliegen, Dorpstraat 15
teCadieren Keer van 10 november 1989
om ontheffingvoor het bouwen van een
veestal, gierkelder, machineberging, olie-
opslag en mestvaalt (vaste mestopslag)
(Bs 57283).

Voornemen.
Hetvoornemen bestaat de door degemeente
Meerssen en H.C. Vliegen gevraagde onthef-
fingen te verlenen conform de ter visie ge-
legde concept-beschikkingen.

Tervisielegging.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andereterzake zijnde stukken liggen op de ge-
meentesecretarieënvan Meerssen resp. Mar-
graten ter inzage en wel vanaf 6 maart 1990
tijdens dewerkuren en daarbuiten op de al-
daar gebruikelijke plaatsen en tijden en ten
provinciehuize (Bibliotheek) tijdens de werk-
uren, en wel tot het eindevan determijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen debeschikking op de aanvraag.

Bezwaren. "
Gemotiveerde bezwaren kunnen dooreen ie-
der tot 7 april 1990 schriftelijk worden inge-
diendbij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MAMaastricht. Degenedie daaromtele-
fonischverzoekt (043-897632) kan tot31
maart 1990 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Jane alleen in het

tuinhuis.
Plots staat ze oog in oog

met 2 mannen die geen uit-
stel toestaan.

06-320.330.51
Life 1990. Jonge stellen

gaan eerlijk bloot, om dan
tot het uiterste te gaan.

lifeopname.
06-320.330.52 (50 et p/m)

Snel-contactlijn.
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 et p/m)
Sexcont. voor m/v en paren.

Gratis. Diskr. Bel 010--Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...te later
gaan.

06-320.327.88 (50 et p/m)

Trio-bisex
Wat Elly al lang wilde ge-

beurt hier samen met Anky
en Rob. Life

06-320.326.71 - 50 et p/m

Haarprobleme?

.. f. *__fi
Für Damenund Herren
üchtfs Haar oder Glatzenöildung sind passé
Senöse Experten zeigan Innen wie es getit
Audi besonders interessant tür uraulriedene
i Toupettrëger.

_______f^M__!rE_l____i_ff_n_____

Giro
55055

*«*_■"*
Astma Fonds

Bij Moonen is ook dan
GELD LENEN

GEEN PROBLEEM
Ook 65- tot 72-jarigen kunnen nu een gunstige

lening sluiten van 5.000,- tot 25.000,-;
looptijd tot 36 maanden.

netto in aflossing in maanden
handen 24 x 36 x

5.100,- 247,- 176,-
-ÏO.OOO- 484,- 346,-
-15.000- 725,- 517,-
-20.000- 966,- 690,-
-25.000- 1208,- 862,-

Binnen 1 dag geregeld
effectieve rente t/m 10.000,-: 16% per jaar

vanaf 10.001,-: 15,7% per jaar., De lening dientvóór Uw 74e jaar afgelost te zijn.
Meestal vervalt derestant-schuld bij overlijden.
U dient natuurlijk voldoende inkomen te hebben,

zodat U zonder problemen kunt aflossen.
Informeer vrijblijvend bij ons naar uw

mogelijkheden

Dagelijks van 9 tot 21 uur
Ook de 18-65 jarigekunnen natuurlijk bij ons

terecht. Dan zijn ook andere bedragen en
LANGERE looptijden mogelijk

Financieringskantoor

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
Tel. 045-225000 van 11.00-20.00 uur

Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad

¥ HERENSHIRTS 2ss% DAMESBLOUSES i

| vxanj^ck |
1 Creativiteit zonder grenzen. S)

Een internationaal team van top-designers schept continu F2J

"feJ vanjaack creaties in de mooiste en edelste stoffen. JL.
"r Door alle aandacht te besteden aan de detaillering bereikt men M
gh de hoogste graad van perfectie. T
IO Volgens kenners het summum op het gebied van herenhemden teJ
JL en damesblouses. jr

|| KERKRADE _^^Al/9 è
Einderstraat 44 M _ft m __2~ E)

l& Tel. 045-452600 A\(59 Voetgangersdomein W WIJNEN |§1

a____M_______t__MO___.Hß.__.

OPENBARE BEKENDMAKING __
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend dat

op maandag 12 maart 1990 om 10.00 uur eer
openbare vergadering van het college van hoo
ingelanden zal worden gehouden in de Gelee_%;
beekzaal van het waterschapshuis, Parklaan 10*
te Sittard; El
naast de gebruikelijke voorstellen (notulen van[ le

openbare vergadering d.d. 27 november 1989, 1?
van ingekomen stukken en mededelingen) de tf"
volgende voorstellen behandeld zullen worden:^
- afhandeling verzoeken om herziening van deP1

klassifikatie; r 1r;- beschikbaarstelling van een krediet t.b.v.
vervanging/uitbreiding machinepark t.b.v. on.:derhoudswerkzaamheden; _c

- beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. D
_

vervanging transportmiddel van de kernploeg
district Midden;

- beschikbaarstelling van een uitvoeringskredi _ j
t.b.v. de verbetering van de Eijserbeek, fase H.h
Eijs in de gemeenteWittem; in

- beschikbaarstelling van een uitvoeringskredi^j
t.b.v. de verbetering van de Selzerbeek te
Lemiers in de gemeente Vaals; at

- beschikbaarstelling van een uitvoeringskredi^
t.b.v. de verbetering van de Stedelijke Roer, I*3'
fase, perceel B, in de gemeenteRoermond; 'n

- beschikbaarstelling van een uitvoeringskredieJ0
t.b.v. de aanleg van regenwaterbuffers aan de^j
Kattebeek in de gemeente Valkenburg aan de)r

,
Geul; ~ ii,

- beschikbaarstelling van een krediet t.b.v.
automatisering. ii:

a
Het dagelijks bestuur voornoemd, Ir_

de secretaris, de voorzitter, lp
W.H.Th, van Megen . drs. F.W.G. Laarakk* e

Waterschap m JfRoer en Overmaas _2 R
Parklaan 10, Sittard |

pöJ_ .. I frrOVlnCie Bureau Bibliotheek
'■Jfelfü | > L Postbus 5700 *l _Oü_Sl LIITJDUrCJ 6202 MA Maastrich'

tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
MS6/ro-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van de beschikkingen naar
aanleidingvan aanvragen om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 20 febru?
1990 aan R. Brouwer, Maaslandstraat 36 tal
Hom de door deze op 17april 1989 gevraaffl
ontheffing voor het oprichtenvan een au-,
toverkoopbedrijf aan de Rijksweg Roermoir
Weert in Baexem onder voorwaarden ver-
leend.

Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 6 maart 1990ter I
zage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijf
dens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
Baexem, tijdens de werkuren en daarbuitel
op de in deze gemeente gebruikelijkeplaa]
en tijd, _ot het eindevan de termijn waarbi
nen beroepkan worden ingesteld tegen d'
beschikkingen op de aanvragen.

Beroep.
Tegen hetverlenen van de gevraagdeontb
fing als bedoeld ingevolge artikel 44 van Ó
Wet algemene bepalingenmilieuhygiëneK
tot 7 april 1990 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken ad)
seurs; c. degenendie overeenkomstig arti
20,21 of22 tweede lid, of28, eerste lid, ond
c. van de Wet algemene bepalingen milieu]
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. erti
andere belanghebbende die aantoont datl
redelijkerwijs niet in staat is geweest over-
eenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid,
28, eerste lid, onder c. van deWet algeme^
bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aa
en in tweevoud worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschil"
van bestuur,Binnenhof 1,2513AA'5-GraV»
hage.
Voor de indiening van ditberoepschrift is

’ 150-griffierecht verschuldigd,te storten 1

girorekening no. 507590 t.n.v. de secretari'
van deRaad van State, onder vermelding

- van: "betreft beroep tegen besluit Gecfep'f
teerde Staten van Limburg d.d. 20februaH
1990".
Genoemd bedrag zal worden terugbetaald'
de beroepszaak gunstigvoor de indiener*
loopt.

Degene die niet in staat is, genoemd bedrij
te betalen kan bij de secretarievan zijn wo<*
plaats een verklaring van de burgemeest^j
daarvoor vragen en die bij het beroepschr'
voegen. In bepaalde gevallenwordt in zon
tuatie een korting van ’ 75,- toeg jkend da
wel wordt de indiener geheel vrijgesteld v*
het betalen van Griffierecht.

Wegens reorganisatie v/h winkelcentrum Geleen moeten wij ons pW filiaal REZA-MODERN gevestigd GROENSTRAAT 10A+B
GELEEN definitief verlaten. LU

f^l Daarom gaan wij noodgedwongen over tot een ly

I^l ||Tn IHH H I TrtCT ■ _
bh l_______________________________U__H y

van de aanwezige voorraad berbers, Chinese tapijten, Nepal-tapijten, U
HH Pakistaanse tapijten en div. klassieke kleden.

LÜ VOOR MINDER DAN HALF GELD! flïm| Profiteer van deze eenmalige gelegenheid! 1
\\ ______W 483°1
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KNVB legt
zwarte lijst

sandalen aan # Jacques Josten
weer volop in
touw. Ondanks
zijn polsblessure
trainde hij
gisteravond
alweer met de
selectie van Blauw
Wit.

Foto:
PETER ROOZEN

handbal in cijfers
Tsjechosiowakije, wereldkampioen
schap voor A-landen, mannen, tweed
ronde, eerste dag: hoofdtoernooi: groe]
I: Hongarije - Zuidkorea 27-24 (14-11!
Zweden - Tsjechosiowakije 26-20 (15-9!
Roemenië - Frankrijk 25-21 (12-11!
Stand: 1.Zweden 3-6, 2. Roemenië 3-6,5
Hongarije 3-4, 4. Tsjechosiowakije 3-2,

_
Zuid-Korea 3-0, 6. Frankrijk 3-0.
Groep II: Joegoslavië - DDR 21-20 (9-11!
Spanje - Polen 24-17 (13-10), Sovjetunie
IJsland 27-19(8-14). Stand: 1. Sovjetunie
3-6, 2. Spanje 3-6, 3. Joegoslavië 3-4, .
DDR 3-2, 5. IJsland 3-0, 6. Polen 3-C
troostronde: Algerije - Cuba 20-20 (8-11!
Zwitserland - Japan 22-12 (15-3).

TILBURG - De dames van eredivi-
sie tafeltennisvereniging Megacles
hebbenvoor het'eerst sindsvier jaar
een nederlaag geleden. De lands-
kampioenen verloren uit met 6-4
van het Tilburgse Irene. Margo
Janssen en Ria van Rijswijek verlo-
ren de drie enkelspelen. De Chinese
Chen Hong was oppermachtig en
won al haar partijen. Het dubbel
ging ook naar de Weertenaren. Na
drieronden voeren Megacles en Ire-
ne met beiden twintig punten de
ranglijst aan.

Hendriks stopt
bij RKIVV

Ronald Pijls zal vanaf heden de trai-
ningen van de tweede klasser uit de
afdeling Limburg leiden.

HEERLEN - TrainerBert Hendriks
heeft met onmiddellijke ingang zijn
werkzaamheden bij RKIVV uit Ing-
ber bij Gulpen neergelegd.

sport kort

Cantelberg

" BEEK - Morgen, woensdag, orga-
niseert de paardenfokvereniging
Zuid-Limburg weer haar jaarlijkse
hengstenshow in het ruitersport-
centrum van Beek. Tijdens deze
show etaleren de KWPN-hengsten
zich aan een Europees publiek want
naast de Limburgse fokkers bestaat
er ook vanuit de Euregio veel be-
langstelling voor deze hengstenpre-
sentatie. Naast de KWPN-hengsten
presenteren zich ook enkele dravers
en volbloedhengsten. De grensland-
hengstenshow begint om 19.30 uur.
Donderdag zijn deKWPN-hengsten
te zien in manege De Leister. in
Roggel, vanaf 20 uur.

BEEK - Jacques Josten, keeper van de nationale handbalse-
lectie, zal ondanks zijn gebroken pols toch aantreden bij het
Europese kwalificatie-toernooi, over een maand, in Finland.
De spijkerharde eerste doelman van Guus Cantelberg ver-
wacht dat zijn pols vier weken nodig heeft om te genezen. Dat
zou betekenen dat Jostenprecies op tijd speelklaar is. De sluit-
post van Oranje zal echter, ter bescherming, een manchet om
het gekwetste polsgewricht dragen. Josten is Oranjes belang-
rijkste man, samen met cirkelloper Schuurs en opbouwer Ja-
cobs is hij een van de steunpilaren van het nationale handbal-
team.

nezingsproces bovendien versneld
worden. In Finland zal ik een man-
chet van lichtgewicht, kunstof gips
dragen. Dan loop ik geen risico.Bui-
ten dat heb ik voor een breuk nog
nooit een wedstrijd gemist. Ik zie
het maar als een nieuwe uitdaging.

Verder houd ik mij met conditietrai-
ning fit. De reactiesnelheid train ik
dan maar met 'foamballen', ik moet
toch wat."

Het polsgewricht van de lange goa-
lie is volgens medicus dr. Mey der-
mate gunstig gebroken dat het ge-
wricht na vier weken geheeld kan
zijn. Dr. Mey: „We beloven niets,
maar theoretisch is het mogelijk. De
breuk is erg gunstig, hij kan binnen
vier weken zijn hersteld. Ik kan me
echter voorstellen dat Josten het ri-
sico wenst te nemen. Finland is voor
hem een hoogtepunt, daar heeft hij
alles voor aan de kant gezet. Boven-
dien is h_ü " onmisbaar voor de
ploeg."

EN HAAG - Het Openbaar Minis-,fie mag gegevens van veroordeel-|{ voetbalsupporters doorgevenp^ deKNVB in Zeist. Dat blijkt uit,:« uitspraak van een van de voor-

' f an de rechtspraakafdeling,« cic Raad van State, mr P.J. Bou-jma, ineen door een Ajax-suppor-r aangespannen rechtszaak.
1-6 KNVB plaatst de namen van dè■roordeelde voetbalsupporters opP zwarte' lijst. De veroordeelden
Ck? een bePaalde periode uit deetoalstadions geweerd. De Ajax-JPporter ging op 10 september vo-«8 jaarmet de trein naar Eindhovenfi de wedstrijdPSV-Ajax te bezoe-;"■ loslopende' supporters zou-
Vel

°°r dC sterke arm ingerekend

M overkwam de Ajax-supporter,
_\ ac rechtszaak bij de Raad van*T le aanspande. Hij was het niet, met zijn aanhouding en spuug-
jf een agent in het gezicht. Daar-»or werd hij later door een van de"'^rechters in Den Bosch ver-
beeld tot een boete van honderd
tou eze zelfde rechter veroor-
kbbe °°k ?2 andere voetballief-

tó rechtszaak gaf het Openbaar
op verzoek van deKNVB

ir,nfYens over de veroordeelde
felri " aFS vrij' Daar was de veroor-|n^e Ajacied' het beslist niet mee

f er°ordeelde supporter eiste datpaa-van-State rechter BoukemaP bepalen dat deKNVB niets zou

Ègen doen met de door het open-
ministerie verstrekte gege-ns. Die eis is door Boukema afge-

_i«' ZlJn schriftelijke motivatie
|*gt over enkele weken.

oefenvoetbal
VANDAAG:
"ania-FortunaSittard 2 19.15uur.""terveld-Passart - 18.30 uur.

Bondscoach Guus Cantelberg is
overtuigd van het feit dat zijn eerstedoelman Josten in Finland niet zalontbreken: „Met de juiste therapie
en een beschermend manchet moethet mogelijk zijn Jacques bijtijds in
het doel te krijgen, 'zeker gezien deinstelling die Josten voor zijn sport
toont."

Uitdaging
Het aantal klappen dat een handbal-
goalie per wedstrijd op de hand
krijgt is niet te tellen. Om te zorgen
dat het polsgewricht niet om kan
slaan speelt Jacques Josten in Hel-
sinki met een manchet: „Het is een
hele geruststelling dat het een rech-
te breuk is. Met therapie kan het ge-

metRyan EH; 2. Christel Abenmet Fun
time; 3. Henri Meyers met ZMG Kienen
klasse zwaar II: 1.Toon Holtus met Us
nach; 2. Henk van de Broek met Al Ca
pone; 3. Jo Vlaar met Sakilly.

" HAMBURG - Het Westduitse Da-
viscup-team zal het ook in de twee-
de ronde tegen Argentinië moeten
stellen zonder Boris Becker. De
nummer twee van de wereldrang-
lijst meldde zich telefonisch af voor
het duel dat in Buenos Aires wordt
gespeeld. Hij geeft de voorkeur aan
deelname aan een toernooi in In-
dian Wells.

Holbox/Swift moet De Jong missen
°ERMOND - International Henco de Jong, dievoor het Roermond-e Swift in de eerste handbaldivisie uitkomt, is door een kniekwets-

C n
uitëescnakeld. De Jong moet daardoor de ontknoping van de

■^petitie, waarin Swift een tweede plaats bezet, missen. De Roer-"londse ploeg, die slechts een smalle selectie heeft, verliest hiermeeowel verdedigend als aanvallend een belangrijke speler. De geboren
trechter onderging inmiddels een kijkoperatie. De eerste diagnosesseven een somber beeld. Volgens de behandelende artsen is De Jong
ll seizoen zeker niet meer inzetbaar.

nieuw hadden zich slechts drie
combinaties voor de barrage ge-
plaatst. Routinier en paardentand-
arts Ben Spreuwenberg ging tijdens
deze barrage verschrikkelijk in de
fout door zijn paard te veel af te
bluffen. Dat deden William
Brentjens en Miranda Storms, res-
pectievelijk 16 en 17 jaaroud en bei-
den lid van dezelfde vereniging,
niet.

BEEK - Tijdens de Limburgse
kampioenschappen springen
voor paarden in het ruiter-
sportcentrum van Beek heeft
een drietal jeugdige talentenduidelijk zijn visitekaartje af-
gegeven in de hoogste klasse.
Alleen routinier Toon Holtus
uit Übach over Worms wist te
voorkomen dat de aanstor-
mende jeugd ook de hoogste
Limburgse springtitel greep.

Van onze medewerker LKspringen paarden in Beek

Jeugdig talent
dient zich aan

" PUNTA DEL ESTE - Het Belgi-
sche jacht Rucanor Sport heeft de
strijd in de vierde etappe van de
Whitbread zeilrace om de wereld
opgegeven. Schipper Bruno Dubois
besloot op de motor verder te gaan
met nog ongeveer 1800 zeemijlen af
te leggen. Ruim een dag na de start
van de etappe liep het jacht grote
schade op bij een aanvaring met een
walvis. De boot keerde terug naar
Auckland voor een reparatie. Daar-
mee liepen de Belgen echter een
achterstand op van bijna 3000 mijl
op de leider in de non-maxi divisie,
het Nederlandse jacht Equity en
Law, dat vrijdag in Punta del Este
binnenliep.

Brentjens liet zijn paard goed door-
galopperen. Dit resulteerde in een
foutloos parcours in 42.67 seconden.
Vervolgens kwam Miranda Storms
in het parcours. Van haar vader had
zij als laatste instructie meegekre-
gen om een nog kortere wending te
maken. Dit maakte haar wat onze-
ker en het paard werd door haar
twijfelachtige houding uit het ritme
gehaald. Hierdoor verloor zij niet al-
leen kostbare seconden maar ook
de titel.

Op dezelfde plaats waar de 28-jarige
Toon Holtus drie weken geleden
met zijn paard Usnach nog een zwa-
re val maakte, waar hij een rugbles-
sure aan overhield, greep hij nu de
kampioenstitel in de klasse zwaar
11. In het groene seizoen had hij
deze titel ook al behaald met het-
zelfde paard.

Toch was er een groot verschil. Na
twee manches was hij met zijn
paard de enige combinatie die twee
keer de nul had weten vast te hou-
den waardoor een allesbeslissende
barrage overbodig was geworden.

sport in cijfers
vrouwen. Finale: Navratilova (VS/l)
Sukova (Tsj/3) 6-2 5-7 6-1.

WIELRENNEN
WAANRODE (B) - Uitslag eerste wed
strijd voor vrije amateurs: 1.Van Kes
sei(Deurne); 2. Didderen (Margraten), 8
Hindriks (Geleen); 10. Blatner (Kerkra-
de); 11. Kloosterman (Valkenburg); 17
Scheres (Echt); 19. Sijen (Maastricht).

In de klasse licht had stijlruiter Ben
Boessen uit Geleen eindelijk dat ge-
luk dat iedere ruiter een keer nodig
heeft. Vaak had hij al in de buurt
van een titel gezeten. En nu lukte
het dan eindelijk. Van de 90 ruiters
was hij de beste.

Een anti-climax van een kampioen-
schap, maar een groot kampioen die
tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen zeker als een van de favo-
rieten van start zou gaan.
Spannender was de strijd in de klas-
se zwaar I. Henri Meyers, Maurice
Joosten en ChristelAben hadden na
twee manches nog kans op de titel.
Tijdens de barrage moest Meyers
als eerste van start. De opgave om
foutloos te blijven en een goede tijd
neer te zetten kon hij niet waar ma-
ken. Daarom moest de pas 18-jarige
Maurice Joosten uit Treebeek zich
met deze opgave belasten. Met de

geroutineerde Ryan EH, en met de
laatste aanwijzingen van Rob Eh-
rens goed in zijn oren geknoopt,
lukte het Maurice foutloos te blijven
in een goede tijd. Zon goede tijd
zelfs dat Christel Aben dit resultaat
niet meerkon verbeteren, al deed zijdaartoe een goede poging. De leer-
ling van Rob Ehrens, die ook Eh-
rens' paarden trainde toen deze ge-
blesseerd was, werd voor de eerste
keer in zijn jonge leven kampioen.
Ook in de barrage van de klasse
midden op zaterdagavond deelde de
jeugd een gevoelige klap uit aan de
gevestigde springgrootheden. Op-

den 57,600; 4 Davis (VS) 57,300; 5 Aihara
(Jap) 56,800; 6. Shinohara (Jap) 56,750;
vrouwen: 1 Zmeskal (VS) 39,619; 2 Kali-
nina (Sov) 39,450; 3 Kosuge (Jap) 39,111;
4 Woolsey (VS) 38,949; 5 Molosovici
(Roe) 38,899; 6 Fernandez (Spa) 38,812.

KUNSTRIJDEN
Halifax (VSt). Wereldkampioenschap-
pen, stand na verplichte figuren man-
nen: 1.Zander (BrD), 2. Browning (Can),
3. Petrenko (Sov), 4. Filipowski (Pol), 5.
Barna (Tsj), 6. Bowman (VSt), 7. Eldred-
ge (Vst), 8. Wyue (VSt), 24. Schuiten
(Ned).

GOLF
MIAMI - 2.660.000 gulden, Doral open.
Eindstand: 1. Norman (Aus) 273 slagen
(-15), wint play off op eerste 'sudden
death' hole van Calcavecchia (VS),
Simpson (VS) en Azinger (VS), allen
273, 5. Purtzer en Reid (VS) 275. 6. Cou-
ples (VS) 276.

SCOTTSDALE (VS) - 570.000 gulden,
demonstratietoernooi mannen. Finale:
Krickstein (VS) - Mayotte (VS) 6-3 6-4;
om derde plaats: Courier (VS) - Emilio
Sanchez (Spa) 7-6 2-6 6-3; om vijfde
plaats: Sampras (VS) - Grabb (VS) 6-1
Grabb terug getrokken; om zevende
plaats: Agassi (VS) - Berger (VS) 7-5 6-4.
INDIAN WELLS (VS) - 665.000 gulden,

TENNIS
CAIRO - 190.000 gulden, internationa-
le Egyptische kampioenschappen,
mannen. Finale: Muster (Oos/1) - Altur
(Spa) 6-4 6-3.

FAIRFAX (VS) - America Cup, man-
nen: 1.Kolivanov (Sov) 57,650 punten; 2
Büchner (DDR) en Ringnald (VS) bei-

TURNEN

Lotto 9. Eerste prijs één winnaar bruto
’354.252,70, tweede prijs drie winnaars
’50.000,-, derde prijs 71 winneaars
’2.190,80, vierde prijs 3.591 winbaars
’43,30, vijfde prijs 56.356 spelers ’ 5,-.
Toto 9. Eerste prijs 50 winnaars elk ’ 351,70,
tweede prijs 861 winnaars ’ 13,60, derde
prijs 6.150 spelers ’ 4,70.
Toto-gelijk 9. Eerste prys geen winnaar,
tweede prijs twee winnaars elk ’ 139,20,
derde prijs veertien winnaars ’ 99,40, vierde
prijs 406 winnaars ’ 5,40.

PAARDESPORT
Beek, LX springen: klasse beginners: 1.
Daisy Bovee met Zento; 2. Karin Bou-
ten met Derma; 3. Hans Opstals met Do-
mino; klasse licht: 1. Ben Boessen met
Royal Dream; 2. Harrie Jenniskens met
Zaman; 3. Dorris Vlas met Talman;
klasse midden: 1. William Brentjens
met Chipton Eblana; 2. Miranda Storms
met Bitchico; 3. Ben Spreuwenberg met
Boy; klasse zwaar I: 1. Maurice Joosten

Kuwayt. Golf-toernooi. Bahrayn - Ver
enigde Arabische Emiraten 1-0 (0-0). 51
Mahmood 1-0. Algiers. Toernooi om
Afrikaanse voetbalbeker, tweede dag
groep A: Nigeria - Egypte 1-0 (1-0). 8
Yekini 1-0.

VOETBAL

toto/lotto

" MIAMI - Steffi Graf is dit week-
einde een van haar eerste plaatsen
op de diverse tennisrangujsten
kwijtgeraakt aan Martina Navratilo-
va. De Westduitse, die herstellende
is van een duimblessure, zag de
Amerikaanse na de toernooizege in
Indian Wells voorbij komen op de
lijst van verdiensten in dit jaar. Na-
vratilova sloeg de eerste twee maan-
den een bedrag van 270.750 dollar
(circa 540.000 gulden) bijeen, Graf is
tweede met 248.621 dollar (circa
490.000 gulden). Brenda Schultz is
beste Nederlandse. Ze is twintigste
met 35.842 dollar.
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NJtsk'°.ra.L,s-Gr-C."°ben 2*5..na

nth-Born 3-4

StTvKeizer
H h Zwaantje 2-5
1*2.,Volkshuis 5_2fUtj^.Apollo 7-0
sitoSchaesb. 7-0
ÖH.^fambool 0-7

4-3HJ^-ABC 5-2

S^.fc^ 2-5
2-5
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,'h.D Brunssum 7-°

Wo_,.pAPollo 0-7S«_r.vfambool 5-2
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tó^Schaeaberg 2-5.Sfe , 3-4

tesfeMcn>f.r_'Klossen 5-2
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tVnVoolksh"'S 5-2
|» "'Schaesberg 3-4uV_k
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:
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TIP-Wolfrath 0-7
Heukske-Bluf 5-2
2C
BCV-Sibbe 4-3
Klosje-St.Hoger . 4-3
Volkshuis-Los Band 2-5
2D
BBC-Brunssum 7-0
Carambool-Los Band 2-5
Ven-Hoefijzer 5-2
Keizer-DJB 3-4
Voerendaal-Schaesberg 2-5
2E
Eikhagen-Brunssum 7-0
Maria Gew.-Keizer 7-0
N.Klossen-Schaesberg 3—4
Hoefijzer-Carambool 2-5
2F
OHVZ-Schinnen 2-5
Hoefijzer-Waubach 7-0
Bl.Bock-N.Klossen 5-2
St.Hoger-Gebr.Höfke 2-5
Schaesberg-Kantje 2-5
3A
Volkshuis-HGK 2-7
Baandert-Statie 7-2
Sociëteit-Eikenboom 2-7
Meers-Maasband 2-7
Wilhelmina-Wolfrath 2-7
Heukske-Holtum 4-5
3B
OnderOns-Kempke 3-6
Maurits-ST.Bavo 7-2
DJB-Baandert 5-4
Butting-DDK 7-2
Tjoba-St.Hoger 5-4
Eikenboom-Sibbe 4—5
3C
Carambool-Weustenrade 5-4
Ven-ABC 7-2
DJB-Treffers 2-7
N.Klossen-Juliana 7-2
ABP-St.Hoger 3-6
Irene-Schaesberg 7-2
4A
Benelux-Wolfrath 9-0
4C
Treffers-Maria Gew. 2-7
Brunssum-Gebr.Höfke 4-5
Ven-Vriendenkr. 4-5
4D
Beatrix-ABC 9-0
Hoefuzer-BCH 2-7
DDK-N.Klossen 7-2
Eikhagen-DJB 2-7
BCV-Klimmen *-5

4E
N.Klossen-Beatrix 7-2
Cebusta-Zwaantje 7-2
Academie-Touche 7-2
Br.Wapen-DDK 7-2

gofbiljart
Ereklasse
BV Eind-SNA 2^l
Maasgolf-Br.Taveerne 4-2B.Aolders-Pappegay 4-2
Berg.Balke-Hollandia 5-1
GBCKloth-Maasvallei 4-2
Krietje-Pint gest. 0-1
Stand
Maasgolf 18-31
SNA 18-28
Pint 17-26
Brand Taveerne 18-25
Bergeroder Balke 18-23
GBC Kloth 18-19
Biej Aolders 18-15
BV Eind 18-14
Maasvallei 18-13Hollandia 18- 8
Krietje 17- 6
Pappegay 18- 6
District Echt
Hoofdklasse
Centrum-Deelgaard 11-1Heukske-Greuske 2 12-0
GBC Slek-Putbr.Boys 5-7
Greuske-Village 8-4
GBC Montfort-Heukske 2 6-6
le klasse
Barbou-Montfort 2 4-8
Spee-Ons Genoegen 2 9^3
Zuul-GBC Hingen 9-3
Ons Genoegen-Centrum 2 8-4 :
Deelgaard 2-Kerkzicht 6-6
2e klasse
Stoba 2-Montfort 3 9-3
Putbr.B2-B.Aolders 2 4-8
Village 2-GBC Stoba 6-6 ;
Awt Deetere-GBC Spee 2 10-2
Donck-Paerdstal 6-6 ',
Standen ;
Hoofdklasse
Heukske 17-27
GBC Montfort 17-25 i
Greuske 17-22
GBC Slek 17-21 I
Centrum 17-20 i
Deelgaard 17-16 i
Putbroeker Boys 17-16.

Heukske2 16- 9
Village2 17- 9
Greuske2 17-3
le klasse
GBCSpee 17-26
Zuul 17-25
GBC Montfort 2 17-25
Ons Genoegen 17-23
Deelgaard 2 17-23
Kerkzicht 17-19
Centrum 2 17-15
GBC Hingen 17-10
Barbou 17-3
Ons Genoegen 2 17- 2
2e klasse
GBC Slek 2 17-32
Biej Aolders 2 17-32
AwtDeetere 18-28
GBC Montfort 3 17-23
GBC Stoba 18-17
Village2 17-16
Paerdstal 17-13
Donck 17-11
Putbroeker Boys 2 17- 7
GBC Stoba 2 18- 7
GBCSpee 2 17-4
District WeertHoofdklasse
Schuttersh. -Luchtpost 4-2
Vuulderke 2-Graswinkel 1-5
Vuulderke-Schuttersh. 3-3GBCLeike-BCB 3-3
Graswinkel-Royal 2-4
Dennenoord-Vuulderke 2 6-0
Luchtpost-Stamgasten 3-3
le klasse
Anker-Vriendenboom 5-1
Royal 2-Spijk 3-3
BCB 2-Anker 2 3-3
2e klasse
Hook-GBC Leike 2 2-4SwingMill-Anker3 4-2Hook-Swing Mill 2-4
Hoppers-Graswinkel 2 3-3
Spijk 2-GBCLeike 2 3-3
Bach.Club-Anker3 3-3
Standen
Hoofdklasse
Dennenoord '89 17-30
BCB 17-25
GBC Leike 17-25
Vuulderke ' 17-22
Royal 17-18
Schuttershoeve 17-18
Graswinkel 16-11
Luchtpost 17-11

Stamgasten 16- 5
Vuulderke 2 17- 3
le klasse
Anker 12-23
BCB 2 12-18
Vriendenboom 12-12
Anker 2 12-11
Royal 2 12-10
Spijk 2 12- 8
Luchtpost 2 12- 2
2e klasse
Swing Mill 15-27
Spijk 2 15-24
Bachelor Club 15-18
Hoppers 15-18
Graswinkel 15-15
GBC Leike 2 15-14
Anker 3 16-13
Hook 15_ 7
Swing Mill 2 15- 0
District de Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Tolhoes-Stern 2-3
BGK-Olympia 3-2
Pint 2-AG Kirk 2-3
Kroon-Overbroek 3-2
Hanneman-OBK 3-2
le klasse
B.Balke-Kloth 2 2-3Broenssum-Sjutt 0-5
Olympia 2-Bocholtz 3-2
2e klasse
Pumpje-Op 'tGaat 2-3
Odeon-Sjörk 2-3
Singel-ENBK 4-1
Voelender-Trefpunt 2 2-3
OBK2-Pint3 4-1
3e klasse
Eikske 2-Tolhoes 2 2-3
Pint 4-BGK 2 1-4
AGKirk 2-Geulke 5-0
Overbroek 2-Olympia 3 4-1
OBK 3-Hanneman 2 2-3
4e klasse
GroeneDal-Pumpje 2 2-3
Eikske 3-Cosy Corner 2-3
Dopgere-Pannésjop 3-2

tafelvoetbal
NTVB-bekercompetitie
Waardhofb-Smidterb 2-6
StarClv b-Zw. Ridders 2-6
Stadhoes(x)-Survivors 2 4-4
Heer-Miranda (x) 4—4
Karrewiel-Leeuwenh. 8-0'

Loontjens-Millen 0-8
Hakkers 2-Hakkers 3 8-0
Roberto b-De Uiver 6-2
Surviv.-Borgh. 8-0
Der Eck-Camont. b 2-6
Wien 2 (x)-Jojo b 4-4
Dolomiet-V. Viss. 3 5-3
Hakkers-Viktoria 8-0
Smidter b 2-0. Mert 6-2
Hubetsy b-Wien(x) 4-4

Terugvalronde over-
gangsklasse
V. Viss. (x)-DeSjörk 4-4
V. Viss. 2-81. Wit 3-5
De Pluim-De Poart 7-1
DAT b-DeHeide 3-5
Eerste klasse
Mariaveld-Stadion 3-5
Koningsw. 2-Lieuwke 1-7
Tweede klasse
De Heide 2 vrijlot
Suestra-Star Clv b 2 5-3

schaken
KNSB 2e klasse C
Bloemendaal-Utrecht 2 2-6
Venlo-Schaesberg 21/_-sV_>
P. Keres-Groothoofd 2-6
Pion-C. a/d IJssel 2'/_-5,/_
LSG 2-DD 2 4-3
KNSB 3e klasse F
DJB-Stukkenj. 3'/_-4'/_
Brunssum-HMC 2 6-2GESS-Vianen 3'/2-4'/_
Eindh. 3-'tPionneke 41/_-3'/2
HSC-SMB3 fr-2
LiSB promotieklasse
Kerkr.-'t Pionneke 2 4 1/_-3'/_
Voerendaal-Arx 6-2Schaesb. 2-Venlo 2 1-7
HoensbroekME-VSM 4'/2-2'/_
LiSB le klasse A
De Juiste Z-Fortuna 4/2-3/2Brunssum 2-MSV 4V2-3V2Heerlen-DJC 3 5-3
Hoensbroek 2-VSM 2 4'/_-3'/2
LiSB le klasse B
Venray-GESS2 6'/_-lV_
Venlo 3-Leudal 5-3
Reuver-DJC 2 3 '/2-3V2
Tegelen-EWS 2'_-s'/2

LiSB 2e klasse A
Kerkrade 2-Gronsveld 4 1/_-3_
Voerendaal 2-Attaque 4-4
Schaesb. 4-Landgraaf 2-6
Hoensbroek 3-VSM 3 4 1/2-3 1/_
LiSB 2e klasse B
Schador-GESS 3 s'/_-3l/2
Brunssum 3-'tPionneke 3 5-3
Schaesb. 3-Fortuna2 5-3
Juiste Z. 2-EWS 2 '/_-7V_
LiSB 2e klase C
Venlo 4-Helden 6-2
Bergen-Venray 2 8-0
DeWitte D-Bler. 3 '/_-4Vx
LiSB 3e klasse A
Brunssum 4-MSV 2 6'/_-l l/_
Heerlen 2-Voer. 3 4-4
Hoensbroek 4-Cayer 4—4
LiSB 3e klasse B
Kasteel-MSV 3 5-2
Schaesb. 5-DJC 5 4-4
Hoensbroek 5-Caissa 2 t-5
LiSB 3e klasse C
'tPionneke 4-DJC 4 4 1/_-3V_
Tegelen 2-Caissa s'/_-2'/_

hockey
Heren
4e klasse G
Meersen-Hoekeer 1-1
Dames
Hoofdklasse
HGC-Hilversum 1-0
Amsterdam-HDM 4-1
Laren-Pinoke 0-2
MOP-DKS 3-1
Kampong-Bloemendaal 0-0
Groningen-EMHC 2-0

zaalhandbal
DAMES
Jeugd ZO
V&L-Bevo 24- 5
lason-Meteoor 5- 0
Tongelre-AAC 7-14
SVM-Sarn 14- 3
PSV-Haslou 6-22
Haslou-V & L 10-13
PK
Polaris-lason 2 8- 9
Sibbe-Kerkrade 13-16

Born-Br. Out 8- 9
Maasbracht-Sittardia 2 11-13
Ospel-Loreal 2 14-11
IA
Blerick-Heel 2 14- 4
Grathem-HVN 11-12
Bevo2-Vesta 11-17
Rapiditas 2-DES 11- 8
1B
Caesar 2-BSV 7-21
Sittardia 3-SHV 8-10
lasoh 3-Margraten 8-19
Hellas-AS 8- 7
2A
Breeton Sp.-Bevo 3 17- 2
SWH-Rapiditas 3 9-11
Gr. Ster-Merefeldia 3 24- 5
2B
Be Fair-Wittenhorst 3-23
Herten-Merefeldia 2 .6-11
NOAV 2-Patrick 12-10
2C .
Selpa MVC-Hellas 2 10-11
Wijnandia-Hoensbroek 13- 8
Marsna-Wilskracht 16-9
2D
Roda-Br. Out2 5- 6
Gulpen-Vilt 12- 9
Maastricht-Selpa MVC 2 9-11
Margraten 2-BeQuick 8- 8
3A
Blerick 2-Loreal 4 24-19
Wittenhorst 2-Popeye 5- 0
Manual-Alcides 8-11
Rapiditas 4-Eksplosion 2 21- 6
3B
Grathem 2-Postefholt 3 13-6
Maasbracht 2-Linne 15- 9
Sittardia 5-Stramproy 15- 5
3C
Wilskracht 2-Born 2 8-18
IVS2-Limburgia 12-10
Haslou-Sittardia 4 12- 9
Voerendaal-Zw. Wit 8-17
3D
HVS-Adio 8- 8
Roda 2-Br. Out 3 6- 5
Polaris 2-Esra 16- 7
Jun.PK
Caesar-Swift 11-17
Sittardia-Rapiditas 13- 3
NOAV-Bl.Wit 12- 7

HEREN
Jeugd ZO
AAC-Bevo 14-17

DVC-E. Meteoor 14-12
ESCA-V&L 11-13
Duiven-Gazellen 12-16
Sittardia-Swift A 18-17
PK
Polaris-Caesar 22-25
Kerkrade-Loreal 2 8-16
Alfa S.-Swift 3-25- 9
Zw. Wit-HBS 16-30
IA
Blerick 2-Loreal 3 11-13
wittenhorst-Herten 2 21-13
Bevo2-Ospel 14-19
Rapiditas 2-DES'S9 23-19
1B
81. Wit 3-Br. Out 17-17
Minor-Hoensbroek 18-12
Sittardia 3-SHV 25-18
NOAV 2-Wilskracht 21-24
ATSV-Voerendaal 22-23
2A
Breeton Sp.-Alcides 21-21
Merefeldia-Loreal 4 31-12
Bevo 3-Hercules 13-12
Manual-Rapiditas 4 22- 3
2B
Born-BeFair 16-10
HBS 2-Rapiditas 3 11-23
Maasbracht-Stramproy 23- 3
2C
Wijnandia-IVS 19-17
Alfa S 2-DESUb 13-37
2D
Olympia-Zwart Wit 2 20-6
Minor2-Marsna 17-17lason-Kerkrade 2 22-20
Voerendaal 2-Gulpen 19-15
3A
Be Fair 2-Blerick 3 21-19
Breeton Sp. 2-Beatrix 13- 8
merefeldia 2-Grathem2 18-13Bevo4-Linne 18-17
3B
Be Quick-Filarskis 11-27
Selpa MVC-Br. Out2 21-19
Polaris2-BSV2 23-17
ATSV2-lason2 12- 9

basketball
HEREN
Eredivisie
Donar-Eindhoven 109-78
le divisie B
WSC-Wyba 82-86

Rayonhoofdklasse
Attacus-OBC Oss 89-55
Eindhoven 2-Flash 48-82
Black E-J. Crabs 84-78
Br. Pion.-PSV 51-74
BS Weert 2-SVH 91-72
Overgangsklasse B
Tantalus-Braggarts 2 118-39
Rush-Titanus 102-60
Kimbria 2-OBC Oss 2 . 89-71
QuoVadis-J. Giants 103-71
J. Sport-Dunatos 96-94
Braggarts-BS Weert 3 102-68
le klasse A
BS Weert 4-Kimbna 3 68-74
Bumpers-Kimbria 4 114-41
BSM-Aeternitas 62-59
Kepu St.-Hoppers 87-49
Braggarts 3-TSM AllSt. 89-48
2e klasse A
Alley Oop-Boemerang 79-59
Archers-Springf. 43-79
BSM 2-Aeternitas2 72-81
Landgraaf-BS Weert 5 2- 0
J.Giants 2-Dunatos 2 46-59
3e klasse A "Alley Oap2-Bumpers 2 38-50
Kepu St. 3-Braggarts 4 50-68
Braggarts 5-Kimbria 5 54-57

3e klasse B
BS Weert 6-J. Giants 3 56-52
Aeternitas 4-Hoppers 2 64-86

DAMES
Rayonhoofdklasse
PSV 2-Erp '70 72-49
Black E 2-Mates 60-39
Overgangsklasse B
Rush-Aalst W. 34-54
Bumpers-Lieshout 48-40
Kimbria 2-KepuSt 50-57<
Dunatos-BS Weert- 87-46
Quo Vadis-Springf. 48-30
le klasse A
Aeternitas-Springf. 75-^l2
Kepu St 2-Springf. 2 79-23
J. Giants 2-Boemerang 33-53
Braggarts 2-Dunatos2 71-50
Dunatos 2-Olympic 37-58
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Limburger ondanks gebroken pols in EK-kwalificatie Finland Megacles
onderuitJosten laat Oranje

niet in de steek

Limburgs dagblad sport



Vier titels
voor Simson

Van onze judomedewerker

Iason klopt Noav
Scheidsrechters beïnvloeden duel

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

Bij de dames en heren juniorenwas
van een Engelse overheersing totaal
geen sprake. Een bijzonder fel ge-
vecht vond plaats in de klasse heren
tot 65 kg. Remco en Ward Janssen,
beiden van Heerlerbaan, waren aan
elkaar gewaagd. Het duel was bij-
zonder snel en vergde veel van de
naamgenoten Janssen. Het was uit-
eindelijk Remco die aan het langste
eind trok. Bij de dames boven 65 kg.
zorgde de Sittardse Miranda Hom
voor een verrassing. De veel lichtere
Hom bleef, door attent reageren,
buiten de „machtsgrepen" van de
Bundense Carina Smeets. Het
steeds weer verhogen van het tem-
po door Miranda Hom bracht haar
uiteindelijk toch op de knieën.

HEERLEN -Het verlies van de<
by tegen de schaakverenil
Schaesberg, maakt een eind aan
een-jarig verblijf van de Ven)
schakers in de tweede klasse val
landelijke competitie. Met 5,5 -
verloren de Venlonaren anderrfl
Het verloren terrein kan in de A
resterende ronden niet meer ê'
gemaakt worden. Voor de Sch*
bergse schakers lijkt het erop da'
seizoen niet om lijfsbehoud beh1
te worden geknokt. Integend
een tweede plaats ligt in het
schiet. Koploper Capelle gaf te
Pion Groesbeek geen krimp en <
met 5,5 tegen 2,5.

Schaesberg
deklasseert

schakers Venl

Van onze basketbalmedewerker
KERKRADE - Kepu Stars
verpletterde in eigen huis me-
dekoploper Hoppers uit Roer-
mond: 87^i9. Braggarts heeft
tegen het derde team van Mi-
niware op gemakkelijke wijze
gewonnen: 102-68. In de
sporthal van Kerkrade-West
werd zondagavond waar-
schijnlijk de belangrijkste
wedstrijd van het seizoen ge-
speeld in de eerste klasse.
Waar Kepu in de eerste ont-
moeting in Roermond nog net
verloor daar waren ze nu heer
en meester op alle fronten.

In de openingsfase leken de gasten
sterker. De Kerkraadse basisvijf
(Van Dijk, Van de Berg, De Goede,
Didderen en Bertrands) moest tot in
de negende minuut wachten om de
eerste keer op voorsprong te ko-
men: 15-13. Met name het nerveuze
spel was debet aan het matige ni-
veau van de wedstrijd. Tot de
twaalfde minuut ging de strijd rede-
lijk gelijk op: 19-19. Beide teams
hadden al zeven teamfouten waar-
door bij elke persoonlijke fout een
om een vrije worpen genomen
moesten worden. Kepu kende vanaf
dat moment een goede fase terwijl
Hoppers gedurende drie minuten
helemaal niet tot scoren kwam. In
de vijftiende was het verschil opge-
lopen tot 36-19.

KV Helios in
degradatiegevaar

Braggarts, op dit moment vertoe-
vend op een derde plaats in de over-
gangsklasse, moest in de beginfase
opboksen tegen een stroef spelend
Weerts team. Nadat de gasten met
slechts vijf spelers aantraden ver-
wachtte iedereen dan ook een ruime
overwinning. Na zes minuten spe-
len was het eerste gat geslagen:
12-6. Vlak voor rust leden de Weer-
tenaren een aantal malen balverlies
waardoor de ruststand 42-27 werd.
In de tweede helft bleef het eenrich-
tingsverkeer. Miniware maakte kon
geen vuist meer maken. Vlak voor
tijd bereikte de goed spelende Wil-
lem Joop Lagarde met zijn score de
magische grens van honderd.

Vlak voor tijd kreeg Ron van de
Berg van zijn coach de terechte pu-
bliekswissel. Coach Van de Berg:
„Ik ben een heel gelukkig mens. Nu
moet de langverwachte promotie er
toch inzitten.

De meeste punten kwamen op het
conto van de uitblinker Ron van de
Berg die topscorer werd met 40
punten waarvan zes drie-punters.
Intussen wisselde de coach van de
Roermondse hoofdmacht constant
doorom toch te proberen zijn ideale
vijftal binnen de lijnen te krijgen.
Bij eenruststand van 51-33 bleek de
strijd gestreden te zijn. Na de pauze
zaktehet niveau beduidend. Het
spel werd rommeliger en de sfeer
grimmiger. Het goed' fluitend duo
hield de gemoederen onder contro-
le.

NIJMEGEN - De gewichtheffers
van Helios hebben in de vierde ron-
de van de Nederlandse gewichthef-
competitie met 1129-1249 verloren
van het Nijmeegse Atlas. De Sim-
pelveldenaren moesten in een span-
nende strijd de eer laten aan de
thuisploeg die zich na de zege me-
dekoploper mag noemen. Helios zal
er in de komende wedstrijden tegen
LXV De Spartaan (Leiden) en Apol-
lon (Den Haag) behoorlijk aan moe-
ten trekken om degradatie af te
wenden.

Een zwaar gehavende ploeg reisde
af naar Nijmegen. Ger Vandenberg
en Willy Frijns zijn nog steeds ge-
blesseerd. Slechts vier man pro-
beerden het karwei te klaren, maar
moesten lijdzaam toezien hoe Atlas
al na het onderdeel trekken een be-
hoorlijke voorsprong had genomen.
Roger Godschalk blijft uitstekend
acteren. Hij verbeterde drie per-
soonlijke records. Bij het onderdeel
trekken reikte de Helios-atleet tot
87Vi kilogram. Het stoten scoorde
Godschalk 107xh kilogram. Op bei-
de een verbetering van 2/2 kilo-
gram. Met een record coëfficiënten-
totaal van 300 (dit getal verwerkt het
lichaamsgewicht) maakte de Sim-
pelveldenaar het feest compleet.

tegen met de respectievelijk cijfers
100, 140 en 267 (totaal).
Deze prestaties legden niet genoeg
gewicht in de schaal om het de Nij-
megenaren echt lastig te maken.
Thuisspeler Ton Leenders gooide
alle schroom van zich af een reikte
tot het supertotaal van 332.

duels

In de landelijke derde klasse gaa'
titel naar Vianen dat met 4,5 -
van zijn grootste concurrent ö
uit Sittard won. Onderaan in <*
klasse krijgt Pionneke Roerrn"
het zeer moeilijk. Zij verloren '3,5 - 4,5 de vierpunten-wedstrijd
gen Eindhoven 3. Nog kans op .
sebehoud heeft De Juiste Comb1
tic uit Stem dat met 3,5 - 4,5 vaC
Stukkenjagers verloor. Even*
matchpunten als De Juiste Col'
natie hebben Eindhoven 3 en S'
3. Het Brunssumse team won '6-2 van HMC en handhaaft zich
jaar gemakkelijk. In de hocré
klasse van de Limburgse compe'
nam Venlo 2 revanche op Sdl'
berg 2 met een dikke 7-1 over 1*

ning. Hoensbroek blijft voor de'
in de running door met 4,5 - 3,5
VS Maastricht te winnen. In de 5

ronde volgen twee interesse

" In de eerste klasse basketbal heeft Kerkrade orde op zaken gesteld. Medekoploper Hoppers uit
Roermond werd overtuigend verslagen. Foto: WIMKUSTERS

Dammers strijden
voor klassebehoud

Eureka ondanks zege in gevaar

Van onze dammedewerker

LAMMERENBURG - Ondanks
de 14-6 overwinning op het
Zeeuwse Lammerenburg dreigen
de dammers van Eureka te degra-
deren uit de landelijke tweede
klasse. In de laatsteronde moeten
de Heerlenaren minimaal gelijk-
spelen tegen Gorinchem op zeker
te zijn van klassebehoud. De Rid-
der uit Brunssum deed goede za-
ken in Middelburg (14-6) en kan
onmogelijk nog degraderen.

Een leuk voorbeeld van de malai-
se waarin Eureka zich bevindt
was deremise van Bert Verton te-
gen een volslagen onbekende
Zeeuw. Verton kon de hele partij
bogen op de betere stelling en
leek de winst na een viervoudig
schijvenoffer in de schoot gewor-
pen.

den de maat. Ook tegen Lamme-
renburg ging het moeizaam. Na-
tuurlijk waren we sterker want
die Zeeuwen staan onderaan. Het
gestuntel op verschillende borden
geeft zeer te denken", meent
teamleider Eddy Zijlstra, die de
hand zeker ook in eigen boezem
steekt.

Gezien het vertoonde spel van de
Eurekanen lijkt de kans op hand-
having minimaal. De Heerlense
ploeg kampt met een onbegrijpe-
lijk vormverlies. „Een seizoen om
zo snel mogelijk te vergeten. Ver-
scheidene spelers acteren bene-

Erie Dokter en JohnnyLennartz de-
den ook goed mee. Dokter behaalde
een totaal van 284 (112/2 trekken en
147/2 stoten) terwijl Lennartz niet
onverdienstelijk een totaal van 276
(95 en 120) bij elkaar sprokkelde.
Jan Jansen ten slotte viel een beetje

De Eurekaan, niet voor een
kleintje vervaard, wilde wel wat
terug doen. Vijf hele schijven gaf
Verton gratis weg. „Dit is niet nor-
maal. Een puur geval van dam-
blindheid", constateerde Verton.

ALMERE - Zondag namen d«
nioren van worstelvereniging &
son uit Schaesberg in Almere 'veel succes deelaan de Nederla^
kampioenschappen voor juni"
in de vrije stijl. JeugdtrainerM*
Quaedvlieg keerde met liefst *
Nederlandse kampioenen
waarts.

Moonen: „Ons budgetzit zo tussen de8 en 10.000
gulden voor het seizoen. lets te weinig armslag
voor zon ambitieuze club als de onze. Maar als je
ziet dat we verleden jaar toch 20 overwinningen
bij de amateurs hebben behaald, dan is dat niet
niks. Zeer zeker als gastverenigingen met bud-
gets van 6 ton werken".

dame, 2 senior-dames, 4 liefhebbers en 3 vetera-
nen. De ploeg zal dit jaar in dezelfde outfit als
verleden jaar rijden. D.w.z. dat beddenspeciaal-
zaak Ruwette uit Heerlen-Geleen, de hoofd-
sponsor blijft, terwijl Autoschade De Vries en
Schoenservice Luchies de co-sponsoring voor
hun rekening nemen.

Geslaagd toernooi
Kodokan Heerlen

Liefst vijf winstpartijen liet De
Ridder aantekenen. De gebroe-
ders Tangelder, Haszing, Quea-
dackers en Joosten zorgden voor
een riante overwinning voor de
Brunssummers tegen Middel-
burg.

HEERLEN - Wielerclub Zuid-Limburg heeft
voor het komende seizoen ambitieuze plannen
op stapel staan. Dat bleek duidelijk tijdens de
ploegvoorstelling welke zondagmiddag in café
Oud-Heerlen in Heerlen werd gehouden. Secre-
taris sportzaken van wielerclub Zuid-Limburg,
Jo Moonen, maakte daar tijdens de voorstelling
geen geheim van. „We trekken dit jaar meer
Europa in", kondigde hij aan. „Mede dankzij
onze sponsor; het Italiaanse rijwielmerk Pina-
rello. Zij willen dat wij o.a. starten in de Ronde
van Lombardije voor amateurs omdat start en fi-
nish in de fabrieksvestigingsplaats Triviso
plaatsheeft. Daarnaast zagen zij graag dat wij
o.a. in Frankrijk, Oostenrijk en België van start
gaan"

Uitslagen: 8 tot 12 jaar: 34 kg: _ *J
(Kersten. 37 kg: 2. Johan Verwoert. 41 ■¥

Clif van Bekkum. 49 kg: 2. Stefan R>SS
13 tot 14 jaar: 41 kg: 2. Jan Willem _
richs. 50kg: 3. Dirk Schoonewille. 60 _
Gaston Odekerken. 15 to 16 jaar: 51 *?
en Nederlands kampioen D. Hendrik.
kg: 1. en Nederlands kampioen "*Schoonewille. 70kg: 1. en Nederlands
pioen Frankie van Bekkum. 17 tot _M
52 kg: 1. en Nederlands kampioen HU D J
sei. 74kg: 4. Martin Verwoert; 5. E. P°~

Het hoofddoel voor de amateurs van de wieler-
club Zuid-Limburg blijft het NK. Daarnaast vor-
men etappewedstrijden als Triptique Ardenaise,
de Ronde van Luik, de Omloop van de Mijn-
streek, de Ronde van Lombardije, alsmede een
te verwachten uitnodiging voor de Ronde van
Saarland, belangrijke kansen.

De samenstellingvan Wielerclub Zuid-Limburg
voor het komende seizoen is als voglt: 12 ama-
teurs, 10 junioren, 6 nieuwelingen, 1 junior-

Schaesberg behaalde een mini-
male overwinning op de reserves
van Info (Tilburg). Schuller, Stam
en W. Maertzdorf behaalden de
maximale score.

Clubprijs: 1. Jo-Dan, Londen; 2. Sportinsti
tuut Ooms, Tilburg; 3. Judoclub Arie Wou
ters, Goirle.

dia v.d. Linde, Goirle; 3. Sylvestre Moghan
Engeland.
Plus 65 kg.: 1. Miranda Hom, Sittard: 2. Ca-
rina Smeets, Bunde; 3. Nathalie Paessen
Oirsbeek.

HEERLEN - Het voor de negende
keer in successie gehouden interna-
tionale judotoernooi van JC Kodo-
kan uit Heerlen was opnieuw suc-
cesvol. Ondanks het feit dat zon 400
judoka's op de matten bezig zijn ge-
weest, verliep het toernooi vlot. Bij
de jeugd was het opvallend hoe
sterk de Engelse judoka's uit Lon-
den in de diverse categorieën wa-
ren. Het was dan ook niet verwon-
derlijk dat het Londense Jo-Dan
met de clubprijs aan de haal ging.

een 11-7 achterstand zetten. V*?eer bij ons in het kleedlokaal in ,
pauze verteld is weet ik maar v*t
er bij Noav is gebeurd kan *slechts gissen. Feit was echt^dat zij na de pauze veel aggre.j
siever speelden en de hardhe'
niet schroomden. Omdat da ■niet tegen werd opgetreden
die tweede helft het aanzienna
welijks waard". . fNoav trainer Leo Kleynen hi^over: „In die eerste helft warl
we niet helemaal bij de les. "
stonden niet als team te spe^
In de pauze heb ik de ploeg da
natuurlijk opgewezen".

speeld

VALKENBURG - In de eerste
zaalhandbaldivisie bij de dames
won Auto Caubo lason zondag-
middag in sporthal de Wiegerd in
Valkenburg met 18-15 van Noav
uit Susteren. VGZ/Sittardia won
met 23-12 van Bevo terwijl Del-
mach Caesar in Den Haag tegen
Hermes met 20-15 ten onder
ging. Omdat koploper Tachos
met 12-12 gelijkspeelde tegen
DWS gaat VGZ/Sittardia nu
weer aan kop in deze divisie met
een punt voorsprong op Tachos
maar wel een wedstrijd meer ge-

" Marion Ritzen van Auto
Caubo lason maakt een
sprongworp in het duel te-
gen Bevo uit Helden Par-
mingen.

Foto: WIDDERSHOVEN lijke cijfers uit: 23-12

Alleen in de eerste helft * $
Noav lason redelijk bijben j
maar toen lason bij de stand
uitliep naar 9-5 holde Noav a^
ter de feiten aan. De Valkenbü^sen zagen in de tweede helft _
11-7ruststand bijna helemaal ~niet gaan toen Noav na een
tier tot op 14-13 kwam. Bij . e
stand leek de wedstrijd weer
lemaal open. Marcia KuyP

*■
van lason bracht de Valkenbu

gli
se ploeg over het dode punt he
en via 17-14 won lason met 1°' "VGZ/Sittardia had geen en*^moeite met het in de onderste
gionen verkerende Bevo uitr*,
den. Sittardia drukte in eihp
huis het klasseverschil in otl

In de eerste helft speelde lason
een prima pot en de 11-7 rust-
stand gaf dat ook aan. Frits Feu-
ler hierover: „We komen welis-
waar op een 3-1 achterstand
maar met goed opgezette aanval-
len, een aantal spelpatronen wer-
den prima uitgevoerd, konden
we Noav in die eerste helft op

Auto Caubo lason won dus de
derby tegen Noav met 18-15
maar de toeschouwers gingen
wel met een ontevreden gevoel
huiswaarts. Dat wat in de eerste
helft leek te gaan lijken op een
leuke handbalmiddag werd in de
tweede helft negatief beïnvloedt
door de scheidsrechters. De he-
ren in het zwart floten ronduit
slecht. Trainer Frits Feuler van
Auto Caubo lason: „Probeer dan
je ploeg maar eens in het gareel
te krijgen. Het was triest. Het po-
sitievevan het duel is dat we zon-
der blessures uit de strijd te
voorschijn zijn gekomen. Voor
het overige wil ik hier niets over
zeggen".

Dames: tot 52 kg.: 1. Manelle Nooyens. Til-
burg; 2. Monique Rademakers, Liemde; 3
Marie-Claire Hagemans. Maastricht.
Tot 65 kg.: l.ManelleRood, Tilburg; 2. Clau

Vincent v. Gestel, Liemde; 3. Miguel Frans
sen, Sittard.

Tot 70 kg.: 1. Marco Coumans, Oirsbeek

Tot 75 kg.: 1. Henri v.d. Goot, Klimmen; 2
Theo Geurts. Blerick; 3. Rudolf v.d. Broek
Asten.

Uitslagen: junioren tot 65 kg.: 1. Remco
Janssen, Heerlerbaan; 2. Ward Janssen,
Heerlerbaan; 3. Arthur Stufkens, Simpel-
veld.

SPORT IN DE REGIO SPORT IN DE REGIO
Kerkradenaren vernederen Hoppers

Kepu Stars
alleen aan kop

Bergeroder Balke kwam in Heei
tot een 5-1 overwinning op het'
tardse Hollandia.

Golfbiljarters
zonder licht

HEERLEN - De wedstrijd in
ereklasse golfbiljarten tussen
Krietje uit Urmond en De Pint
Heerlen kreeg een voortijdig eil
Bij café Wagemans in Urmond d
zich vrijdagavond een stroom
ring voor, verder biljarten bleek
mogelijk. Wachten op betere tijl
zou voor het zestal van De Pint i
nig hebben gebaat, want pas za
dagmorgen om drie uur was
euvel verholpen. Raymond Ko
had De Pint op een 1-0 voorspr
gebracht door van R.Reynderi
winnen. De duisternis viel in bi
tweede partij. Door dit voorval _
te De Pint, voorlopig, de twe
plaats kwijt aan SNA uit Ne*
weert, dat met 4-2 van plaatsget
BYE won.
GBC Kloth blijft een stevige «denmoter. De Kerkradenaren ti
nen met 4-2 van Maasvallei uit
mond, dat via Ton Bergers en Fl
Demandt tegenscoorde. Kloth <dankzij Nico Kloth, Arno Kritsfl
Peter Krichelenberg en Frans _
ben.

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

Moonen: 'We trekken dit jaarEuropa in'

WC Zuid-Limburg
ambitieus van start

Van onze medewerker
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