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Ook provincie
ziet af van

Awacs-overleg

Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT - In na-
volging van de gemeenten Brunssum
en Onderbanken heeft nu ook de pro-
vincie Limburg het overleg met het
ministerie van Defensie opgeschort
wegens het niet nakomen van ge-
maakte afspraken in het Awacs-ak-
koord.

Gedeputeerde Mastenbroek, voorzitter van
de Interim Beleidscommissie Awacs, heeft
gisteren namelijk aan staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst laten weten, dat de voor 9

maart geplande vergadering van de commis-
sie Awacs Limburg niet zal plaatsvinden.
Mastenbroek zegt letterlijk dat er geen ver-
trouwensbasis meer is voor het goed functio-
neren van deze commissie. Dit als gevolgvan
het aanbestedingsbeleid van Defensie met

betrekking tot de bouw van deAfcentschool
in Brunssum. Zoals bekend trok het ministe-
rie hiervoor onder meer bedrijven uit Bra-
bant aan, terwijl in het akkoord is vastgelegd
dat Defensie ten behoeve van de ontwikke-
ling van de regionale en lokale werkgelegen-
heid zoveel mogelijk Limburgse bedrijven
inschakelt bij debouw van militaire en civiel-
technische projecten.

Het stimuleren van de werkgelegenheid is
een van de 'leedverzachte' afspraken, waar-
door met name de gemeentenBrunssum en
Onderbanken voor ondervonden schade
door overvliegende Awacs-toestellen moeten
worden gecompenseerd.

onderzoek naar ziekteverzuim werknemers in Nederland en buurlanden

Gezond en toch vaker ziek thuis
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het hoge
ziekteverzuim in Nederland
vergeleken met landen als Bel-
giëen West-Duitsland isniet te
wijten aan een 'gemiddeld'
slechtere gezondheid van de
Nederlandse werknemers. Het
verschil is een gevolg van een
ander verzuim- en personeel-
beleid. Daarnaast is er onder-
scheid in ziektewet, WAO-wet-
geving en sociaal-culturele op-
vattingen. Dat stelt drs Rienk
Prins van de Rijksuniversiteit
Limburg in een proefschrift
waarop hij komende donder-
dag hoopt te promoveren.

Prins, als onderzoeker werkzaam
bij het Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden (NIA) in
Amsterdam, heeft het verzuimpa-
troon bestudeerd van vergelijkbare
groepen werknemers in bedrijven
in Nederland, Duitsland en België,
die qua gefabriceerd produkt en
grootte met elkaar overeenkomen.
Het verzuim ligt in België het laagst
en in ons land het hoogst.

Sirene straks
piep of zoem

'j?EN HAAG - Over enkele ja-ren wordt het maandelijks sire-
"egeloei waarschijnlijk vervan-gen dooreen piep of een zoem.
Jll elk geval komt er een sys-eem om de bevolking te waar-
schuwen tegen rampen, waar-
I '0 de huidige vanuit de oar-
'ogsjaren daterende sirenes
Overbodig worden. Op het mi-
j^sterie van Binnenlandse Za-
*?n wordt gewerkt aan een
■"euw rampenbestrijdingsplan,

geen plaats meer zal zijn
l°or de huidige sirenes. Er
"loet volgens het ministerie
?en systeem worden ontwik-
keld waarmee de bevolking
*an worden gewaarschuwdv°or een ramp.

f} het denken daarover komt"?en op het ministerie tot dej^otsom, dat ook tijdens eenarnp en na afloop Van eenarnp de bevolking moet wor-en geïnformeerd. Het gebruikan sirenes is achterhaald. Niet
"een omdat ze niet meer pas-
,eri in deze tijd, maar ook om-
at niet de gehele bevolking

j^'ddels het geloei kan worden
jpvaarschuwd. Toch duurt het
r?g enkele jarenvoordat er een
'eiiw waarschuwingssysteem

291 zijn.
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Langer
Zo kent Nederland 50 procent meer
meldingen van kortdurend ziekte-
verzuim (tot één week) dan in Bel-
gië. Het langdurend verzuim - lan-
ger dan zes weken - ligt in Neder-
land zelfstachtig procent hoger. Het
duurt in vergelijking met de buur-
landen in Nederland dan ook langer
dat zieke werknemers weer begin-
nen met hun werk.

In Belgische en Westduitse bedrij-
ven ligt het accent meer op discipli-
nerende maatregelen, zoals waar-
schuwingen en eventueel ontslag.
Verder heeft de bedrijfsgezond-
heidszorg in die landen meer tijd
beschikbaar voor het onder de loep
nemen van arbeidsomstandigheden
dan in Nederland, waar de bedijfs-
artsen meer tijd besteden aan ziek-
tewet-controles. Daarnaast ligt in
Nederlandse bedrijven het accent
meer op overleg en begeleiding bij
ziekteverzuim. Zo verklaart Prins
de soms grote verschillen tussen de
drie landen.

Niet alleen de hoogte van de uitke-
ringen en controle bij ziekteverzuim
spelen eenrol, ook deverschillen in
de WAO-wetgeving leiden tot een
hoger verzuimpercentage in Neder-
land. Hier belanden Nederlanders
na een jaarautomatisch in de WAO.
In de beide andere landen verlaten
werknemers met een verminderde
gezondheid en productiviteit het ar-
beidsproces meer via de VUT en
werkloosheidsregelingen. Het komt
ook voor dat men omwille van een
redelijk pensioen langer ziek moet
doorwerken.

9 Zie verder pagina 1 7

Twintig doden
bij busongeluk

HERMOSILLO - Bij een frontale
botsing tussen een vrachtwagen en
een autobus nabij Rosita, in het zui-
den van de Mexicaanse staat Sono-
ra, zijn zeker 20 mensen om het le-
ven gekomenen 19 mensen gewond
geraakt.

Crisis in Bonner coalitie bezworen

Kohl laat eisen
aan Polen vallen

Van onze correspondent
BONN - Bondskanselier Helmut
Kohl heeft de eis laten vallen dat de
erkenning van de Oder-Neisselinie
als Poolse westgrens door het her-
enigde Duitsland afhankelijk is van
het afzien door Polen van claims op
herstelbetalingen. Ook staat Kohl
niet langer op waarborging door
Warschau van de rechten van de
Duitse minderheden in Oost-Prui-
sen en Silezië. Kohls nu ingenomen
standpunt houdt echter nog geen
erkenning van de in Potsdamm
(1945) getrokken Poolse westgrens
in. Door Kohls toegeven is de crisis
in de Bonner regeringscoalitie tus-
sen CDU/CSU en FDP bezworen.

Maandag stonden Kohl en zijn in
Oost-Duitsland geboren minister
van Buitenlandse Zaken Genscher
inzake de erkenning van de Poolse
westgrens zo onverzoenlijk tegen-
over elkaar, dat serieus werd ger
vreesd voor het voortbestaan van
het kabinet. Gisteren werd er na en-
kele uren onderhandelen tussen
christen-democraten en liberalen
een compromis bereikt.

In een gezamenlijke resolutie stel-
len beide partijen voor, dat na de
verkiezingen in de'DDR (18 maart)
de Westduitse Bondsdag en de
Oostduitse Volkskammer, evenals
de regeringen, gelijkluidende ga-
rantieverklaringen zullen afleggen
inzake de onaantastbaarheid van de
Oder-Neissegrens. Basis van deze
verklaringen moet het besluit van
de Bondsdag van 8 november zijn,
dat in dekern het volgende inhoudt:
'Het Poolse volk moet weten, dat
zijn recht om binnen veilige gren-
zen te leven door ons Duitsers nu
noch in de toekomst door gebied-
saanspraken ter discussie wordt ge-
steld. Als de eenwording tussen
beide Duitslanden een feit is, kan de
grenskwestie in deze zin door de
(gezamenlijke) Duitse regering met
die van Polen definitief in een ver-
drag worden geregeld.

In de verklaring van beide coalitie-
partners staat niet, dat Polen nog
eens moet herhalen af te zien van
zijn eis tot Duitse herstelbetalingen
voor de geleden oorlogsschade.
Bondskanselier Kohl had die voor-
waarde dit weekeinde gekoppeld
aan een Duitse erkenning van de
Poolse westgrens.

De resolutie zal morgen aan de
Bondsdag worden voorgelegd.
Een woordvoerder van dePoolse re-
gering sprak van een 'stap die over-
eenkomt met onze verwachtingen.

# Gisteravond was Kohl op een verkiezingsbijeenkomst van de
Oostduitse CDU in Maagdenburg, waar de bevolking hem een
buitengewoon enthousiast welkom bereidde.

Couppoging in
Afghanistan

mislukt

ISLAMABAD - Een poging van de
Afghaanse minister van Defensie,
Shah Nawaz Tanai, en islamitische
guerrillastrijders gisteren om de re-
gering van president Najib omver te
werpen is mislukt. Nadat radio Ka-
boel eerder op de dag al had bericht
dat Tanai niet in zijn opzet was ge-
slaagd, meldde het Sovjet-persbu-
reau TASS gisteravond dat de ge-
vechten in Kaboel tegen het vallen
van de duisternis waren afgenomen.

Later voegde TASS hier nog aan toe
dat 'loyale troepen nu de voornaam-
ste verzetshaarden hebben opge-
ruimd, waarmee de situatie in Ka-

boel weer stevig wordt gecontro-
leerd door de regering. Gisteren
eerder op de dag hadden TASS,
zegslieden van het islamitische ver-
zet en westerse diplomaten in Isla-
mabad gezegd dat in Kaboel hevig
werd gevochten en dat het presi-

dentieel paleis werd gebombar-
deerd.
President Najib verscheen gister-
avond op de Afghaanse televisie en
hield eenkorte toespraak. Hierin zei
hij dat 'enkele bezoedelde elemen-
ten' hadden gepoogd zijn bewind
omver te werpen 'en een bloedver-
gieten uit te lokken. Najib riep de
Afghaanse bevolking op het leger te
helpen Tanai 'dood of levend' te
pakken te krijgen. Hij bood solda-
ten die aan de muiterij hebben deel-
genomen amnestie aan, wanneer zij
zich voor woensdagochtend vier
uur (dinsdagavond 23.30 uur Neder-
landse tijd) hebben overgegeven.

Waarschuwing
Sovj et-president Michail Gorbats-
jov heeft gisteren gewaarschuwd
dat alle plannen dat Duitsland in de
oorlog verloren gebieden na de een-
wording zou kunnen inlijven, ern-
stige gevolgenkunnen hebben. „Dit
zou een onverantwoordelijke poli-
tiek zijn," zei Gorbatsjov.

David Bowie
19 augustus

in Maastricht
Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Superster Da-
vid Bowie geeft zondag 19
augustus een extra 'Greatest
Hits' concert in het MECC in
Maastricht. Buro Pinkpop en
Mojo concerts hebben het Brit-
se popfenomeen weten te con-
tracteren voor een derde optre-
den in Nederland.

De twee andere concerten zijn
nu al een groot succes. De kaar-
ten voor het optreden in het
Ahoy in Rotterdam waren bin-
nen een uur uitverkocht. Voor
het optreden in de Goffert in
Nijmegen kochten al 35.000
fans een toegangsbewijs.

Bowie wordt begeleid door gi-
tarist Adrian Belew, key-
boards-speler Riek Fox, drum-
mer Michael Hodges en basgi-
tarist Erdel Kizilcay.

Gorbatsjov
wil verenigd
Duitsland

niet in NAVO
MOSKOU - De Sovjetunie zal niet
instemmen met het lidmaatschap
van de NAVO van een verenigd
Duitsland. Dit heeft Sovjetleider
Michail Gorbatsjov gisteren ver-
klaard na een gesprek met premier
Modrow van de DDR in een geza-
menlijk interview met de Westduit-
se en Oostduitse televisie.

De Sovjetleider sprak zich er voor
uit de Duitse hereniging 'in etap-
pen' te voltrekken. „Ik geloof dat
een stapsgewijze, evenwichtige aan-
pak in deze kwestie bijdraagt aan
het welzijn van allen."

Gorbatsjov herhaalde dat de Duitse
kwestie een erfenis is van het verle
den. „Aangezien de Duitse kwestie
nu eenmaal behoort tot de grote
vraagstukken van de wereldpoli-
tiek, moeten ook de belangen van
derest van dewereld in aanmerking
worden genomen."

De vraag welke plaats een verenigd
Duitsland in zal nemen, noemde hij
van groot belang. Hij herinnerde er
in dit verband aan dat de NAVO en
het Warschaupact steeds meer ver-
anderen in politieke organisaties.
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knooppunten
De nadruk ligt op samenwerking
tussen overheid, burgers en be-
drijfsleven. Beperkte middelen die-
nen selectiefte worden ingezet. Ver-
sterk sterke punten, benut kansen
is de boodschap. Het aantal steden,
dat het hoogste voorzieningenni-
veau kan bieden, neemt af. Daarom
is gekozen voor een beperkt aantal
steden die dat niveau kunnen blij-
ven bieden. Naast de vier grote ste-
den zijn dat: Groningen, Breda,
Zwolle, Enschede/Hengelo, Arn-
hem/Nijmegen, Eindhoven en
Maastricht/Heerlen. Men dient de
stedelijke knooppunten vooral in
regionaal verband te zien. De ont-
wikkeling van Maastricht/Heerlen
zal een sterke uitstraling hebben
naar de gehele streek.

Yooruitjmni;
Op het voetpad naar de 21ste eeuw
lopen economen en planologen
hand in hand. Het geloof in de toe-
komst van de urbane nederzettin-
gen is toegenomen, en het zouden
wel eens de middelgrote steden
kunnen zijn die daarbij de meeste
kansen hebben. Vooral bij vormge-
vers is deVierde nota goed gevallen.
Mooi mag weer. Steden herontdek-
ken de wervende kracht van archi-
tectuur en stedebouw. De samen-
stellers van de nota schilderen een
staalkaart van esthetische oplossin-
gen.
De gemeenteraad van Heerlen heeft
hierop ingespeeld door in te stem-
men met een ontwikkelingsplan
voor de herstructurering van het
centrum en met een startnotitie:
'Architectuurbeleid Heerlen.

Internationaal
Heerlen heeft al sinds mensenheu-
genis een knooppuntfunctie ver-
vuld. Coriovallum was het ontmoe-
tingscentrum van de Romeinse
hoofdwegen Xanten-Aken-Trier en
Bologne sur Mer-Tongeren-Keulen.
Momenteel staat de historische
kruispuntligging opnieuw in de
schijnwerpers. Het economisch
zwaartepunt van Europa verschuift.
Er is sprake van een versterking van
het 'middenrif van West-Europa in
het gebied rond de Alpen. De komst
van de kanaaltunnel draagt daartoe
bij. Nergens in Nederland zijn de
stedelijkeraakvlakken met het bui-
tenland zo groot als in de driehoek
Luik-Maastncht/Heerlen-Aken.
Daarom neemt Zuid-Limburg geo-
grafisch en economisch bezien een
kansrijke positie in. De nota geeft
aan dat deze driehoek betrokken
kan worden in een nadere uitwer-
king. De burgemeesters van de ste-
den Aken, Luik, Hasselt, Maastricht
en Heerlen hebben inmiddels een
intentieverklaring opgesteld om te
komen tot een Euregionale samen-

werking met het oog op de Europe
se eenwording.
Tot 2015, de planhorizon van de
vierde nota, zal het aantal Nederlan-
ders nog met ongeveer 1,5 miljoen
groeien. Heerlen zal in die periode
meer dan 100.000 inwoners hebben.
De groei van de bevolking op zich
leidt niet tot grote veranderingen.
De samenstelling echter wel. We
zullen meer ouderenhuisvesting no-
dig* hebben. Bijvoorbeeld Molen-
berg en Heerlerbaan kunnen als op-
stap naar de 21steeeuw wel een be-
jaardenvoorzieninggebruiken.
Men gaat ervan uit dat de mensen
individualistischer worden. Sociale
controle neemtaf en wellicht neemt
de kleine criminaliteit toe. Zeer op-
merkelijk is de ontwikkelingvan de
huishoudens. De kinderen van
ouders uit de na-oorlogse geboorte-
golfgaan snelalleen wonen en soms
stellen zij het krijgen van kinderen
uit. Veel van die ouders zullen klei-
ner willen gaan wonen. Het resul-
taat hiervan is dat in 2015 tweederde
van alle huishoudens uit één of twee
personen bestaat. Deze processen
zijn in de nieuwe woonwijken van
Heerlen, bijvoorbeeld Zeswegen en
Rennemig, in aanzet reeds merk-
baar. Het aantal tweeverdieners
neemt toe. De vraag naar middel-
baar en hoger geschoolden groeit
sneller dan het aanbod. Er zullen
ook veranderingen optreden in de
inkomensverhoudingen en tussen
de verhouding arbeid en vrije tijd.

' # Heerlen, samen met Maastricht stedelijk knooppunt. De foto is genomen in een tijd dater van stedelij-
ke knooppunten nog geen sprake was, zo rond 1930.

K wali teit
Het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'
staat centraal in de nota. Heerlen
dient er mooier uit te zien, architec-
ten en stedebouwkundigen spreken
over eigentijdse vormgeving en een
aantrekkelijk uiterlijk. De bele-
vingswaarde, de gebruikswaarde en
de toekomstwaarde moeten uit-
gangspunt zijn bij het maken van
plannen. Dit geldtvoor het centrum
van Heerlen, de woonwijken, de
straten en de pleinen maar ook in
toenemende mate voor de bedrijfs-
terreinen. Het imago van Heerlen
als moderne stad biedt perspectie-
ven.
Er is steeds meer belangstelling
voor om in de binnenstad te wonen.

Dit brengt de sfeer, de gezelligheid
en de veiligheid in een opwaartse
spiraal. In het kader van stedelijke
vernieuwing laten bestuurders zich
wel eens verleiden tot het aantrek-
ken van beroemde internationale
architecten. Huidige Heerlense ar-
chitecten doen ook van zich spre-
ken: J. Coenen, P. Mertens, W.
Arets, W. v.d. Berg, Th. Teeken en
anderen.
I leerlen woonstad
Er zullen tot 2015 2 miljoen wonin-
gen worden gebouwd, 1,5 miljoen in
de Randstad. Van het totaal is 0,5
miljoen vervangende nieuwbouw.
De 'vingerachtig' gebouwde struc-
tuur van de Oostelijke Mijnstreek
met glooiende beekdalen heeft op-
vallende kansen voor een woonmi-
lieu dat gelijktijdig landschappelijk
en stedelijk is. Bovendien is in het
centrum van Heerlen ruimte aanwe-
zig om nieuwe gestapelde woonvor-
men te ontwikkelen, dicht bij het
openbaar vervoer, de winkels, de
terrasjes en de culturele voorzienin-
gen.
Zonder landschappelijke gebieden
aan te sprekenzouden er de komen-
de 10 jaar zeker 1.000 woningen ex-
tra gebouwd kunnen worden om
het stedelijk knooppunt Heerlen te
versterken.
Moderne bedrijven zijn minder
plaatsgebonden waardoor bij het
bieden van vestigingsplaatsen, om-
gevingsfactoren zoals een 'aantrek-
kelijk' woonmilieu mede van in-
vloed kan zijn. De vraag naar wo-
ningen zal groot zijn op plaatsen
waar de woonomgeving aantrekke-

lijk is. De vraag naar koopwoningen
zal groeien.
Het aantal potentiële autobezitters
zal sterk toenemen. Er komen
steeds meer auto's, tenminste als we
er niets aan doen. De voorspellin-
gen over het totale autopark lopen
uiteen, van zes tot acht miljoen in
2015.
Bij ongewijzigd beleid groeit het
aantal kilometers dat we met zijn al-
len in onze personenauto's afleggen,
ten koste van het openbaar vervoer
en verplaatsingen te voet en per
fiets.
De regering streeft naar het afrem-
men van het woon-werkverkeer en
naar hoogwaardig openbaar ver-
voer. De gemeente Heerlen dient
met name de stationslokatie te ont-
wikkelen voor kantoorconcentra-
ties en publiekgerichte activiteiten.

'gastgesprek' i
In de rubriek 'Gastgesprek' geven wij deskundigen
op bepaalde gebieden de ruimte om hun visie op
een actuele zaak te geven. Vandaag schrijft Ton
van Mastrigt, hoofd van de afdeling ruimtelijke orde-
ning van de gemeente Heerlen, over de betekenis
van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening voor
Zuid-Limburg, waar Heerlen/Maastricht als stede-
lijk knooppunt is aangewezen.

Werkgelegenheid
De naweeën van de mijnsluiting
met het verlies van arbeidsplaatsen
is nog merkbaar. Het welvaartsni-
veau ligt hier onder dat van Neder-
land als geheel. De kansen voor
hoogwaardige technologische acti-
viteiten liggen in Zuid-Limburg bo-
ven het landelijk gemiddelde.
De Vierde nota ziet een toename
van het bruto nationaal produkt.
Opvallend is dat de dienstverle-
ningssector oploopt tot 70 procent
in 2015.
Bereikbaarheid, respresentatievi-
teit en imago tellen zwaarder bij de
keuze als vestigingsplaats. Het wer-
ken in de industriële sector wordt
door automatisering steeds 'kan-

toorachtiger'. De ligging aan goede
transportassen is belangrijk. De si-
tuering aan de Antwerpseweg-
Keulseweg wordt wel het balkon
van Europa genoemd.
De werkgelegenheid in de regio
wordt in de vierde nota als gunstig
omschreven, door de centrale lig-
ging in Europa, de oriëntatie op
Aken en Luik, de sterke diensten-
sector, de chemische industrie en
de voorgenomen aanleg van de
Oost-Westbaan van Maastricht Air-
port. Het belang van hoogwaardige
technologie en telematica is in
Heerlen, Sittard en Geleen toegeno-
men.
In landschappelijk opzicht vormt
Limburg een uniek gebied in Ne-
derland. Zuid-Limburg is één van
de meest bezochte toeristische de-
len van ons land. Er treden de ko-
mende jaren veel veranderingen op
in de landbouw en veeteelt. De Ne-
derlanders hechten aan kwaliteit en
verscheidenheid van het landschap.
Met betrekking tot Oostelijk Zuid-
Limburg is de verwevenheid met
het Mergelland van belang voor de
westelijke stadsrandzones. Hier lig-
gen kansen voor verbeteringen en
recreatieve mogelijkheden.
Omdat slechts een klein aantal ste-
den een veelzijdige en centrale rol
kunnen blijven spelen, heeft de re-
gering een keuze moeten maken.
Heerlen kon in aanmerking komen
vanwege een hoog voorzieningenni-
veau, een redelijk kansrijke be-
drijfsstructuur en een goede aan-
sluiting op het internationale we-
genstelsel. Het ontwikkelingsper-
spectief is gericht op het versterken
van de centrumpositie, bundeling
van grootschalige publieksvoorzie-
ningen, telecommunicatie en be-
reikbaarheid. De stedelijke knoop-
punten vormen vaak de regionale
top van winkel- en onderwijsvoor-
zieningen. Het concentratiebeleid
van het hoger beroepsonderwijs
loopt reeds parallel met de stedelij-
ke knooppunten. De regering zal
voor Heerlen een voorwaardeschep-
pend beleid dienen te voeren. Maar
het zal vooral van de slagvaardig-
heid en de dynamiekvan bestuur en
ondernemers afhangen of wij het
predikaat stedelijk knooppunt kun-
nen waarmaken.

recept
Spruitjes met spekjes
en mosterdboter
Spruitjes krijgen een heel ander
voorkomen als ze geserveerd wor-
den met uitgebakken spekblokjes
en een stukje mosterdboter.
Benodigdheden voor 4 personen:
750-1000 g spruitjes, zout, 30-40 g bo-
ter, enkele druppels citroensap,
zout, mosterd naar smaak, 100-150 g
spekblokjes.

Begin met het maken van de krui-
denboter. Roer daartoe de boter
zacht met citroensap, zout en mos-
terd. Roer zolang tot een egaal glad-
de massa is ontstaan. Laat de boter
in een kommetje in de koelkast op-
stijven. Maak de spruitjes schoon.
Kook ze in lichtgezouten water beet-
gaar. Bak de spekblokjes knappend.
Giet de spruitjes af en doe ze in een
schaal. Verdeel daarover de uitge-
bakken spekjes en schud alles enke-
le malen goed om. Leg de ijskoude

mosterd op de spruitjes en serveer
direct.

TIP: Van de boter is ook een rol te
maken door het 'beslag' in een stuk
alu-folie te rollen en ook in de koel-
kast te laten opstijven. Daarna kan
ze per persoon in schijven gesneden
en apart bij de groente geserveerd
worden. Zorg er wel voor dat de
groente dooren door warm is.

hub meijer

in aesprefc I

Kansen voor stad en streek
Begin 1988 presenteerde dere-
gering één van de mooiste ka-
merstukken die ooit werd ge-
maakt, de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening. In een
onlangs verschenen stelling-
name schrijft de nieuwe rege-
ring dat de inhoud van deze
nota actueel en waardevol is
gebleven.
ïn de nota staan verkenningen
van de toekomst en uitgangs-
punten voor wonen, werken,
verkeer en recreatie. Daarbij
zijn de economische ontwik-
keling en de marktsector van
groot belang.
Verwacht wordt dat maat-
schappelijke veranderingen
ingrijpende gevolgen zullen
hebben voor het gebruik van
deruimte in Nederland. De re-
geringwil niet direct het stuur
omgooien, maar om goed uit te
komen wordt een andere rich-
ting aangegeven. De nota
spreekt over voorsorteren
voor 2015.

" Storm
Uw editie van 1 maart jl. bevatte een
artikel waarin de resultaten worden
weergegeven van een onderzoek
door het COT naar het handelenvan
bedrijven bij de storm van 25 janua-
ri. Vermeld wordt hierin: „Het is op
zn zachtst gezegd verwonderlijk
dat de aankondigingen van zware
storm nergens aanleiding zijn ge-
weest personeel eerder naar huis te
sturen". Ter informatie van het on-
derzoekteam wil u mededelen dat
de winkelketen 'Miss Etam' om
17.00 uur op die dag de filialen heeft
opgedragen te sluiten zodat het per-
soneel veilig thuis zou kunnen ko-
men, ondanks de koopavond in veel
plaatsen
HEERLEN MW T. Handels

" Eredivisie
Ik kan niet begrijpen waarom het
Limburgs Dagblad laatst op de
voorpagina reeds mededeelde:
'PSV verspeelt leiding eredivisie'
(zie LD 26-2-1990). Op de sportpagi-
na in datzelfde blad is Ajax nog lijst-
aanvoerder. Of het was bij uw re-
dactie carnaval of ze kunnen hele-
maal niet tellen. Ik leerde al op de
kleuterklas dat 30+1 éénendertig
moet zijn. Zo zou ik dan volgens uw
telling mogen zeggen, Roda JC is de
nummer twee op de ranglijst. In-
dien Ajax éénpuntje uit de nog in te
halen wedstrijd mocht slepen (en
dat moet ik nog zien gebeuren) dan
nog staat PSV nummer één op de
ranglijst door een beter doelgemid-
delde van +40 tegenover Ajax +26.
Uw grote Ajax lijkt mijns inziens
ook maar op een streekclubje!
HEERLEN J. Vestjens

" Gobo
In uw krant van 17 februar., .
plaatste u een artikel over holn
del Gobo uit Jabeek, dievolgde
rator mr Oostdijk failliet is ger
door personeelsgebrek. Otij
van dit personeelsgebrek zoi 1
gens mr Oostdijk zijn, dat aer
bedrijven het personeel bij r
hebben weggekocht. Mr oo c
zou er goed aan hebben geda. c
hij eerst eens met de vertrekt!.
werknemers was gaan praten
rens zijn stelling in uw krant se
bliceren. lei
Wellicht was hem dan ter orae
men dat het personeelsbelefoi
werkgever Gobo stamt uit deo.
dertig, dat CAO-rechten door»
op zijn eigen manier worden
terpreteerd en dat het bedrij
niet schaamt om voor harde I
en een verblijf van vier dagen
Noordoostpolder, met een g
deldereis- en werktijd van met
50 uur per week, een netto loö
f423,09 te betalen aan zijn geh
werknemers. Dat bij zó'n bele
personeel gaat lopen, als zie'
ruimte voordoet in het werkaa:
is dan ook niet zo verwond'
Het spreekwoord 'De kruik gi
lang te water tot ze breekt'
werkgever Gobo dan ook va
passing.
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MAGISCH FIGUUR
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:
1. verkoelende drank;
2. staat in de VS.;
3. eerste melk v.e. koe na het kalven;
4. sportevenement;
5. soort visnet;
6. gramschap;
7. geregelde toestand.
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■ Premier: EG moei produkliebeperking akkerbouwers belonen

Boeren en Lubbers
willen bemiddelaar

Van onze correspondent
EN HAAG- Zodra minister Braks van Landbouw terug is uit

r*Ussel, wil premier Lubbers met hem overleggen om een ver-
-7 of-commissie aan te stellen om te bemiddelen in
t nu al weken slepende conflict met de akkerbouwers. Op

["'ze wijze zou ook de verstoorde relatie tussen Braks en de
, teren weer hersteld kunnen worden. De voormannen van de

"evoerende akkerbouwers gingen eerder op de dag al ak-
[ tord met een bemiddelingspoging.

f .boeren vertrouwen minister
5 pKs niet De bewindsman is af-fmstig uit deveeteelt en de boeren
lnt*' n llem de 'veeboer uit Bra-fnt i die geen verstand heeft van) Problemen in de akkerbouw.

"F bemiddelaar zou die relatie> "men herstellen.

In de Tweede Kamer zei Lubbers
gisteren ook dat landen die zich
goed houden aan produktiebeper-
kende maatregelen in de akker-
bouw, door de EG moeten worden
beloond in devorm van extra subsi-
die. Tot nu toe zijn andere EG-lan-
den, zoals Frankrijk en Engeland,
niet erg bereid de produktie te be-
perken. Zij kunnen wel leven met
een wat lagere graanprijs. De Ne-
derlandse boeren kunnen niet al-
leen voor de produktiebeperking
zorgen. Daarom vindt Lubbers dat
landen die aan de produktiebeper-
king bijdragen, beloond moeten
worden.

Verzekeraars
versoepelen
Aids-regels

£N HAAG - Er komt een studieac verzekeraars en de overheid
"e K^ e m°geUJkheden om mensen
Ijy"esmet zijn met het Aidsvirus
iZ (seropositieven) toch voor een
h,. erinS bij overlijden in aanmer-
&riH*e aten komen. Verder hoeven
fc «Jidaatverzekerden die uit erfe-

"eidsonderzoek informatie heb-
iee]Hover hun toekomstig ziekte-
hee daarover geen mededelingen
.F te doen bij een aanvraag. Dat
iün?Senstelling tot eerdere stand-' len van de verzekeraars.

"^ heeft het Verbond van Verzeke-
L st

s gisteren in een gesprek voor-
la'n aan de ministers Kok (Fi-
ba?lën>. Hirsch Ballin (Justitie) enL Simons (Volksge-
(^neid). De bewindslieden had-
at

o|ti zon gesprek gevraagd om-
eziS ziJn met een kabinets-

Li(ls over de Problemen rondsen verzekeringen.
L
'at rze keraars hebben benadrukt
ia ZIJ seropositiviteit onverzeker-
'ee[ ac hten. Toch zijn ze bereid ->0 sna kritiek en deels door rap-
je van de Gezondheidsraad en

*W<r onale Commissie Aids-Be-
iocaea'nS~ om hun regels iets te ver-
lve| 'en- Het verbond stelt daaraan

Voorwaarden en grenzen.

Blokkades
De protesterende graanboeren heb-
ben gistermiddag de blokkade van
de VAM in Wijster tijdelijk opgehe-
ven. Mocht er deze week geen ak-
koord worden bereikt tussen rege-
ring en boeren over de graanprijzen,
dan zal, aldus de actievoerders,
maandag de blokkade weer wordenhervat. De boeren zijn tot hun stap
gekomen na informatie over de ge-
vaarlijke milieu-hygiënische aspec-
ten die aan een verdere blokkade
kleven. Elders in het land gingen de
blokkades door. Ook de vliegvelden
Eelde en Lelystad werden door ac-
tievoerende graanboeren afgegren-
deld. Een blokkade van Schiphol is
voorlopig uitgesteld.

Minister Alders van Milieu zei giste-
ren dat wat hem betreft de 'grens is
bereikt' met de boerenacties, naar
zijn collega Dales van Binnenlandse
Zaken laat het voorlopig nog aan de
lokale overheden over om al dan
niet tegen de boeren op te treden.

'Kust'
Vandaag overleggen de actievoer-
ders met de driecentrale landbouw-
organisaties om de voorstellen van
Lubbers te bespreken. Overleg gis-
teren leidde in eerste instantie tot
niets. Woordvoerder Geluk wilde
niet op de inhoudelijkekant van dat
gesprek ingaan. „We moeten elkaar
even derust gunnen om devoorstel-
len die over en weer gedaan zijn, te
beoordelen."

# Zie ook pagina 1 ó
CSSR wordt

CSR
- Tsjechië en Slowa-

s] Je> de twee delen van Tsjecho-
owakije, noemen zich niet

hanger socialistisch. Dit besluit
eeft gisteren kracht van wetstegen doordat het Tsjechi-

£ *ie parlement hiertoe besloot.e Slowaakse volksvertegen-
woordiging hadzich hier vorige

eek al voor uitgesproken.

Jjen verwacht dat het federale
rjrlement in Praag binnenkort
ti

s,uit, de toevoeging 'socialis-
sch' te schrappen uit de naam

<pi het land.Dan zou het Mid-
etieuropese land weer te boek
'aan als CSR, wat de verkorte

P.iduiding van Tsjechoslwa-
gJe was tussen 1918 en 1960.
i e 'aatste dertig jaar was de af-korting CSSR.

Tussenstop
Mandela op

Schiphol
DEN HAAG - De zwarte leider
Zuidafrikaanse Nelson Mandela
maakt maandag op doorreis naar
Stockholm een tussenstop op
Schiphol, zo heeft een medewerker
van het Komité Zuidelijk Afrika gis-
teren bevestigd.

Mandela, die in februari na meer
dan 27 jaar gevangenschap werd
vrijgelaten, zal in Stockholm de
voorzitter van het African National
Congress (ANC) Oliver Tambo op-
zoeken, die in Zweden herstelt van
een beroerte.

Zone
Eerst zal worden geprobeerd, zo zei
ze gisteren op een persbijeenkomst,
om op andere manieren - hoewel
ook met dat Marpol-verdrag in de
hand - te bereiken, dat lozingen
vanaf schepen aan strengere regels

worden gebonden. Engeland en
Frankrijk zijn sterk gekant tegen de
Noordzee als special area, omdat ze
ook andere dan Noordzee-kusten
hebben. Er zouden nationaal scheve
concurrentieverhoudingen tussen
de verschillende havens kunnen
ontstaan, zo vrezen deze twee lan-
den.

De toevloed van een groot aantal
giftige stoffen naar de Noordzee
moet met 'minstens' vijftig procent
worden gereduceerd, zei Maij-Weg-
gen voorts. Hetzelfde geldt voor 17
stoffen die vanuit de lucht de
Noordzee vervuilen. Maij-Weggen
wil als voorzitter van de conferentie
tevens bereiken, dat er nadere maat-
regelen worden getroffen tegen de
vervuiling van de zee met nutriën-
ten. Ze verwacht, dat de acht landen
zullen afspreken halverwege nu en
1995 (wanneer in Denemarken de
volgende Noordzee-conferentie is)
een speciale bijeenkomst te wijden
aan maatregelen tegen de overdaad
aan 'voedingsmiddelen' als fosfaten
en nitraten die nu de Noordzee be-
reikt.

binnen/buitenland k

Arbeiderspartij eist 'ja' legen vredesplan-Baker

Peres dreigt met
regeringscrisis

Van onze correspondent
I* AVIV - Het Israëlische kern-
met vergadert vandaag over hetlesplan van de Amerikaanse mi-
jer James Baker, De 'Arbeiders-tij heeft geëist dat de ministers
het eind van de bijeenkomsten stemmen. Volgens vice-pre-r Shimon Peres zal een 'neen'de Likoed het einde betekentde regering van nationale een-1.

socialistische ministers kwamen
en aan het beSin van de avondel Aviv bijeen om een antwoord-'rmuleren °P twee eisen van de>cd. De partij van premier Sha-

mir had een dag eerder laten weten
dat ze alleen akkoord kan gaan met
het plan Baker als de Arbeiderspar-
tij instemt met de uitsluiting van de
Arabische bevolking van Oost-Jeru-

zalem bij toekomstige verkiezingen
in de bezette gebieden en met het
onmiddellijk opbreken van het
overleg zodra de PLO er zich mee
bemoeit.

De ministers van de Arbeiderspartij
maakten gisteravond weinig woor-
den vuil aan die twee eisen. Na een
vergadering van amper een halfuur
maakten ze kortweg bekend dat het
kernkabinet vandaag een positief
antwoord moet geven op het plan
Baker. Peres belde daarop premier
Shamir en deze stemde in met het
aan de orde stellen van het plan in
de kabinetsbijeenkomst.
De belangrijkste ontwikkeling bin-
nen de Arbeiderspartij is dat Shi-
mon Peres en ministervan Defensie
Jitschak Rabin het er nu over eens
zijn dat het kabinet niet langer moet
wachten met het nemen van een be-
sluit.

Spanning
Voordat de militairen zondag de

macht grepen in Ciskei is de spar
ning in de thuislanden de afgelope
maanden hoog opgelopen.

In de tien gebieden die Pretoria
heeft aangewezen als 'onafhankelij-
ke traditionele woonoorden' voor
de verschillende Zuidafrikaanse
stammen leven miljoenen zwarten
die daar heengebacht weyden 'om-
dat zij daar thuis hoorden' volgens
het in 1948 gelanceerde idee van de
Grote Apartheid.

Maij- Weggen aan vooravond Noordzeeconferentie:
'Verbod vervuiling
aan datum binden'

Van onze correspondent
DEN HAAG - Minister Maij-Weg-
gen die vandaag en morgen de
Noordzeeministersconferentie in
Den Haag voorzit, wil dat de acht
deelnemende landen een datum af-
spreken waarop het moet zijn afge-
lopen met de stort van PCB's in de
Noordzee. Ze voerde dit gisteren
aan als een van de belangrijkste
punten waarover de ministers zich
zouden moeten uitspreken.

ter van Verkeer en Waterstaat

Maij-Weggen Hoopt voorts, dat de
acht landen zullen overeenkomen
een exclusieve economische zone
(EEZ) uit te roepen, waardoor er
meer greep op de vervuilende
scheepvaart ontstaat. Ze verwacht
niet, dat ertoe zal worden overge-
gaan de Noordzee uit te roepen tot
'special area' (kwetsbaar gebied) in
het kader van het Marpol-verdrag.

Maij-Weggen verwacht 'verhitte de-
batten' maar zeriep de overige deel-
nemende landen (Frankrijk, België,
Engeland, Denemarken, West-
Duitsland, Zweden en Noorwegen)
op niet met het beschuldigende vin-
gertje naar elkaar te wijzen. „Ik
hoop op constructieve gesprek-
ken," aldus de Nederlandse minis-

" Leerlingen van de Quint-school in Alkmaar hebben minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, Maij-Weggen, gisteren - aan
de vooravond van de derde Noordzeeconferentie - 106.000

handtekeningen aangeboden. De scholieren haalden de hand-
tekeningen op onder auspiciën van de milieuorganisatie
Greenpeace en onder het motto 'Geen tijd te verliezen.

Senaat dwars bij
nieuwe regeling
echtscheidingen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Een meerderheidvan
de Eerste Kamer bestaande uit
CDA, PvdA, een deel van de VVD
en klein rechts heeft grote bezwaren
tegen voorstellen van staatssecreta-
ris Kosto (Justitie) inzake het schei-
dingsrecht. CDA en PvdA willen
zich eerst nader intern beraden
voordat de Eerste Kamer volgende
week beslist.

De bezwaren van de Senaat richten
zich vooral op twee punten in de

voorstellen-Kosto. Dat is ten eerste
het voorstel om gehuwden die bei-
den willen gaan scheiden en geen
minderjarige kinderen hebben, de
kans te geven dit door het simpel in-
vullenvan een formulier te doen. De
rechter zal hoogstens nog de inhoud
van het formulier toetsen.

Het tweede bezwaar van de Senaat
geldt het voorstel om niet langer ho-
ger beroep te kunnen instellen bij
bezwaren van een der partijen tegen
voorlopige voorzieningen die ge-

troffen zijn totdat de scheiding defi-
nitief afgerond is. «

In het gevalvan het formulier vreest
de Eerste Kamer in meerderheid
dat van deze procedure de zwakste
partner, meestal de vrouw, de dupe
zal worden. Het schrappen van het
hoger beroep ziet de Senaat als een
aantasting van de rechtsbescher-
ming.

Kosto deed een dringend beroep op
de Eerste Kamer akkoord te gaan
met de voorstellen. Volgens hem
mag men zich niet blindstaren op
enkele controversiële details die
slechts een beperkt aantal mensen
dat wil scheiden treffen. Er zal zeer
zeker ook gedacht moeten worden
aan het feit dat er al 20 jaargewerkt
wordt aan een verbetering van het
scheidings-procesrecht, aldus de
staatssecretaris.

Na het antwoord van Kosto liet me-
vrouw Van der Meer (PvdA) weten
dat haar fractie zich nogmaals wil
beraden en pas volgende week wil
beslissen.

'Buitenlanders
De achterliggende gedachte was dat
er een overwegend blank Zuid-Afri-
ka zou ontstaan waar de zw_arten als
'buitenlanders' beschouwd zouden
worden die alleen de grensover mo-
gen steken om in Zuid-Afrika te
werken. Behalve Pretoria erkent
geen enkele andere regering de on-
afhankelijke status van de thuislan-
den.

Zeker 20 doden bij staatsgreep

Ciskei kondigt
noodtoestand af
KAAPSTAD - Het Zuidafrikaanse
thuisland Ciskei heeft gisteren na
de geslaagde militaire staatsgreep
tegen president Lennox Sebe van
zondag de noodtoestand afgekon-
digd om de orde in het land te her-
stellen. Dit is bekendgemaakt door
de Zuidafrikaanse ministervan Bui-
tenlandse Zaken, Roelof Botha in
een debat in het parlement over de
staatsgreep waardoor zeker 20 do-
den en honderden gewonden vie-
len.

Eerder had Ciskei de hulp ingeroe-
pen van Zuidafrikaanse troepen om
een einde te maken aan de golf van
plunderingen en brandstichting die
na de staatsgreep losbarstte tegen
bedrijven van Sebe, die gold als de
repressiefste van de leiders van de
tien thuislanden in Zuid-Afrika.

Enrile vrij op
borgtocht

MANILA - De Filippijnse opposi-
tieleider Juan Ponce Enrile wordt
op borgtocht vrijgelaten. De borg-
som voor de 66-jarige senator, die
verdacht wordt van een een coup-
poging, bedraagt 8.500 gulden. Dit
heeft het Hooggerechtshof gisteren
bepaald, aldus een woordvoerder
van de rechtbank.

De vroegere minister van Defensie
werd vorige week woensdag gear-
resteerd op verdenking van een po-
ging, vorig jaar december, de rege-
ring-Aquino omver te willen wer-
pen. Bij de opstand vielen 113 do-
den en aeshonderd gewonden. Enri-
le heeft de beschuldiging steeds van
de hand gewezen.
De vijftien leden van het Hoogge-
rechtshof besloten met tien stem-
men voor, vier tegen en een onthou-
dingEnrile in vrijheid te stellen, al-
dus een van derechters. Deregering
had vooraf met klem verzocht Enri-
le in hechtenis te houden. Zij vreest
dat Enrile de mogelijkheid zal aan-
grijpen een nieuwe opstand te ont-ketenen.

EB
" Onderzoek
Een bevolkingsonderzoek naar
borstkanker moet jaarlijks 600
vrouwen het leven redden. De
kosten voor een nationaal
borstkankeronderzoek zullen
45 miljoen gulden per jaar be-
dragen. Daarvoor kan iedere
vrouw vanaf haar 50ste jaar
eens in de twee jaaronderzocht
worden. Aldus een studie, op-
gesteld in opdracht van het mi-
nisterievan WVC en de Zieken-
fondsraad. In 50 lokale onder-
zoeksbureaus zullen elk jaar
500.000 vrouwen onderzocht
worden.

" Door rood
De gemeentepolitie in Utrecht,
en de landelijke Voetgangers- 'vereniging starten vandaag in'
die stad met de proefactie 'Ge-
richt verkeerstoezicht op het
rijden door rood licht.-In de
eerste drie weken zijn er extra
controles. Mensen die rode
stoplichten negeren krijgen
niet alleeneen bekeuring, maar
ook informatie. In oktober
komt er een grote voorlich-
tingsactie zonder extra politie-
controles. In Utrecht wordt**
jaarlijksruim 200.000 keer door
het rode licht gereden.

" In actie
Greenpeace gaat actie voeren
tegen lozingen van giftige
chloorverbindingen door Akzo-
Delfzijl. Die zijn mede verant-
woordelijk voor de verminder-
de weerstand van zeehonden,
zegt Greenpeace. De lozingen
in lucht en water zijn de laatste
jaren wel verminderd, maar
Akzo loost nog steeds meer dan
is toegestaan. Vandaag ont-
vangt Greenpeace van het
Overlegorgaan Wadden-
eilanden een onderscheiding
voor bijzondere verdiensten ter
bescherming van Waddenzee
en Noordzee. Deze 'Wadden-
pluim' ontvangt zij onder meer
voor de in 1989 gevoerde cam-
pagne tegen het verbranden
van chemisch afval op zee.

" EHBO
Mensen gaan te vaak met
klachten die niet ernstig of
spoedeisend zijn naar de
EHBO-post van het ziekenhujs
in plaats van naar de huisarts.
Dat legt een te grote druk op de
ziekenhuisvoorzieningen. D«
Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid zegt dit in een ont-
werp-nota die morgen aan de
orde komt in de plenaire verga-
dering van de NRV. Onderzoek
heeft uitgewezen dat een groot
deel van de klachten waarmee
mensen naar de EHBO-post
gaan heel goed door de huisarts
te behandelen is.

" Reclamespot
De Verplegenden en Verzor-
genden In Opstand (WIÖ):
hebben met subsidie van WWC
een reclamespot laten maken. ,
De WIO wil hiermee bereiken
dat allé Nederlanders zich be-
wust worden van het feit dat
'de ziekenhuizen over paar jaar
uitgestorven zullen zijn. „Nee,,
niet omdat er dan geen zieken'
meer zijn, maar omdat er tegen.!
die tijd geen personeel meer is
om die zieken te verzorgen,"'
zegt VVIO-woordvoerder Peter
Holleman. De spot duurt 30 se-
conden, komt volgende week
zeven keer op de tv en toont een
verlaten ziekenhuisafdeling.
De aftiteling: 'Als heel Neder- ;
land wacht tot er geen verple-
genden en verzorgenden meer
zijn, staan we binnenkort metzn allen in de kou.

" Gioüo
De Europese ruimtesatelhet
Giotto heeft na een 'winte£-islaap' van vier jaar een tekêa*
van leven gegeven. De syst***
men aan boord van de satelliet*
functioneren goed. Experts van
het ESA-grondstation ESOC in
Darmstadt slaagden er met be--
hulp van het Amerikaanse'
volgstation DSN in Giotto tè,
reactiveren. Zij hadden daar
150 uur voor nodig. De satelliet»
die zich nu op een afstand van"
meer dan 100miljoen kilometer',
van de aarde bevindt, word!'
klaargemaakt voor een nieuwe,
missie, met name naar de in
1902 ontdekte komeet Grigg
Skjellerup. Giotto moet daar in
1992 arriveren. Op 14 maast
1986 ontmoette Giotto de ko---
meet Halley.

" Verwachcing
Groen Links verwacht bij de
gemeenteraadsverkiezingen
350 zetels te halen, bijna 100
meer dan de gezamenlijkeklein
linkse partijen nu in de
meentebesturen bezetten. EJar
staat in het eerste nummer vaji
het ledenblad. De partij doetiir
235 van de bijna 700 gemeenten"
mee aan de verkiezingen. Hét
samenwerkingsverband
PPR, PSP, CPN, EVP en onaf-
hankelijken kan op basis van
de uitslag van de Tweede-Ka-
merverkiezingen van vorig jaar
rekenen op - omgerekend - 270
zetels in de gemeenteraden.
Dat wat tegenvallende resul-
taat hoopt Groen links in elk
geval te overtreffen.
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(ADVERTENTIE)

BELANGRIJKBERICHT
Misschien zijn wij niet de grootste in presentatie, maar toch wél de
|cnerpste in prijs.
u n' ° ja, let u ook op de prijs van de matras, de hemel of een

abybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bijae2e "kleine" artikelen.

- Baby discount
J via stadsautobaan,afslag "inde Cramer", derde straat rechts

f//~\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161
<-" } openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 1-5uur

"f donderdag van 5-9 uuren zaterdag van 11-5 uur.

(ADVERTENTIE)

CHINEES
RESTAURANT

-PflLflCE-

Dagelijks geopend van
12.00-22.30 uur

Afhaalservice mogelijk

Adres: Bongerd 40,
Heerlen-Centrum

(naast Pancratiuskerk)
Tel. 045-715435

Limburgs dagblad j
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<gpiccolo s
ln de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logo s en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing., Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 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 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner} 2230 b

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
:zaamheden: 045-210020.
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383

BEJAARDEVERZORG-
STER wil een morgen in de
week bij echtp. of alleenst.
dame, verzorging en licht
.huishoudelijkw. verrichten,
omgev. Heerlerbaan of
Schaesberg. 045-424606.

Voor al uw STUCADOOR-
WERK, oud vakwerk en
sierpleisters. 04490-47294.
HUISVROUW zkt. huish.
werk voor dinsdag- en don-
derdagmorgen. Tel. 045-
-270167 (tussen 9 en 13 u.)

Mededelingen
Bedankt

Autorijschool
Peter Welters

Pr.Hendrikstr. 39 Hoens-
broek. 045-216296. Gérard

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
Voor een bedrijf in Brunssum. Kunt u één of meerdere da-
gen per week een dag-, middag- of avonddienst draaien,
dan is dit een baan voor u. Het is ook mogelijk om alleen in
het weekend te werken. Lefftijd vanaf 18 jaar. Kandidaten
zijn bij voorkeur woonachtig in Brunssum of omgeving. Ei-
gen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid. Ook
werkstudenten komen in aanmerking. Voor meer info:
045-718366 Anita Dolk, Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
In verband met uitbreiding van onze vestiging in Heerlen is

er nog plaats voor:
Rioleringsmonteurs

(Voor onderhoudswerkzaamheden aan de rioleringen).
Funktie-eisen:

* Opleiding LTS-niveau
* Leeftijd ca. 18-30 jaar

" In het bezit zijn van het groot rijbewijs.
geen chauffeursdiploma vereist.. Sollicitaties voor onze vestiging te Heerlen kunt u zowel

schriftelijk als telefonisch richten aan:
Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken

Koevoortseweg 2, 5281 SC Boxtel. Tel. 04116-84355.
gevraagd.

Pizza-bakker. voor spoedige indiensttreding, fulltime baan.
Tel, te melden na 14.00 uur 045-211531.

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 olieverversen 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.

Brood en banketbakker
gevraagd

lft. plm. 21 jr. minstens 2 jr. ervaring netto loon ’ 500,- p.w.
Br.o.nr. B-3829 LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gevraagd voor ons restaurant
medewerk(st)er voor de

bediening in de avonduren.
Jaarbetrekking. Goede sfeer, jong team. Ervaring niet

vereist, wel goede inzet. Tel, na 17.00 uur, 04406-13107.
Limburgs Dagblad in Landgraaf vraagt serieuze kandidaat

bezorg(st)ers
Voor Landgraaf, Heerlerbaan en Simpelveld.

Melden Fr. Erenslaan 4, 6371 GV Landgraaf, 045-311782.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Verpleeghulp m/v
die bereid is onregelmatige diensten te draaien. Het werk

gaat enkele weken duren. Wij bieden u een baan met
goede salariëring, doorbetaalde verlofdagen en

vakantiegeld.
Voor informatie:

04490 - 2 20 80, Karin Poelman of Marga Houtvast
Rosmolenstraat 4, Sittard.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Heftruck-chauffeur (m/v)
bij een bedrijf in Landgraaf. Voor deze functie zoeken wij
een heftruckchauffeur die al de nodige ervaring heeft op-
gedaan. Verder verwachten wij van de juiste kandidaat dat
deze accuraat en snel kan werken met inachtneming van
de veiligheidsvoorschriften. Het bedrijf werkt volgens een
3-ploegendienstrooster. Naast een afwisselende job in een
dynamisch bedrijf bieden wij u in overeenstemming met het
belang van deze functie een goed salaris. Voor meer infor-
matie: 045-718366, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen.
Heerlen. Od de Nobel 1,Akerstraat.

Strijksters gevraagd
voor part-time. En thuisnaaisters met ervaring.

Tel. 04492-4890.

Serveerster voor ons
'restaurant gevraagd.

Jaarbetrekking, 's Avonds. Werken in jong team en goede
sfeer. Tel. na 17.00 uur. 04406-13107.

POETSVROUW gevraagd
voor plm V2dag per week.
Tel. 045-742121.
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
Actieve KEUKENHULP m/v
evt. met koksopleiding gevr.
Lft. 18-22 jr. aanm. tel.
04406-13558.
MEISJES gevr. Bar Mi Amo-
re te Sittard. 04490-19534.
MEISJES gevr. voor privé-
Club. 04490-23730.
Bakkerszaak vraagt vrien-
delijke actieve VERKOOP-
MEDEWERKSTER, ook
part-time, en een ervaren
verkoopster voor de zater-
dag. Tel. 045-441426.

Leerlingkok
gevraagd voor de avondu-
ren. Ervaring niet vereist,
wel goede inzet. Tel. na
17.00 uur 04406-13107.

Medewerk(st)-
ers voor de

bediening in ons
restaurant.

Ervaring niet vereist, wel
goede inzet. Ook werk-

studenten. Tel. na 17.00 uur
04406-13107.

Schoonmaak-
ster

gevraagd voor ons restau-
rant. 5 dagen per week, 's
ochtends. Jaarbetrekking.
Tel. na 17.00 uur. 04406--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. METSELAARS, tim-
merlui en dakdekkers.
Schaeffer Bouw 04750-
-11985 b.g.g. 04490-26986.
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.
STIKSTERS en locksters
gevr. ook thuiswerkers gevr.
met ervaring. 045-215637.
Club L'Aventura zkt. nog en-
kele nette BARDAMES, int.
mog. Hoofdstr, 103,
Amstenrade. 04492-4922
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
WINKELJUFFROUW gevr..
liefst met ervaring; tevens
slagersgezel. Slagerij L. Hu-
ben. Tel. 045-252733.
Gevr. PORTIER voor de
zondagavond voor Disco in
Echt, fel. 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.
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845.
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
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Dringend DAMES gevr. voor
thuiswerk. Contactburo Ge-
leen. Tel. 04490-48768.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Alleen vakmensen met er-
varing en eert. leeft, en Nat.
onbel. Tel. 010-4625755.
Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een VERKOOP-
STER full-time ca. 18 jaar; 2
part-time verkoopster ca. 20
jaar, liefst met ervaring.
Prettige werksfeer in zeer
modern bedrijf. Traiteur sla-
gerij JosAben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813.
PORTIER gevr. voor vrijd.
en zaterdag voor Dancing.
Aanmelden. Tel. 045-
-213350. na 12.00 uur.
Voor diverse plaatsen zoe-
ken wij MAN/VROUW die op
de dag in meer of minder
groot gebied circulaire kan
verspreiden. Tel. 010-
-4253594 (middag).
Van de Bosch Bouw B.V.
vraagt ervaren METSE-
LAARS, lijmers, timmerlie-
den en een voorman tim-
merman, goed loon en soe.
voorzieningen en vast werk.
Tel. 04492-3042.
Supermarkt Kerkrade vraagt
VULPLOEGMEDEWER-
KERS(STERS) v. woensdag
en vrijdagavond van 18.30-
-22.00u. 8r.0.nr.8-3834, LD,
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLATIE-MON-
TEURS, plaatwerkers en
isoleerders. 045-425805.
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
Club Pallast vraagt nog en-
kele DAMES. Tel. 04452-
-1195.
Gevr. handige PARTTIME-
STER v. alle voork. werkz.
geen tel. afspr. a.u.b. Graag
dond. 8-3-'9O tussen 3-5 u.
melden bij Bakkerij Schob-
ben Dorpstr. 82 Brunssum.
Gevr. vr. erv. VERKOOP-
STER voor friture. Bel na
12.00 uur 045-217242.
Weg. ziekte met spoed gevr.
KAPSTER. Dames- en
herenkapsalons W. Fober,
Heufkesstr. 112, Brunssum.
045-256223.
KAPPERS(-STERS) gevr.
Sollicitaties bij Mudo Kap-
pers, kantoor tel. 04450-
-4038.

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

’ 550,- per mnd. Tel.
04405-2351.
Te h gevr. privé-ruimte
MAASTR. of omgev. Grens-
str. Liefst vrijstaand. 043-
-636571.

OG te huur
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te huur 2 Appartementen
gel. te LANDGRAAF, overal
voorz. van parket en vert. la-
mellen. App. 1; gelijkvl.:
keuken, badk. m. W.c,
woonkamer, slaapk., ber-
ging en kelder. App. 2: 1e
verd.: keukeneetk., living,
badk., w.e. 2e verd.: 3 slpks.
kelder en berging. Voor telef
afspraak 045-326326.
Te huur flat Deken Thijssen-
straat, II hoog. SITTARD.
Inlicht. 045-710548, na 19
uur.
LADENLOKAAL in Spek-
holzerheide, ca. 70 m2,

’ 800,- p.m. Immobilien Van
Lier. Tel. 0949-24163085,
Mo. bis Sa. *J. 09.00-13.00
u., auser freitag.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT, event. jong
echtpaar, huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.
SUSTEREN. Te h.
Beneden- en boyenwoning
’752,- all-in. Tel. 04499-
-2181 of 1919.

: T

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.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.

WINKELRUIMTE ca. 120
m 2centr. gel. in Eygelsho-
ven. 045-459436,273610.

Reparaties
TV VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

SINGERDEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045-
-316938, reparatie van alle
merken naaimachines.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Bedrijfsruimte
Gevraagd ter overname

Cafébedrijf/ Cafetaria
of dergelijke. Br.o.nr. B-3816 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.

HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

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
Te huur gemeub. ZIT/
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-325769.
Te h. royaal APPARTE-
MENT m. 1 slpk. te Übach
over Worms 045-715071
Voor keurig persoon per 1
apr. te h. "kl. gemeub. KA-
MER aan rand Hrl-centrum.
045-741519.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
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.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Hobby/D.hz.
SCHUURTJES, tuinhuisjes
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Geldzaken

Voor uw BELASTINGAAN-
GIFTE. Administratie-
kantoor BAARS, Swage-
makersstr. 35 Landgraaf.
Tel. 045-325942.

Bedrijven/Transacties
Ter overname (geen opvolger) goedlopende

Hobby - Huisvlijt zaak
Centr. Zuid Limb. Br.o.nr. B-3835,

Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Partner of SAMENWER-
KING gez. in zonweringsbe-
drijf, kunststoframen of in
aanb. keukens, ook starten-
de ondernemer komt in aan-
merking, BV en showroom
voorhande. Br.o.nr. B-3830
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te k. 5 antieke eetkamer
STOELEN totaalpr. ’750,-.
Tel. 04492-2197.

Auto's

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

MAZDA 626 GLX coupé,
bwj. eind '83, pr. ’8.000,-.
Tel. 045-425072
Te k. Talbot SOLARA, bwj.
'82, LPG, zeer mooi, weg.
omst.hed., ’1.600,-. Tulp-
str. 76, Vaesrade na 17 uur.

Te koop DATSUN 100 A F 2
'78, APK 7-'9O, ’ 750,-. Sil-
straat 16, Sittard.
VW Transporter Bestel met
ruiten M.'B6 turbo diesel, n.
motor, kl. wit; Fiat Fiorino
bestel 87 wit, nieuwstaat;
Fiat Fiorino Bestel '84, wit,
weinig km; Toyota Corolla
stationcar bestel Van diesel
'87; Mitsubishi stationcar '82
weinig km. Inruil mogl. Auto-
bedr. BOSCHKER Heerler-
weg 67, Voerendaal, tel.
045-751605.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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.
Officieel SUBARU-DEALER
Gar. J. Coenen; Subaru RX
Turbo, '85; Subaru 4 WD
Stationcar Turbo, '87; Su-
baru Justy ECVT, '88; Su-
baru Justy, '86 en '87; Su-
baru Mini Jumbo, '85 tot '89;
Subaru 1.6 GLS, LPG, '83;
Peugeot 205 1.9 GTi,
■15.000 km, '87; Peugeot
205 GT, '84; VW Golf GTi
'86; VW Golf autom. als
nieuw '80; Audi Quatro
Coupé, '85; Ford Escort 1.6
GL, '83; Mitsubishi Tredia
GLS, LPG '83; Lada Combi,
LPG, '86; Skoda Rabbit
coupé, '85, ’ 4.500,-;
Toyota Corolla DX, '85; Ci-
troen 2 CV 6 Charleston,
'82, als nieuw voor

’ 3.500,-; Prinsenbaan 65,
Koningsbosch, tel. 04743-
-1574 b.g.g. 1854
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fec) geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Ford TAUNUS 1.6, bwj. '80,
APK '91. Tel. 045-316938
na 18.00 uur..Za. hele dag.
Ford TAUNUS 16 L, nieuw
model, APK gek. bwj. 81,
mooie auto ’2.450,-. Tel.
045-323178.
Ford TAUNUS 2,3 Ghia 6
cyl. i.pr.st., vr.pr. ’ 4.500,-.
Inl. na 18.00 u. 045-241645.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
bwj.'Bl, APK 7-1990. Prijs

’ 1.250,-. Tel. 04406-40854
Te k. Ford GRANADA 2.0
GL, bwj.'B4, APK tot '91,
schuif-kant.dak, st.bekr., s-
versn., trekh., stereo. Auto
verkeert in nieuwstaat.
Blauw zilver met. Tel.
04750-29727. Pr. ’ 4.250,-.
Te koop Ford TAUNUS
Combi bwj. '78, APK '91,
’450,-. 045-219704.
LADA 2105 GL bwj.'B2, APK
'3e mnd. '91, ’ 1.350,-. 045-
-230346.

Geulhal Valkenburg

250 GEBRUIKTE AUTO'S
vrijdag 9 maart van 14.00-21.00 uur

zaterdag 10 maart van 10.00-18.00 uur
zondag 11 maart van 10.00-18.00 uur

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occassions met 12 mnd garantie,

gratis afleverings-beurt en motor keurings-rapport.
"HOGE INRUILPRIJZEN

"GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
"EIGEN SERVICE DIENST

"SNELLE-DISCRETE FINANCIERING
MAANDAG t/m ZATERDAG geopend van 9.30-18.00 uur.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons verkoopterrein
en in onze showroom.

Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76, Heerlen.

Tel. 045-424268.
Te koop

Citroen BK 16TRI (met gasinstallatie!). Bouwjaar april 1987
(APK-keuring 1/90). De auto is in prima staat en is voorzien
van: electr. schuifdak/mistlampen radio. Prijs ’ 17.900,-.

Tel. 045-751307 (na 18.00 uur).

Nu kopen 1991 betalen
Citroen van Roosmalen kan U nu een ZÉÉR gunstige

financieringsregeling aanbieden.
SPELREGELS:- Betalen 01-01-1991 eff. rente 0%

(max. ’ 10.000,-, ocassions v.a. 1986)- Of een financiering van 24 of 36 mnd. met een lage eff.
rente van 8,9% (max. ’ 10.000,- op ALLE ocassions)- Inruil mogelijk

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62 Maastricht.

Tel. 043-215154.
Rijksweg 113 Gulpen.

Tel. 04450-1450.

Deze kreet is
maar een weet!
Autoverhuur, niet duur.
Bel Bastiaans Heerlen.

Tel. 045-724141.

ALFA Süd Tl type '83, geh.
gerest. vr.pr. ’ 2.950,-.
Zandkuilenstr. 11 H'broek.
AUDI 80 LS, bwj. '80, APK
febr. '91, 4-drs., i.z.g.st.,
’2.450,-. 045-720951.
AUDI 80 GLS type '81 i.z.
g.st., vr.pr. ’3.150,-.
Burgemeester Slanghenstr.
54 Hoensbroek.
Te k. BMW 732 I, bwj. '84,
zeer mooi, mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
BMW 316 '79. Pr. ’ 1.000,-.
Vechtstr. 8 Geleen, na 18.00
uur.
Te k. CITROEN 2CV6 Club,
bwj. '83, zeer goed onderh.
Te bevr. 04404-2527.

Saab
Turbo 5-drs. '86
900 C 5-drs. '88
900 4-drs. '86
90 '87 op gas

90 '86.
Speciale aanbieding:

900 Turbo kersenrood uitst.
staat april '85

Lancia
Thema IE oct.'B6

Prisma 1.6 Symbol '88;
Prisma IE 1.6 '87

Prisma 1.6 '86
VlO Fire '87;

Diversen
Ford Siërra 1.6 '86
Nissan Cherry '84

Citroen 2CV6 1e mnd.'BB
Renault 5 GT Turbo '89

Peugeot 205 GR 4-drs 5-'B7
Volvo 240 GLI autom.

stationcar nov. '83;

Akerstr. 150
Heerlen

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

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

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

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPG '87

Galjoenweg 45
Tel. 043-632547

Kompier BV
Een begrip in Saab, Lancia

en Service.

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.

Ford Scorpio 2.9 GLI '87 1e
eig. ’23.750,-; Ford Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Ford Scorpio 2.0
CL '85 ’ 13.750,-; Ford Es-
cort 1.6 combi aut. '84 1e
eig. ’8.950,-; Ford Sierra
2.0 GL '84/'B6 1e eig. v.a.
’10.500,-; Ford Escort 1.6
GL '87 1e eig. ’17.750,-;
Mercedes 190 E '84 1e eig.
v.a. ’25.000,-; BMW 318 i
'84 ’ 14.500,-; BMW 320 i
'84 ’14.000,-; BMW 316
'82 ’6.750,-; BMW 316 aut.
'82 ’6.750,-; BMW 728 i
aut. '84 lichte schade

’ 12.750,-; Saab 900 sedan
'85/'B6 1e eig. v.a.
’13.500,-; VW Golf C '87
1e eig. ’16.750,-; VW Golf
CL 1.6 '85 ’12.750,-; VW
Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; VW Santana D
'84 1e eig. ’8.750,-; VW
Golf D '83 ’ 5.900,-; Audi 80
I.BS '88 1e eig. ’28.500,-;
Audi 100 cc '86 1e eig.
’18.500,-; Audi 100 es '84

’ 12.000,-; Audi 100 es '82

’ 5.000,-; Lancia prisma
1600i'87 1e eig. ’ 14.750,-;
Honda Jazz '84 ’8.500,-;
Peugeot 405 GL '87 1e eig.

’ 19.250,-; Peugeot 205 ac-
cent '84 1e eig. ’9.000,-;
Peugeot 505 STI '80
’2.250,-; Alfa Romeo 75
2.0 '86 1e eig. nw.st.
’17.500,-; Opel Rekord 2.0
'83 5-bak ’8.250,-; Opel
Ascona '83 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.3 D '86 1e eig.

’ 10.500,-; Opel Rekord
2.0 E aut. '84 1e eig.
’9.250,-; Opel Kadett '80-
-'Bl v.a. ’2.750,-; Mazda
323 GLX '87 1e eig.

’ 15.500,-;Citroen CX 2.5 D
Break Van '87 1e eig.
’21.000,-; Citroen BK 14
RE t.'B7 1e eig. ’11.500,-;
Citroen Axel 1.1 '86
’5.750,-; Citroen Visa '86
1e eig. ’7.750,-; Nissan 2.8

D '82 ’ 3.750,-; Mits. Galant
turbo D '84 ’7.000,-; Mits
Colt aut. '83 ’ 6.250,-; Mits.
Cordia '83 ’7.750,-; Lada
1200 S '87 1e eig. ’ 4.500,-;
Lada 2105 '86 1e eig.

’ 4.750,-; Citroen BK Break
'86 v.a. ’15.000,-; Mits.
Lancer D '86 1e eig.
’10.000,-; Fiat Uno '84-'B5
v.a. ’6.500,-; Volvo 740
combi '87 1e eig. ’ 35.000,-;
Volvo 240 '81 ’4.750,-;
Volvo 340 '82 1e eig.

’ 4.500,-; Tal van goedkope
inruilauto's. van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

’ 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.
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car '86; Hyundai Pony nw.
model, autom. '85 ’ 7.500,-;
Kadett 1200 Stationcar s-
drs. '85; 3X Corsa '83 '85
'86; Kadett 1200 '85 en '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Maz-
da 323 '82 ’4.900,-; VW
Golf CL 1300 '86; Ford Siër-
ra 2.0 '84; Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw. '84 ’ 4.000,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2 Lu-
xe blauw '83; Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford Siër-
ra 2.0 5-drs. blauwmet. '85;
Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiesta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. aut. goudmet. '80;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; VW Golf diesel div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 2.750,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80; Honda Civic
groenmet. '81; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; BMW 316 5-bak
div. extr.'B4; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; VW Golf D
aut. '85; Subaru 1800* GLS
autom. '82; Volvo 343 DLS
2.0 t. '82; Mazda 626 coupé
2 ltr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Opel
Kadett 1300 S '81; Mazda
323 aut. '78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Fiat Ritmo 65 i.z.g.st.
'80; Opel Ascona 20 S, LPG,
1e eig. '80 ’ 1.750,-; Manta
GTE, i.z.g.st. voor liefheb-
ber; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Diverse inruilers.
Akerstr. N. 52C, Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
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 ltr, bwj. '86, met div
extra's, vr.pr. ’12.500,-.
045-412695.
Moet weg! VW GOLF, bwj.
'86, veel access. mr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.

"Onze bol gaat vandM
eens lekker in de o^^^B

B "St. ___________ _____■& _______i___H*«^^*^ _______________
Proficiat Matje, dat jezl

Met uw 80ste verjaardag iang mag |usten.^HKinderen en kleinkinderen. Compagnie 92560 J
Te k. MAZDA 323 SP bwj.
'80, APK okt. '90, ’1.450,-.
Tel. 045-217404.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’ 3.150,-. 045-323178.
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.
NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, APK nov. '90, goe-
de conditie, 88.000 km, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-740857.
Nissan SUNNY 1.7 Diesel
Trend-uitv., '86, met gar.,

’ 13.500,- verbr. 1:18. Gar.
Kevin, Beitel 6A, K'rade.
045-421741.
Opel ASCONA 1.6 diesel
HB, 5-drs., '83, in nieuw st.,
weinig km. Den Hoekstr. 36,
Stem. Tel. 32890.
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. Opel KADETT coupé
sport, uitgeb. bwj.'79, motor
1900. Seringenlaan 28 (ka-
mer 8) Geleen.
Opel ASCONA bwj.'7s en
Opel Ascona bwj.'7B samen
’1.500,-. Tel. 045-319726.
Te k. Opel KADETT 5-drs.
bwj. '86 z.g.a.n., van part.
Tulpstr. 57 Vaesrade-Nuth.
Te k. RENAULT 18 GTL
stationcar bwj.'B2, ’ 3.450,-.
Tel. 045-316940.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’ 11.750,-. 04454-4738
Te k. automatiek Toyota
COROLLA DX bwj.'Bl, i.z.g.
St. ’3.450,-. 045-316940.
Te k. GOLF C, bwj. 1985, i.
z.g.st. Tel. 04459-1269.
Te k. VW 1303 '73, antra-
ciet-met., heel mooi en
apart met vele extra's, APK
tot 9-'9O, vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 04490-44047.

Te koop VOLVO 440 (fv
6-'B9, pr. ’ 24.700,-n s
aanv. juni. Tel. 045-22^"*Jurgen AUTOVERH^Langheckweg 32-40, lp
rade. Tel. 045-463333. rK

-v-e
KADETT 12 S type 1

_
’ 2.550,-; Citroen GSA
'82, zeer mooi ’l. ie**
Renault 4, '80, APK ’ fca ,
Mazda 323 '79 AglOpel Manta type .^
’2.950,-; Opel Kadetfp
’1.650,-. Heerenweg jj.
Heksenberg-Heerlen. _^Rl
ASCONA '79 ’950.-;^lg
Taunus '79 ’950,-; R6lz.
4 '80 ’950,-; Volvo 3<*n
’950,-; Fiesta '79 ’ I'g
Mini '79 ’1.250,-; R 5.
'81; alles APK. 04499-jL
Wij geven het MEESTE _r
uw auto! U belt, wij kok
045-422610, ook 's avgfn
Te k. Fiat UNO, 60S, b* «
38.000 km., 5-drs., LM
len, grijs-met., ’10.5Tel. 045-750266. JL
Zien is beslist kopen Hlt
CIVIC 1300 L, bwj.'Bo,
5-'9O, (moet weg). I

’ 2.250,-. 045-323830>
Te k. Opel MANTA bn-4;
i.z.g.st. ’ 1.500,-. Tel. C
258611. £

Bedrijfswagens,.''
Voor alle bestellers gro®;
klein, moet u bij DONNV>e
Gespecialiseerd in M
soorten bestelauto's en fei
sen. Donny Klassen ti
Meerssenerweg 219, Mfetricht. Tel. 043-635222
043-634915 n

Jki
Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop^
SCHADE-AUTO'S. Ik W |
de hoogste prijs in Limbfr
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- 'schade auto's, tev. in-,
verkoop gebr. auto-ond
O Körfer. Tel. 045-2290;r
Te k. gevr. loop- ,
SLOOPAUTO'S. Tegen ,
ge prijzen. Tel. 045-213j

Auto onderdelen en accessoires P- ie)

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth 1
Tel. 045-244242

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.

Vakantie
Te huur als vak.verblijf com- ;
fortabele WONING in cen-
trum Delft van 9 tot 30 juni.
Tel. 015-122287. ;
St. Maartenszee BUNGA- .
LOW, zwemparadijs, wee- I
kend v.a. ’ 225,- en v.a. '’475,-p.w. 02246-3109. .

Caravans \. {
JAARSTALLING (afge1
ten) voor caravans, b°
e.d. te Sittard, ’ 150,- f
BTW. Tel. 04492-2601^
Te koop CARAVAN 2 p«!
kop keuken en gr. V f
’2.000,-. Silstr. 16, Sit»! f
Te k. CARAVAN 4-pers J
pr. ’ 1.250,-. Heeren» )
248 Heksenberq-HeerleTj, '(Brom)fietsen
HONDA MB 5 te koop V i
82, vr.pr. ’ 500,-. Tel. & \
323970.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. J

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

STOELMATTERIJ vern. (j
ten en biezen stoelen
gar. Bel. 045-418820.^-
Uw DIEPVRIES, koelk*
wasautom., ook bedr. i"s'
defect? Garantie op de (
paratie, geen voorrijkoS
en korting op onderde'
Bel direct 045-726206^
Diepvries- en KOELKAjj
REPARATIE zonder voö],
kosten. Bel Geleen 0449]
45230. Service binnen 2^

Wonen Totaal y

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

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen °voordeligste prijzen.
Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatemd
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.

Te k. licht eiken BANKS^
groenvelours, pr. ’ 900.'*
18.00 uur 045-218579^
Te koop ZIT/SLAAP^
JE, 1 jr. oud, i.z.g.st
04405-2351. _^mi
Te k. staande houtenf 0-
STOK en 2 salontafel*-
Quixstr. 31, Hoensbrog^X
Te koop gevr. grenen J
MODE en eiken klee'
max. 150 br. 045-74^5^1

Voor Piccolo's
zie verder pagina



fVerk loosheid
jBRD kleiner
pURENBERG - Het aantal werk-Rn ln de Bondsrepubliek Duits-
InnJf 'n februari gedaald met bijnajf-UOO tot iets meer dan 2,15 miljoen.

* werkloosheid verminderde
* «mee tot 8,2 procent van de be-
-1 ePsbevolking, zo heeft het West-
|P?e arbeidsbureau gisteren be-

In januarizat 8,5 pro-JrJ Van de beroepsbevolking zon-;jp werk.

[Vergelijking met februari vorig
Tr Was het aantal werklozen in deJëelopen maancj 152.300kleiner. Er
jf^den in februari 1989 2,3 miljoen
2Lnsen als werkloos ingeschreven.
JL aa ntal komt overeen met negen
T cent van de beroepsbevolking.

Werkloosheid onder overgeko-
't ï 1 DDR-burgers nam weer toe.

n 1rf antal steegmet 100° tot 138*500
-pi 's 50.600 meer dan een jaar

'eden. Vanaf begin dit jaar geldt
°r overgekomen Oostduitsers een

Je^rëangspenode van twee maan-
*'■ In die tijd hoeven zij zich niet

( j 'de arbeidsmarkt te melden en

' in» lan °°k n'e* 'n te schrijven als
erkzoekenden.

i wmmmw
\ overzicht \\

Verdeeld
- Een verdeelde ef-

in Amsterdam was
v nsdag fractioneel beter na een
jj °rziehtig vriendelijke opening.

stemmingsindex sloot met een
'nst van 010 punt op 107 4 0 na in

heku p van de da§ n°S 107,70 te
ach Setlotoerd- Dit tegen de

ntergrond van lagere beurzen in
cernkfurt en L°nden en een 0,75
tia 1,

lager dollar- De obligatie-
bii u 'a^ er een halye Punt lager
jJ-Het vertrouwen is daar nog niet
fe Paald aanwezig. Ondanks eerde-Verwachtingen was er toch een
Cent

6 handel 'n de nieuwe 9 pro-
oi.Li staatslening. Genoteerd werdj£ de koersen 98,55, 98,57 en 98,58.
6g ndelaren verwachten daarom
ni u'tgiftekoers van de nieuwe le-m 8op 98,90.
De
f . °mzet was dinsdag met ruim
erv m' iets hoger dan de dag
f 4?or- In aandelen werd voor
ties r rn''J°en omgezet en in obliga-
te h "'^ miljoen. Bij de aandelen
la r 'n Koninklijke Olie voor bij-
Ven miljoenomgezet, in Hoogo-
lirP VOor f 32 miljoen en in Phi-
tlar ruim f 31 miljoen. Bij de inter-
piionals was Hoogovens f 2,40
tj 'er op f 72,90 en het fonds was
ee?rrnee voor de tweede achter-
H,,, ogende dag fors hoger. Akzoweerde f 1,90 beter op f 122,60 en
9hd7 een dubbeltje op f 34,70. De
kn

ere internationals waren lager:
Ij^nklijke Olie f 1,10 op f 142,60,
f v« zeven dubbeltjes op
op (*

°en Phili Ps vier dubbeltjes
fOni 39,60. Van de overige hoofd-fasen noteerde Pakhoed f 2 be-
f ]ft°P f 158,50, Heineken f 2,40 op
öüh °' VNU fl°P f 95.50 en
b el,rmann-Tetterode zes dub-
Voi^s °P f 55,40. Lager eindigden
Hp^ae met 70 cent op f 47,30,
en T^et drie dubbeltjes op f 11,80
f39 ,9**- met vier dubbeltjes op

rli n Verdeelde optiebeurs kende
line g v°omamelijk belangstel-
%^°or Hoogovens, Philips en de
'i&s wefondsen Akzo en DSM* Phi"

de h°°gste omzet met
Hoo c°ntracten, gevolgd door
430ngovens met 6400, Akzo met
b o en DSM met 1500 contracten.
dr0e tale omzet op de EOE be-
ejgje

g 40.000 contracten. De finarï-
tneri. t rmi Jnmarkt werd geken-
de ha dooreen weinig geanimeer-
°blie r ''n aandelenfutures. In de
WachtVehoek werd ook hier een af~
Ul verKnc^e houding aangenomen
van d met het eerste resultaat
.^^

e nieuwe staatslening.

Sneeuwbanden
De daling van het resultaat is vol-
gens de directie vooral het gevolg
van incidenten. Zo is door het uit-
blijven van sneeuw in het afgelopen
halfjaar van 1989 de afzet van
sneeuwbanden aanzienlijk achter-
gebleven bij de verwachting.

Over het eerste halfjaar werd al een
verlies geleden van bijna ’l5 mil-
joen. De winst in 1987 bedroeg nog

’ 19,9 miljoen. De omzet steeg vorig
jaar wel met vier procent. Er werd
vorig jaar met een structureel lager
voorraadniveau gewerkt door extra
verkoopinspanning en verminder-
de produktie.

Automatisering
Er is volgens Vredestein inmiddels
flinke vooruitgang geboekt met het
operationeel maken van de geauto-
matiseerde produktielijnen.

De verdubbeling van de automaten
in Enschede is zo goed als voltooid
en de automaat voor fietsbanden in
Deventer werd volledig in gebruik
genomen.

In beide gevallen zorgden aanlbop-
moeilijkheden voor extra kostenon\ de benodigde aantallen te pro-
duceren. Verder had het sterk geste-
gen renteniveau een negatieve in-
vloed op het resultaat.

r beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 105.00 104,50
Ahold 112,00' 111.80
Akzo 120.70 122,60
A.B.N. 38.60 38.70
Alrenta 152.30 152,30
Amev 55,20 55,60
Amro A. in F. 88,20 88,00
Amro-Bank 76,00 76.00
Borsumij W. 69.00 69,20
Buhrm.Tet. 54,80 55,40
C.S.M.eert. 73.90 72,70d
DAF 33.10 32.90
DordtPet'r. 131,50 130,40
DSM 108.30 109,00
Elsevier 75.00 75,10
Fokker eert. 35,00 34.80
Gist-Broc. c. 26.30 26,40
HCS Techn. 12.10 11,80
Heineken 103,00 105,20
Hoogovens 70,50 72,90
Hunter Dougl. 96,30 95.50
Int.Muller 85.00 85,50
KLM 34,60 34,70
Kon.Ned.Pap. 36,60 36,60
Kon. Olie 143.70 142.60
Nat. Nederl. 69.00 69.40
NMB Postbank ' 45,70 45.70
Nedlloyd 90.80 91.50
Océ-v.d.Gr. 284,50 285,00
Pakhoed Hold. 156,50 158,50
Philips 40,00 39,60
Robeco 99.10 9870
Rodamco 81,60 81,40
Rolinco 97,20 97,10
Rorento 57,60 57,40
Stork VMF 43,40 43,70
Unilever 140.50 139.80
Ver.Bezit VNU 94.50 95,50
Volmac Softw. 48.00 47.30
VOC 39,50 39,10
Wessanen 62,50 62,30
Wolters-Khiwer 45,90 45,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63,50 63,70
ACF-Holding 36,50 35.80
Ahrend Gr. c 214.00 212,00
Air Holland 27,00 26,80
Alg.Bank.Ned 39,30 39.40
ABN (div'9o) 37,10 37,40
Asd Opt. Tr. 21,50 21,50
Asd Rubber 5,10 5,20
Ant. Verff. 410.10
Atag Hold c 98.00 96,80
Aut.lnd.R'dam 85,00 85,00-
BAM Groep 85,00 85.00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 124,00 124.00
Begemann 137,00 137,40
Beündo 321,00 321,00
Berkei's P. 5,05 5,25
Blydenst-WiU. 25,80 26,60
Boer De, Kon. 321,00 320,00
de Boer Winkelbedr. 59,30 59,30
Bols 160.50 158.00
Boskalis W. 14,15 14,25
Boskalis pr 16,45 16,65
Braat Beheer 41,50 41,50
Breevast 16,20 16,00e

Burgman-H. 34U().00a 3400.00a
Calvé-Delft pr 800,00 800.00
Calvé-Delft c 920.00 920,00
Center Parcs 50.80 52,50
Centr.Suiker 72,70 71,7üd
Chamotte Unie 7.00 7.01)
Cindu-Key KM.SO 195,011
Claimindu 356,00 315,80(1
Content Beheer 2(1.00 20.20
Cred.LßN 50,50 52.20
Cruwn v.G.C 89.00 88.00
Delft Instrum. 47.10 47.20
Desseaux 245.50 245,00
Dorp-Groep 33.20 33,10
DSM (div'9o) 104.00
Econosto 318.50 319,00
EMBA 120.00 120 00
Eriks hold. 112.80 110,50
Flexovil Int. ■ 83.00 83,00
Frans Maas c. 97.u0 98,00
Furness 119,80 119,50
Gamma Holding 79,30 79,00
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 29,40 29,30
Geveke 40.5 H 46.50
Giessen-deN. 176.00 176.00
Goudsmit Ed. 370,00 363,00
Grasso's Kon. 125.20 125,70
Grolsch 143,50 143,50
GTI-Holdmg 168,50 170,00
Hagemeyer 112,50 111,50
Idem'/jdiv.'B9 110.00 uo.oo
HAL Trust B 13.70 13,60
HALTrust Unit KI 60 13,00
HBG 173.00 169,00
Hein Hold 87.00 88,70
Hoek's Mach. 168.00 168,00
Heineken Hld 87.00 88,70
Holl.SeaS. I.H 1,12
Holl.Kloos 430.00 430,00
Hoop Erf.bk. 10.50 10,40
Hunter D.pr. 4.50 4,45
ICA Holding 16.50 16,50
IHC Caland 40.80 41.40
Industr. My 212,00 210,00
Infotheek 23.50 23,00
Ing.Bur.Kondor 560.00 555.00Kas-Ass. 41,70 4400
Kempen Holding 16,90 16,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 64,30 64 80
KBB c. 64,30 64,80
Kon.Sphinx 123.00 122,00
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 190,00 190 00
Landré & Gl. 59.00 58.80
Macintosh 39,00 39,00
Maxwell Petr. 680.00 680.00
Medicopharma 59,00 59,00
Idem (div9o) 63,00
Melialnt. 5,10 ■ 5,10
MHV Amsterdam 18.90 la.yo
Moeara Enim 1215.00 1210.00
M.Enim 08-cert 15800.00 15800,00
Moolen en Co 29,00 28,80
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 7,90 8,00
Mynbouwk. W. 405.50 406,00
Naeff 300,00
NAGRON 46,00 46,00
NIB 615,00 610,00

NBM-Ams.el.and 18,00 18,00
NEDAP 364,00 365,00
NKF Hold eert. 334,00 335.00
Ned.Part.Mij 40.60 411.60
Ned.Springst. 10000.00
Norit 1010.00 1028.00
Nutricia gb 69,00 69,00
Nutricia vb 77,50 78,00
Nijv.t.Cate 95,00 94,50
Nijv.Cated'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14.50 14.50
Orco Bank e 66.60 6670
OTRA 175.00 176.50
Palthe 70,50 70,00e-Philips div.'9o 38,20 38,00
PirelhTyre 28.60 28,10
Polygram 31,80 32,00
Polynorm 9270 94,00
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45.00 45.00
Reesink 70.50 70,00
Riva 47,20 47,20
Riva leert I 47.00 47.00
Samas Groep 63.30 63,40
Sarakreek 29,80 29.80
Schuitema 1345.00 1345.00
Schuttersveld 37.50 36.80
Smit Intern 60,30 60.30
St.Bankiers c. 23.30 23.00
Stad Rotterdam c 43.50 44,20
Telegraaf Ue 89.20 89,50
Text.Twenthe 340.00 340.00
Tulip Comp. 33.00 33.00
Tw.Kabel Hold 135.30 136.50
Übbink 78.00 79.20
Union Fiets. 24.60 25.50
Ver.Glasfabr. 311.00 310,00
Verto 58,00 58,00
Volker Stev. 67.50 67,30
Vredestein 22.50 22.30
VRGGroep 53.70 53,40
Wegener Tyl 179,50 179,00
West Invest 22,00 22,20
West Invest c. 55.00 65,00
Wolters Kluwer 180.00 182,00
Idem div.'9o 44.50 45.00
Wyers 40,50 42,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36.20 36,80
ABN Aand.f. - 70,80 70.50
ABN Beleg.!'. 52.80 52.90
ALBEFO 50,40 50.30
AldollarßFS 21.60 21.60
Alg.Fondsenb. 223,00 223,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46.70 a
America Fund 290,00 289.00
Amro Eur.F. 71,80 72.20
Amro Far E.F. 60,40 60,40
Amro Neth.F. 70.90 70,60
Amro N.Ani.F. 60.50 60,50
Amro Obl.Gr. 152,30 152,30
Amvabel 77,50 77,20
AsianTigersFd 63.00 63,00
AsianSelFund 47,60 47.70
Bemco Austr. 53.00 52.50
Berendaal . 107,00b 110.00b
Bever Belegg. 6,10 6.10

BOGAMIJ 110,00 109,70
Buizerdlaan 42.00 42,00
CLN Obl Waardel. 98,90 98,90
Delta Lli.vil 40,60 40.40
ÜP Am. Gr F 24.50 24.50
Dp Energy Res 46,50
Eng-tfoll B T I
EMF rentefonds 58.00
Eur.Ass Ti 9.70 970
EOE DuStlnF. 278,50 278,00
EurGrFund 59,00 59.20
Euro Spain Fd 9.60 9,60
Gun Global 50,50 50.50
Hend.Eur.Gr.F 213.0(1 215,00
Henderson Spint 08.80 68.50
Holland Fund 70,00 70.20
Holl Obl.Fonds 112.00 112.00
Holl.Pac F 1U5.50 106 50
Interbonds 490,00 490,00
IntelelfSOO 46.80 46,40
liiterell.Warr. 30370 JOI.OO
Jade Fonds 175.00 174.00
Japan Fund 24.60 24,60
Jap.lnd.Alpha Fd 11850 00 11830 00
Japan Rot. Fund ven 9800,00
Mees Obl Div Fonds 96.20 96,20
MX Int.Vent 54.5(1 54.50
Nat.Res.Fund 1430,00 1400.00
Nedufo A 132,50 132.50
Nedufo B 137.00 a 135,50
NMB Dutch Fund 37,30 37.40
NMB Global F 46,90 46.90
NMBOblig.F. 33.80 33.70
NMBRente F. 98.40 98.10
NMB VastGoed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 213.00 211.00
OAMF Rentef. 12.00 12.00
Orrur.Ned.p. 47.20 47,20
Pac Prop.Sec.f. 46.60 46.10
Pierson Rente 99.30 99.30
Postb.Belegg.f. 51,00 51,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73.30 73.30
Rabo Obl.div f. 47,60 47.50
Rabo Onr.g.f. 84,80 84,70
Rentalent Bel. 129.20 129.10
Rentotaal NV 30,40 30,50
RG groen 50,70 50.60
RG blauw 50,30 50,10
KG geel 49,00 48.90
Rodin Prop.s 1,03 105.00
Rolinco cum.p 91.50 91,80
Sci/Tech 16.50 16,50
Technology F. 17,70 1770
Tokyo Pac. H. 243.00 243.00
Trans Eur.F. 79,80 78.50
Transpac.F. 435,00 435,00
Uni-Invest 125,50 124.50
Unico Inv.F. 78,80 78.80
Unifonds 36,30 36.30
VWN 59,60 59.60
Vast Ned 128.90 129.00
Venture F.N. 44.80 44.80
VIB NV 87.00 87.20
VSB Mix Fund 50,30 50,20
WBOInt. 71.50 71,50
Wereldhave NV 205,00, 205,00
Yen Value Fund 88,50 87,40

Buitenlandse obligaties
B:I4EEGB4(Ii 97.80 97,80

WurL 34.00 a 33.70
5% EIB 65 99.50 99.50

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal lnd 35,70 35.50
Amer. Brands 63,60 64.40
Amer. Expres 29.20 27.50
Am.Tel.& Tel 40.20 39.80
Ameritech 59,10 59,40
Amprovest Cap 115,00 -Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 29.211 29.70
Atl.Richf 114.50 114.50
BAT industr 8,00 8.00
Bell Atlantic 91.20 91.40
BellCanEnterpr 43,50 43,60
BellKes.Adlr 0,20
Bell South 53.20 53.40
BET Public 2.60
Bethl. Steel 18.10 17.80
Boeing Comp. 64.60 04.60
('DL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 17,01) 17.10
Citicorp. 24.75 24.40
Colgate-Palm 55.5(1
Comm. Edison 35.30 35.25
Comp.Gen.El. 540.00
Control Data 1770 17.10
Dai-Ichi Yen 2620.00
Dow Chemical 66.00 65,50
Du Pont 39.25
Eastman Kodak 38,30 38,60
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.tr. 135,00 135,00
Exxon Corp. 46.80 46.25
First Pac.HKs 1.30
Fluor Corp. 43.25
Ford Motor 46.75 47.20
Gen. Electric 62.60 61.50
Gen. Motors 45,75 45,70
Gillette 48,25 48,50
Goodyear 34,00 35,00
Grace & Co. 29.00
Honeywell 83.00 82.10
Int.Bus.Mach. 105.40 104,70
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 49.60 51.25
ITT Corp. 54.50 54,10
K.Benson® 5171,00
Litton Ind. 73.00 72,60
Lockheed 35.60 36.00
Minnesota Mining 81.00 80.50
Mitsub.Elect 1030,00
MobilOil 61.70 61.70
Morgan $ 37,20 36.50
News Corp Auss 10,00 10.10
Nynex 81.70 82.30
Occ.Petr.Corp 28,00 d 27,80
Pac. Telesis 45,20 44,70
P.& O. (§) 7,00 7,00
Pepsico 56,50 d 56,60
Philip Morris C. 36,50 37,75
Phill. Petr. 25,75 25,80
Polaroid 45,00 46,20
Privatb Dkr 270,00 269.00
QuakerOats 47.00
St.Gobin Ffr 535,00 538,00
Saralee 26.00
Schlumberger 48,20 48.10

S..,isRoebuck 41.10 40.50
(yen) 40.80 41.40

Southw. Bell 57,30 56,80
Suzuki Iveni 916,00
Tandy Corp 32,50 32.30
Texaco 59,00
Texas Instr 36,50 36.40
TheCuastalC. 31.70 31.50
TIP Eur. 2,00aToshiba 0 1110,00
Union Carbide 22.00
Union Pacific 7570 75,00

14.50 15.00
USX Corp 37,00 3670
US West 69,70 69.80
Warner Lamb. 104.00
Westinghouse 73.60 73.40
Woolworth 60.70 60.70
Xerox Corp. 53,00 53,10

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 47.00 47.00
Am. Home Prod. 142,00
ATT Nedam 76.00 74,00
ASARCO Inc 44,50
Atl. Richf. 220.00 217,00
Boeing Corp 123.00 123.00
Can. Pacific 38.50 38,00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 31.50 31.50
Citicorp. 45.50 45.00
Colgate-Palm. 104.00 106,00
Control Dala 29.00 28,50
Dow Chemical 125.00 122.50
Eastman Kodak 72.00 71,00
F.xxon Corp. 89.00 87,00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 117.50 117.00
Gen. Motors 86,00 85,50
Gillette 92,00
Goodyear 66.00 66.00
Ineo 47.00 47,50
1.8.M. 205.00 200,00
Int. Flavors 118.00
ITTCorp. 119.00
Kroger 24.00 24.00
Lockheed 70.00 69,00
Merck & Co. 135.00 132,00
Minn. Min. 155,00 152,00
Pepsi Co. 107.00 105,50
Philip Morris C. 68,50 68,50
Phill. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 79.50 80.00
Proeter&G. 125,00 119.50
QuakerOats 86.00
Schlumberger 92,00 90.50
Sears Roebuck 76,00 76,50
Shell Canada 61,50 62,00
Tandy Corp. 60.50 60.00
Texas Instr 68.50 67,50
Union Paciiic 145.00 142,00

Corp 28.50 29,00
USX Corp 71,00 68,50
Vanty Corp 3,60
Westinghouse 141,50 140,00
Woolworth 114.50 114,00
Xerox Corp. 93,00 93,00

Euro-obligaties & conv.
104 Aegon 85 Ï01.00
Aegor . 12.30

BN 87 94.25 93.75
13Amev 85
10Amev85 101.50 101.50
11Amev 86 93.25
10': Amro 86 ' 95.40
10Amro 87 94.5 U

5-11 Amro 86
Amro Bank wr 12.50
Amro." 72.50
9 BMH ecu 85-92 95.50
7 BMH 87 94.5 U
10'»EEG-ecuB4 98.75
«'-■KIB. 95.00 95.00
12' 2 11,.- 94,90

j'UB3 101,20 100,00
10 NGU 83 100.00 100.00
2!,NM8Pb.86 80.80 80.50
NMB Postb' 70.50 70,50

,1 86 97,0 u
6J.Phi1.83 98.50 98,50
11Rabo 83 102.10
9Rabo 85 93.10
7 Rabo 84 95.00 95,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,90
Bredero aand.
Bredero eert.
11Bredero 20,00

LTVCurp * 1,50 1.50
5 Nedcrh. 68-78 23.50

RSV . 1.08 0.91
7' BRSV 69 87.00 87.00;

Parallelmarkt
Alanhen
Bergh ie 33.00
Besouw V 50.8 U
CBI Banu Oc.m
Comm.Obl.F.l 99.30 99.30
Comm.Obl.F.2 98.50 98.50
Comm.Obl.F.3 99.30 99.40
De Drie Electr. 36.00 36,00
Dico Intern. 110.00
DOCdata
Ehco-KLM Kl 35.00 35.20
E&LBelegg.l 70.10 69,90
E&L Be. 71,10
E&L Belegg.3 73,70 73,70
Free Rec.Sh. 32.50 32.90
Geld.Pap.c. 66,80 65,50
Gouda Vuurv e 92,00 94,00e
Groenendijk 34.70 34,7*0
Grontmij e. 175,00 175,00
HCA Holding 50,20 51,00
Hes Beheer 225.00 223.00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.20 3.25
Interview Eur. 8,40 8.20
Inv. Mij Ned. 53.00 53.00
Kuehne+Heitz 43,00 42,30
LCI Comp.Gr. 69,00 75.00
Melle 280.00 e
Nedschroef 117.5 C

8,90 8.80
31.10 31,10

pan pa 10.50 10.50
Pie M

9.00 9.00
17.10 17.10

47,01
,2.00

VHS Onr. Goed 14.50 14.80
83,00 83.00

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k.

Akzo c apr 120.00 497 4.50 5.80
akzo c apr -125.00 479 2.00 3,00
akzo c apr 130.00 209 0.90 1.50
akzo c jul 120.00 235 6.00 7.00
dsm c apr 115,00 387 1.00 1.50
dsm c apr 120.00 270 0.50 0.50
coc c mrt 265,00 269 4,80 4.50

1.40
265,00 431 3.20

coc p mrt 270.00 301 6.20 a 5.50
241 3.50 a

hoog c apr 65.00 562 7.50
c apr 70.00 571 3.90 5,90

hoog c apr
hoog c apr 80,00 332 1.00 1,50
hoog c i

75.00 861 3,70 5.20
hoog c okt 60,00 201 11.80 14.00

p jul 60,00 546 2.50 2.00
hoog p jul 70.00 567 7,70 6.00
hoog p jul 75,00 351 11.20 9.00 *kim c 093 35.00 190 *).30 9.40
kim p apr 37.50 250 3.00 3.00il 95,00 264 6,80 6.70
nedl c jul 100,00 491 4,30 4.50
nic c nov 97.50 250 1,50 a 1,00
nic p -nov 92.50 250 1.20 a 0.95
natn c apr 70,00 872 1.70 1.80
natn c apr 75,00 764 0.50 0,50
phil c apr 45.00 450 0.30 0.20
phil c jul 45.00 315 1.00 1.00
phil c 093 30,00 495 15.00 14.70
phil c 094 45,00 358 9.30 9.10
phil p apr 40.00 1123 2.10 2,30
phil p apr 45,00 211 6,20 6.50
phil p apr 50.00 1015 11,00 .11.50
phil p apr 55,00 197 16.00 16,20
phil p jul 40.00 623 3.10 3,40
phil p okt 35,00 200 1.50 a 1.50
phil p 092 55.00 1323 16,00 16,20
phil p 094 45.00 1205 9.70 10.00

.93 115.00 196 40,80 40.00
olie p apr 140,00 257 1,80
unil c apr 140,00 259 4.30
unil c apr 145,00 372 2.50 2,30
unil c apr 150,00 235 1,30 1.20
unü c jul 145,00 483 5,00 4,80

a=laten g=bieden + e«-di».
b bieden h=laten-eex-div.
c=ex-claim k=gedaan-t-b
d=ei-di«idend l-gedaan+g
e^gedaantbieden »k = slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Winst Volvo
flink lager

STOCKHOLM - De brutowinst van het
Zweedse Volvo-concern is vorig jaarmet vijf-
tien procent gedaald van 8,24 miljard kroon
tot 7,01 miljard kroon (f 2,19 miljard). De om-
zet verminderde met bijna zes procent van
96,6 miljard kroon tot 90,9 miljard kroon
(f 28,4 miljard), zo heeft het concern dinsdag
bekendgemaakt. Volvo is vooral bekend als
fabrikant van personen- en vrachtwagens,
maar produceert ook motoren, levensmidde-
len en farmaceutische produkten.

De bedrijfswinst in de personenwagendivisie

daalde vorig jaarmet 46 procent van 3,6 mil-
jard kroon tot 1,94 miljard kroon (f 605 mil-
joen). Volvo schrijft dit toe aan een sterke
stijging van de ontwikkelingskosten en
scherpe internationale concurrentie. Voorge-

steld wordt het dividend te verhogen van
veertien kroon tot 15,50kroon per aandeel.

Volvo maakte eind vorige maand een nauwe
samenwerking bekend met het Franse
staatsautomobielconcern Renault. De twee
ondernemingenruilen 45 procent van de aan-
delen en het bijbehorend stemrecht in el-
kaars vrachtwagen- en busbedrijven en twin-
tig a 25 procent van de aandelen van de per-
sonenwagendivisies. Het is de bedoeling in
de toekomst gezamenlijk nieuwe auto's te
ontwikkelen.

Zoektocht naarpartners gaat verder

Vredestein verliest
26 miljoen gulden

Van onze redactie economie
MAASTRICHT - Bandenfa-
brikant Vredestein (met een
fabriek in Maastricht) heeft
over 1989 een verlies geleden
van ’ 26,5 miljoen tegen een
winst van ’ 7,9 miljoen over
1988. Over het afgelopen boek-
jaar wordt geen dividend uit-
gekeerd. Als de economische
omstandigheden gelijk blijven
wordt voor 1990 een verbete-
ring van het resultaat ver-
wacht. Vredestein is al enige
tijd op zoek naar samenwer-
kingsverbanden.

De tegenvallende resultaten over
1989 hebben de financiële armslag
van de onderneming voor het berei-
ken van alle strategische plannen
beperkt.

Het bedrijj'scomplexvan Vredestein in Maastriclit

Flexi-time
Nieuw element in de CAO-voorstel-
len van Akzo Nederland is ook de
flexi-time. De onderneming wil
werknemers in de gelegenheid stel-
len het aantal vrije dagen naar eigen

behoefte vast te stellen. De zoge-
noemde flexi-dagen kunnen binnen
bepaalde grenzen gekocht danwei
verkocht worden.
Bij de gesprekken over loonruimte
zal Akzo Nederland zich opstellen
achter het Gemeenschappelijk Be-
leidskadei', waarin het standpunt
van een gematigde loonontwikke-
ling wordt gehuldigd. Akzo Neder-
land wil niet kwijt hoeveel zij de
werknemers erop vooruit wil laten
gaan.

economie i

[NV verwacht
[beraad over
beleidskader

■STERDAM - De FNV verwachtïpremierLubbers nog deze weekondertekenaars van het Gemeen-fappelijk Beleidskader bijeen zalfl?£ n* De vakcentrale verzocht*3bers eind vorige week dit tePn, omdat onduidelijkheid be-Ipt over de opstelling van de cen-zfe werkgeversorganisaties wati. treft de arbeidstijdverkorting.
[werkgevers hebben op 1 decem-

Sf wel het GBK ondertekend,
jardoor de arbeidstijdverkorting
»v) bij de CAO-onderhandelin-
T serieus onderwerp van gesprek■f Worden. Later kwam een gehei-J nota van het VNO en de NCW
r^n water, waarin individueleif'kgevers werd verboden toe te
Zen aan de wensen van de bonden
ff meer ATV.
■j ewel de bouw-CAO, waar de ge-
ragde arbeidstijdverkorting totJgdunge stakingen leidde, nu
t s afgesloten, blijft het volgensI * NV van groot belang dat er dvi-
J'Jkheid in het standpunt van de-^kgevers komt. Een aantal be-'gnjke CAO's (waaronder die bij

\ -zo, Philips, DSM, de verzekerin-;n en de banken) moet namelijk
18 worden vernieuwd. „Worden
3,. opnieuw geconfronteerd

die afspraken over■-rkgelegenheid in de weg staan?"
>JV

S een woordvoerder van de

' __ "Daar willen we klaarheid

"er hebben".

Perrier terug
HEERLEN - Bronwater van
het merk Perrier keert weer te-
rug op de markt nadat alle fles-
sen drie weken geleden uit de
winkels waren gehaald wegens
de aanwezigheid van benzeen
in het water. De Perrier-flessen
worden vanaf dinsdag afgele-
verd met op het etiket de woor-
den „nieuwe produktie". De
onderneming verwacht dat de
flessen vanaf woensdag in
Frankrijk te koop zijn.

Akzo wil langlopende
afspraak sociaal beleid

Van onze redactie economie
ARNHEM- Akzo Nederland (23.000
werknemers) wil naast de CAO met
de sociale partners een overeen-
komst sluiten waarin voor een veel
langere termijn sociaal beleid als ar-
beidvoorwaarden en organisatie
van de arbeid in wordt vastgelegd.
Volgens Akzo (met onder andere fa-
brieken in Melick en* Weert) zijn
deze onderwerpen dermate inge-
wikkeld dat de tijdsruimte van het
CAO-overleg voor een diepgaande
bespreking ontoereikend is.
„Een werkelijk constructieve bena-
dering bestaat uitsluitend in vor-
men van voortdurende samen-
spraak met de CAO-partijen. Een

voor onbepaalde tijd aangegane
overeenkomst zou daarvoor de ba-
sis moeten vormen", aldus Akzo
Nederland.
Akzo Nederland maakte gisteren
zijn standpunten voor de nieuwe
CAO bekend. De huidige overeen-
komst stamt uit 1988 en loopt op 31
maart af. Volgende week dinsdag
beginnen de eerste onderhandelin-
gen.

Pensioen
De Industriebond FNV wil dat het
komende jaar bij Akzo een studie
wordt verricht naar de mogelijkheid

de pensioengerechtigde leeftijd te
verlagen tot 62 jaar. Werknemers in
de ploegendiensten zouden boven-
dien het recht moeten hebben op 60-
-jarige leeftijd uit te treden. De VUT-
leeftijd is tot 1994 gegarandeerd op
62 jaar.Ook streelt de vakbond naat-
invoering van deeltijd-VUT, oplo-
pend van 10 dagen voor 55-jarigen
tot 60 dagen voor werknemers van
60 jaar. De lonen bij Akzo moeten 4
procent omhoog, vindt de FNV-
bond, die tevens voorstelt de be-
staande winstdelingsregeling te
handhaven. Die varieert, afhanke-
lijk van de bedrijfsresultaten, van 0
tot 4 procent.

Op het gebied van herverdelingvan
werk wil de Industriebond FNV in
de komende éénjarige CAO stappen
zetten op weg naar een 35-unge
werkweek voor werknemers in de
twee- en drieploegendiensten en de
dagdiensten. Het bestaande werk-
gelegenheidsplan moet bovendien
worden uitgebreid tot duizend men-
sen boven de sterkte. In de vorige
CAO-onderhandelingen in 1988 ver-
dween de arbeidstijdverkorting on-
der tafel.

Investeringen
in de metaal
toegenomen

Van onze correspondent

PIJNACKER - De Nederlandse me-
taalindustrie heeft vorig jaar 17 pro-
cent meer in machines en gereed-
schappen geïnvesteerd dan in 1988,
zo heeft de Vimag bekendgemaakt.
De leden van deze Vereniging van
Importeurs van Machines en Ge-
reedschappen voor de Metaalindus-
trie zagen de orderontvangst toene-
men van 448 tot 523 miljoen gulden.
Spectaculair was de stijging van het
ordervolume in de sector machines,
met 27 procent van 275 tot 349 mil-
joen gulden. Voor verspanende ma-
chines werden 31 procerit meer or-
ders .genoteerd en voor rïiet-verspa-
nende 17 procent.

Bruna in etalage
AMSTERDAM - Bührmann-Tette-
rode (BT) onderzoekt de mogelijk-
heid Bruna in Houten en Standaard
Boekhandel in het Belgische Sint
Niklaas te verkopen. Deze dochters
zijn geheel op de consument gericht
en passen daarom niet meer in de
kernactiviteiten van het concern.
Bruna is de grootste boekhandels-
keten van Nederland met 450 ver-
kooppunten voor boeken, tijd-
schriften en andere artikelen. Stan-
daard Boekhandel is met 53 ver-
kooppunten de grootste boekhan-
delsketen van Vlaanderen.
Van essentieel belang acht BT het,
dat zowel Bruna als Standaard hun
goede marktpositie met nieuwe
partners verder zullen kunnen uit-
breiden. In de afgelopen maanden
hebben verschillende Europese de-
tailhandelsconcerns belangstelling
voor de twee bedrijven getoond.

beurs en valuta j
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 6-3-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.610-/25.110-,
vorige/24.620-/25.120; bewerkt ver-
koop ’ 26.710, vorige / 26.720 laten.
Zilver: onbewerkt / 275-/ 345 vorige
f 280-/ 350; bewerkt verkoop / 390 la-
ten, vorige / 390 lal

Advieskoersen
k. dollar 1,85 1,79

austr.dollar 1.39 1,51
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1.55 1.66

kroon (100) 27.95 30,45
duitse mark (100) 110.15 114,15
engelse pond 3.01 3.26

iark (100) 46.25 48.75
franse frank (100) 31,85 34.60
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3.07
ital.lire (10.1 14,20 15.90
jap.yen (Kij 123.00 129.00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18.00
noorse kroon (100) 27,75 30.25
oost.schill 15,68 16.23
port.escudo (100) 1,18 1.36
spaanse pes. (100) 1.65 )_,Bl
zweedse kr. (100) 29.80 32.30

125.00 129.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.90825-I.H1075
antillgulden 1.0525-1,0825
austr.dollar 1.4500-1,4600
belg.frank (100) 5,4155-5,4205
canad.dollar 1.60575-1,80825
deense kroon (100) 29,300-29.350
duitse mark (100) 112.630-112,680
engelse pond 3.1545-3,1595
franse frank (100) 33,290-33,340
griekse dr. (100) 1.1420-1,2420
hongk.dollar (100) 24,3750-24.6250
ierse p 2.9950-3.0050
ital.lire (10.000) 15,235-15.285
jap.yen (10.000) 127,74-127,84
nwzeel.dollar . 1,1215-1,1315
noorse kroon (100) 29.140-29.190
oostenr.sch. (100) 15,9950-16,0050
saudi ar.ryal (100) 50,8750-51.1250
spaanse pes. (100) 1,7450-1.7550
surm.gulden 1.0500-1.0900

e kr. (IOO) 31.165-31.215
zwits.frank (100) 1195-127.745
e.C.u. '75-2.3025

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

algemeen 187,70 187,30
id excl.kon.olie 176.50 176.70
internationals 193,80 192,70
lokale ondernem. 182,20 182,70
id finan. 140.50 141.00
id niet-financ. 223,90 224,40
CBS-Herbeleggingsindex ( 1983=100)
algemeen 244.00 244.10
id excl.kon.olie 219,50 219,80
internationals 261.70 260,20
lokale ondernem. i 40 226.00
id financieel 183.10 183.70
id niet-financ. .00 268,30
Stemmingsindex (1987 =100)

algen i 107.30 107.40
internation 107.30 108,00
lokaal 107.20 107,30
fin.mstell 102.70 102.90

uken 101.00 101,10
verzekering 105.00 105.30
niet-financ 108,70 108,70

107,60 107,70
opsl 125.00 126.00

Samenwerking
Daimler-Benz
en Mitsubishi

BONN - Daimler-Benz uit de
Bondsrepubliek en Mitsubishi uit
Japan plegen overleg over mogelij-
ke samenwerking in onder meer de
autosector en de lucht- en ruimte-
vaart. Volgens een woordvoerder
van Mitsubishi zullen de besprekin-
gen in korte tijd resultaat opleveren.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch

Iverkeer kwamen gistergavond
Igende koersen tot stand (tussen

'.ung van dezelf-
de dag):
Akzo .60)
K..n. Olie 142.60 144.10(142.60)
Philips 39.60-39.90 (39.(
-Bnilever 139,80-140.50 (139,80)
KLM 34.50-34.70 (34.70)

NEW VORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden

Dow Jones Index tachter-
-30 fondsen industrie. 20

■. en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2651.80 1139.94 218.37 992.39

.46 1152.74 221.33 1004 49
I 2638.06 1131.40 217.74 986.94
Slot 2676 80 1148.47 220.95 1001.56

■27.25 +9.07 +2.58 +9.76verlies
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(Huis)dieren
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt
cocktailent. ’ 32,-, steril.
poes ’ 65,- CASTRATIE kat
f 32,50. Tel. 045-244247.
Goed tehuis gezocht voor
fijne DOBERMAN, reu. Inl.
Stichting Dierenhulp. 043-
-214545/ 644004.
Te k. Mech. Herder, reu,
overal bij vertrouwd, 11
mnd. Tel. 043-218856.
Te k. MALTEZER 6 mnd.
tev. Mech.-herders pups
moeder Tosca P.H. 1 414
Vader Ringo P.H 1 435
Resv. kamp. v. Ned. 1988
Tel. 045-724852.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Kachels, inzethaarden, gro-
te keus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
nng vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV'S.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
-met gar. Reeds 25 jr. het
luiste adres. T.V. Oce. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Uitgaanswegwijzer

Vanavond: avond voor
alleenstaanden

Aanvang 20.00 uur.
Dancing Cheers

Bokstraat 49, Heerlerheide. Tel. 045-212464.

Carnaval
]Te k~ 2 CARNAVALS-
I WAGENS samen ’ 500,-.: '045-725302, na 16.00 uur.

In/om de tuin
soort GRASZODEN. ’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis

' [thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
iuw sierbestrating en oprit-

-1 ten, Bel voor 'n vrijblijvende
1 offerte. Tel. 045-323178.

Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant. geld! Verseveld, Saroleastr.; 80A, Heerlen. 045-714666.
Bel vandaag! 0932-

I 87786810 als u DAMES-
iPOCKETS te koop hebt
i zoals: Bouquet, Intiem,
1 Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
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.
!Te k. gevr. Vespa BROM-
i SCOOTER 4-gang plm.
'’900,-. Tel. 043-616071,

18.00 u.

Huw. Kennism.
KONTAKT-O-FOON. Bel
010-4293005 voor het gratis
inspreken van uw kontakt-
advertentie. Bel 06-320.
350.60 wanneer u een se-
rieuze relatie zoekt (50 cm)

Diversen
Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danslessen
op cass. enz. samen ’ 100,-
-all-in, yoga of aerobic op
cass. ’65,- tel. 070-
-3638667/ 3894543.
HORECA, Horeca!! div. ge-
br. bedrijfsvaatwassers m.
gar. frituuroven Perfecta
4-pans m. bakpl. compl. met
afz., 2 st. aardappelschrap-
mach. 220v., 1-pans vis-
bakoven propaan tafelmod.,
gloedn. dubbeld. bedr. koel-
kast r.v.s. uitv., lage prijs.
Efka Horeca Service Lim-
burg Kerkrade, 045-426330
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te k. leren MOTORJAS lang
maat 54, tel. 043-218856.

Aangeb. wegens aanschaf
CD's 200 singeltjes ’ 125,-,
150LP's ’ 200, 125 oude 78
t. platen ’ 200,-, zes oude
lepeltjes met beeltenis Elvis
Presley ’ 50,-, 6 van ons
Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543.

Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO stemmen en repa-
ratie, "De tuner". 5 jaar
garantie op reparaties. Tot
30 maart as. Speciale kor-
ting, op de stemprijs. Bel nu:
Tel. 045-231326.'
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop wegens omst.he-
den Roland E2O int. SYN-
THESIZER, 48 ritmen, 88
klanken, met gebr. van ge-
heugen, uitbr. mogelijkhe-
den, 5 mnd. oud, 5 jaar gar.
Koopakte aanw. Na overleg
te koop. Tel. 045-310768. ,

Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.

50 c/m

06-320.323.01
Babbelbox

Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.
06-320.330.02

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullie ook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

Privéhuis Michelle
'n schot in de roos

045-228481/045-229680
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. t-m vrijd, v. 14.00t/m 2.00 u. tel. 04755-1854.

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. t/m vrijd. 14.00 t/m 2.00 uur. 04755-1834.

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

Maak je keuze
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
' Sex-intervieuws 06-320.323.16

Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
Privéhuis Donna 045-227734

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

Club Pallast
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.

045-326191
Escortservice all-in.

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

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?

Amanda
06-320.320.08
Live sex relax

box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Rijpe

Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Topsex
De lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

S.M. BOX
06-320.330.70'

talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Bel zelf metLenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95
Privé Cherry

Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
yrij. 10-22 u. 045-462805.

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

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

tel. 045-423608.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va. 14 u.

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 Ct 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 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 et p/m

Flirt-Café:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

Een mooi getrouwde vrouw
beleeft het als nooit eerder

met een
jongen

06-320.326.93 (50 et p/m)
Sex met het buurmeisje, en
nog veel erger!
06-320.326.01 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact. Bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Homo!
Michael luistert met open

mond...
06-320.330.88 - 50 et 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

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

K*Bt©ns
06-320.326.92 - 50 et p/m

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.
Life 1990. Jonge stellen
gaan eerlijk bloot, om dan
tot het uiterste te gaan.
lifeopname.

06-320.330.52 (50 et p/m)
Pa en ma niet thuis, Hannie
laat die man binnen. Te laat

merkt ze dat zij
alles

doet wat hij wil.
06-320.326.72 (50 et p/m)

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

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

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 Ct p/m
Een sportknul in zon strak
slipje komt sexy uit. Toch

ziet die man 'm liever zonder
homo

06^320.329.22 - 50 et p/m
Het leven begint bij 40. Ook

het sexsleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 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)
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

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Maart.

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)
hete meid. j—

De tippelbo_
06-320.326.66^

Trio-bisex-fcx
Voor vrouw vrouw rn

man man vrouwrelatie
enige box die deze ffl

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 <A
Het laatste om haar s
te voldoen. Ze buig'

voor zijn eisen in Ij
strenge

bordeel.
06-320.330.17- 50 C

De wip-in b<
heet zo, omdat er W

ge... wordt op
06-320.324.60 Leuk»
Trouwens, de LijfSe*
daar durven ze ook fl .

mag best meedoen
06-320.324.90- 50 ( '2 blondjes
Life met 2 knullen, i
Lesbisch dan hetert

dan...wisselentj
06-320.321.32 -50 g
De massageolie do-
waanzinnig bij Majj|

trouwens ook het zoef
apparaat

06-320.321.ï
50 et p/m

2 knullen smeren elkad
zonnen met After SU

Alles, vooral daar en'
Homo

06-320.321.33-50 j
Weer vonden vurige &

van de orgiet
nieuwe dingen uit om
heter met elkaar te dctf

les op 06-320.324.40
dan... De Sexbox, d
draaien mannetjes'

vrouwtjes niet om de
Die zeggen hoe ze het

doen" op
06-320.322.22 -50 d

Jane alleen in he
tuinhuis.

Plots staat ze oog in
met 2 mannen die gel

stel toestaan.
06-320.330.51^,

Trio-bisex
Wat Elly al lang wilde

beurt hier samen met
en Rob. Life

06-320.326.71 - 50 d
6 Splinternieuwe mei*

Privé
Yvonne

Ook weekends geop*
Ma.-za. 12-24 u.
zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrat
Voor Piccolo's

zie verder pagina'

nyi | r~ I

...,,MiiM!^/i/,.,.....,,,,,,.,. ~..^A Kil f / I?*RT
rtC«r.ft QQ fc; VLOERSNIJDER MET BOERENBRUIN fe J^S!WÊÊf9 *» ' 750 gram s>as O.rJ^ . SESAM OIQ Heel IQQ I 1SCHOUDERFILET- MAGE RE RUNDE R- WÊM APPELSLOF Heel 2JV3£..±Z/ 239 L.Z/Z/ I 9

ROLLADEI O QQ LAPPEN 't Ci QQ perstuk /^ Q"T § j§
Kilo 1^!.yy küo iD.yU ■/ i^U.V/ ARTLANDEDLELEBERWURST IOQ
KIPPEBORST -- ',—^ P6r gram ■L■,,^^ f~ -Jf

is°£ En onzekassiërës (lachten m
ï nog wel aannrustig weekje."">

UITDEZUIVELAFDELING: OSSEWIT CROKY CHIPS DRIEHOEK VLOEIBARE KELDERMAN VIER- UIT^NZE NOTENBAR: jj
LIGHT LINE FRITUURVET Naturel, extra grote ZEEP KORNBROT KATJANG KERRIE
Aardbeien of bosvruchten, Doos 4 x 250 gram oranjezak, IQQ 2Flaconsa QQQ IOQ P"^' 5 ,_1 AQ
2xl2sgram 1 QQ QQQ 250 gram ±.OZ/ 750 ml JS^ffO.^Z/ Heel 1*59 1.^7 per 150 gram JLS^ X-*T*/

1^1.0%/ 3^5t3-Oy NESQUIKCACAO- PAGE PLUS TOILET- BIOTEX WASPOEDER HELE EDAMMER KAAS
;''^' POEDER "7 OQ PAPIER Blauw of groen, Q VI Q met komijn IO QA

-^^^^ Bus 800 gram /-il4/ Met decoratie, fi QQ Pakl-Bkil° ABSF%7-t%/ Nu voor ±£-.Z/\J
DOUWE EGBERTS SU"' «s* Met gratis smarties. pak 12rollen O-O^ MOTOROLIE OQC BANANEN IQQ
KOFFIE ROOD >*? /?- >2 GOUDA'S GLORIE KOFFIEFILTERS NO. 2 1 liter £-*ZJ *J kilo J..ZJZJ
Snelfiltermaling, grof gemalen /'L^rl///^/7 MAYONAISE 1 "TQ Natuurvriendelijk, DEPA DRINKBEKERS WITLOF IOC

' of bonen, OQ7 ~~^//jtfli/ lA* ?*~~~~*-' P0t0.65 liter 229 ±./^ doosjea IIQ OQQ 500gram I.Z.Cl
pak2sogram Z&*£--O/ iS*>*iï* ' I^^"-^ HONIG MIXEN 80stuks JL43rJ.,A^ lOOstuks .£.^7o BOEREN. <X WBÊ&SÊË É f| Voor nasi of bami, IQQ KOFFIEFILTERS NO. 4 STEGEMAN HARDE SOEPGROENTEN

(rnkmaty^ZéT PakJe -L.0%7 Natuurvriendelijk, WORST Zak3sogram 1 /IC, PRINCES TONIJN IN doosjea
IW | AQ Diverse soorten, yi OQ i-^KJ

OLIE 17Q SOstuks JL7TA.-T*/ 250gram 4^5 iT-^.^ IN ONSRESTAURANT:
UIT DE BEDIENINGSAFDELING: Blik 185 gram Z2S ±. /1/ PINDAKAAS I£Q HERTA EDLE LEBER- ZIGEUNERSCHNITZEL

i "a?M EKZ°"fE" LUSCHOL.ERTJEOF Pot 350 gram U? 1.OV WURST IyQ METPATATES FRITES
II i°" i^l fiQ LU SCHOLIERTJE APPELPARTENVLAAI 125gram JU94^±./Z7 EN APPELMOES
j perlOOgram IS9 J..KJ+J MET HAZELNOTEN Doos fi QC VERS VAN HET MES: ft QR»mimm»mMWmmwKH4W!mi*" KALKOENROOKVLEES paklöOgram OQQ 1200 gram Jt£s\Jm7s%J REYBIER WALNOOT- KJm+j%J

RUNDERGEHAKT perlOOgram O QQ .ZSS^-O*/ KAAS Q AQk J>i—' 1 Kilo QQQ 259Ï..0V I ~ TH m per 100 gram 239éL.*TZt I 'fpi a-w /
__^__^__ 0

» l^^Ë 4wmW MM Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 10 maart a.s.. |_

Lage prijzen enwinkelgelnakonder een dak.
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"fanlaiirdig rel vervangt deels dierlijk rel

Kaas die geen
kaas mag heten
irr. Sne' tempo worden in ons land
w 'tatiekazen geïntroduceerd.
eneuvve soorten, nieuwe vormen

nieuwe smaken blijven vak-
Zi& en consument verrassen. Zen er uit als kaas, smaken ook
ty' maar mogen volgens de EG-

eving geen kaas genoemd
dm!. n* Het gaat hier om de Pro"u«ten Trenta en Vitessa.

ge ze nieuwe 'kazen' zit vrijwel
Ve^n dierlijk vet. Plantaardige
'fielt'1 hebben de plaats van het
cje | ingenomen. Het voor-
dip niervan is dat de meervou-
alle on.Verzadigde vetzuren (die

'n Plantaardig vet voorko-
va ' z°rgen voor een verlaging
(ja het cholesterolgehalte en
vaatmee de kans °P hart" en

"bekten verkleinen.

Bij de produktie van deze 'kazen'
wordt de koemelk afgeroomd,
zodat het dierlijk vet eruit gaat.
Dit wordt deels vervangen door
plantaardig vet.

" De imitatiekaas is nauwelijks van 'echt' te onderscheiden. Links de imitatiekaas Trenta,
rechts deuit halfvolle melk bereide Milner. Foto: FRANS RADE

Afwijken
Voor het recept van de imitatie-
kaas werd uitvoerig geëxperi-
menteerd door het Nederlands
Instituut voor Zuivel Onderzoek
(NIZO) in Ede. Moeilijkheid was
dat de smaak niet mag afwijken
van normale soorten. De precie-
ze samenstelling willen de fabri-
kanten niet kwijt, maar zeker is
dat zonnebloemolie in ieder ge-
val een van de bestanddelen is.

De 'kazen' zijn ook geschikt om
te laten rijpen. Voorlopig is Tren-

Ta in één smaakvariant op de
markt. Vitessa wordt afgeleverd
in het zogenaamde kanter-model
met een rechte onderkant. Het
verschil tussen beide soorten is
dat Trenta 100% plantaardig is en
Vitessa 80%. Het percentage
meervoudig onverzadigde vetzu-
ren is respectievelijk 207een 50%.

Het is een illusie om te denken
dat deze 'kazen' goed zijn voor de
lijn. Ze bevatten meer meervou-
dig-onverzadigde vetzuren dan
normale kaas, maar het totale
vetgehalte is wel gelijk aan dat
van volvette kaas. Volgens het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding is het verstandig te kie-
zen voor minder vette kaassoor-
ten.

Mal holle melk
De Campina Melkunie introdu-
ceerde onlangs de Milner. Een
'echte' kaas die wordt bereid uit
halfvolle melk waardoor het vet-
gehalte lager is dan normaal.

Hij wordt geleverd in de soorten
jong, licht belegen en belegen,
die qua smaak duidelijk van el-
kaar verschillen. Bovendien be-
vat de kaas belangrijke voe-
dingsstoffen als melkeiwitten en
mineralen.

consument Ë

Limburg koploper bij het produceren van afval
Driekwart van huisvuil

kan worden hergebruikt
De bezetting van vuilver-
werkingsbedrijven door ac-
tievoerende boeren levert inhet Noorden van ons land
grote problemen op. Hethuisvuil heeft zich hoog op-
gestapeld, in bedrijven, wa-
gons en bij de mensen thuis.De actie maakt de enorme
bergen afval die we in Ne-
derland dagelijks produce-ren zichtbaar. De provincie
Limburg is koploper bij het
maken' van vuilnis. De ge-
middelde Limburger zet
Per jaar 78 kilo meer huis-
vuil aan straat dan de ge-
middelde Nederlander. De
Provincie wil hier iets aandoen. Onlangs verscheen
het Provinciaal Afvalstof-ten Plan (PAPII) waarin
vergaande maatregelen
worden aangekondigd.

J}n kwam in Limburg
W.OOO ton huishoudelijk afvalV"J. Dit was voor meer dan 90%
afkomstig van gewone huishou-dens. Klein chemisch afval dataPart werd ingeleverd, is daar
n°g niet bijgeteld. De provincie
verwacht dat die afvalberg in1995 door een toename van de
°evolking en een groeiend afval-
aanbod per inwoner, gestegen
231 zyn tot 714.000 ton per jaar.

Irï het PAPII schetst de provin-
Cle niet alleen hoe al dit afval ver-kerkt moet worden, maar ookhoe ze wil voorkomen dat er zo-veel afval ontstaat. Een groot-scheepse voorlichtingscampag-ne op scholen moet er de burger
bewust van maken wat hij dage-uJks allemaal weggooit.

J-'.it onderzoek is gebleken datOyna de helft van al het huisvuil(48%) bestaat uit groente-, fruit-
tuinafval. Bijna een kwartj~3,8%) is papier en karton. Ditbetekent dat bijna driekwartvanhet afval dat nu nog op het vuil-

gort terecht komt, prima zouKunnen worden hergebruikt.

De provincie wil dat voor 1995
60% van het groente-, fruit- en
tuinafval apart wordt ingeza-
meld. Dit zal op twee plaatsen in
Limburg gecomposteerd moeten
worden. De inzameling ervan zul
voornamelijk door de gemeenten
en samenwerkingsverbanden op
poten gezet moeten worden. Op
langeretermijn verwacht de pro-
vincie dat 90% van dit afval apart
kan worden opgehaald.
Ook klein chemisch afval moet
uit de vuilniszak verdwijnen.
Door ook dit gescheiden in te za-
melen, hoopt men hiervan op
langere termijn driekwart uit het
huisvuil te halen.
De gemeenten en samenwer-
kingsverbanden zullen verder
het apart ophalen van oud pa-
pier, textiel, glas en metalen door
verenigingen moeten bevorde-
ren.

" In Limburg wordt het meeste huishoudelijk afval geproduceerd.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Computers berekenen
lonen dikwijls fout

Enkele honderdduizenden
Nederlanders krijgen elke
maand waarschijnlijk een
verkeerd bedrag aan netto-
loon op het salarisafschrift:
Maar weinig softwarebe-
drijven zijn in staat een pak-
ket te maken waarmee ad-
ministratiekantoren op een
correcte manier netto-sala-
rissen kunnen berekenen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat

de Rotterdamse registeraccoun-
tant drs. A.F.J. Greefhorst in sa-
menwerking met accountants-
groep Deloitte, De Boer & Van
Keulen heeft gedaan. Volgens
Greefhorst hebben de pakketten
waarmee de netto-salarissen
worden berekend, al moeite met
berekeningen die iets afwijken
van de normale situaties.

Tijdens de test moesten 22 soft-
warepakketten tien verschillen-
de loonberekeningen maken.
Geen enkel pakket maakte alle
berekeningen goed en zelfs gere-
nommeerde, dure pakketten
kwamen maar tot drie a vier goe-
de oplossingen. Bij één bereke-
ning varieerde de uitkomst van f
16.396 tot f24.566 terwijl het juis-
te salaris f 23.032 had moeten
zijn.
Greefhorst wijt de slechte resul-
taten aan een te geringe loon-
technische kennis van de soft-.va-
re-ontwikkelaars en onderschat-
ting van de soms ingewikkelde
berekeningen van de socialever-
zekeringen en belastingen. Bo-
vendien werden fouten gemaakt
doordat de deelnemers de opga-
ven niet begrepen of niet goed la-
zen.
Werknemers bestuderen het
loonstrookje vaak zelf niet, zodat
fouten pas aan het licht komen
als defiscus en de bedrijfsvereni-
ging merken dat ze te weinig bin-
nen krijgen.

Pleidooi voor
verzekering

medische fouten
Het aantal patiënten dat een
schadevergoeding krijgt na
het oplopen van letsel door
medische fouten zou waar-
schijnlijk stijgen van enkele
tientallen (exclusief de in
der minne geschikte zaken)
tot een kleine 5.000 als hier
naar Zweeds model een pa-
tiëntenletselverzekering
(PLV) werd ingevoerd.

De Amsterdamse hoogleraar pri-
vaatrecht prof. mr. A. van Wasse-
naar van Catwijck becijferde dit
vrijdag op een symposium van
de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid in Zoetermeer.
De NRV heeft vorig jaar oktober
een verkennende studie uitge-
bracht over de wenselijkheid van
een PLV. Daarin sprak men een
voorkeur uit voor het Zweedse
systeem, hoewel ook daar haken
en ogen aan zitten. Zo zal het
aantal schadeclaims flink stijgen
omdat het indienen ervan veel
gemakkelijk wordt. De NRV
schat dan ook dat met een PLV
de uitgekeerde vergoedingen
kunnen oplopen tot 100 miljoen'
gulden.
Nu is de drempel voor de meeste
mensen te hoog omdat het eisen
van een schadevergoeding alleen
mogelijk is via het aansprakelijk-
heidsrecht. Daarbij moeten ze
bewijzen dat de hulpverlener on-
juist heeft gehandeld. Bij een
PLV gaat dat makkelijker. Dan
hoeft alleen maar vast te staan
dat de hulpverlener van de „pro-
fessionele standaard" is afgewe-
ken. Hij wordt ook niet persoon-
lijk aansprakelijk gesteld, zodat
hij een fout gemakkelijker kan
toegeven.

Prof. dr. G. Schrijvers (algemene
gezondheidszorg, Utrecht)
noemde dat laatste een groot
voordeel. De mensen hoeven
niet altijd geld te hebben, het
gaat hun vaak vooral om uitleg
en excuses, zei hij. Schrijvers
vroeg zich overigens af of een pa-
tiëntenletselverzekering wel de
grootste voorrang moet hebben
in de gezondheidszorg, gezien
andere prioriteiten als het weg-
werken van wachtlijsten.

Prof. dr. E. Blankenburg (rechts-
sociologie VU) voorspelde dat
het huidige systeem in Neder-
land niet lang meer stand kan
houden. De mensen worden zich
er volgens hem steeds meer van
bewust dat ze schadeclaims kun-
nen indienen. „We kunnen niet
door blijven gaan met een beetje
sussen en in der minne regelen."

Hij vindt het verstandig dat,
vooruitlopende op „een mogelij-
ke explosie van aansprakelijk-
heidseisen" wordt nagedacht
over een verzekering.

Nieuwe techniek roor restauratie oude films en platen

Wereld zonder wanklank bestaat
De wereld om ons heen bestaat
uit signalen, zoals spraak, beeld
en muziek. Het komt nogal eens
voor dat er storingen in die sig-
nalen voorkomen. We hebben
daar vaak grote hinder van. Zo
huiveren we bij de zoveelste tik
in onze oude vertrouwde gram-
mafoonplaat, durven we de dia
met die vervelende vlekken niet
in onze dierbare vakantieserie op
te nemen en hummen we vaak
maar een beetje instemmend,
omdat we niet helemaal kunnen
volgen wat de spreker tijdens
een toespraak zegt.

In het Philips Natuurkundig La-
boratorium (Natlab) te Eindho-
ven heeft Raymond Veldhuis
een methode ontworpen waar-
mee restauratie van grote fouten
in bepaalde signalen mogelijk is.
Door analyse van de omgeving
van een fout, kan men haar zo
herstellen dat er geen wanklank
of misvormd beeld meer waar-
neembaar is.

Signalen zoals wij die waarne-
men (zien, horen en voelen) zijn
analoog. Dat betekent dat ze on-
eindig kunnen variëren en veran-
deren in de tijd. Je kunt het wel
een beetje vergelijken met een
traploze volumeknop van bij-
voorbeeld een versterker. Met
een dergelijke knop kan jevrije-
lijk de kleinst mogelijke veran-
dering in volume regelen. Een
trapsgewijze volumeknop kan
daarentegen slechts in een be-
paald eindig aantal standen (bij-
voorbeeld tien) worden gedraaid.

De werking van zon knop geeft
zo ongeveer het principe van de
zogenaamde digitale signalen
weer.

Het grote voordeel van digitale
signalen ten opzichte van analo-
ge is dat ze veel beter gemanipu-
leerd kunnen worden. Een digi-
taal signaal kan heel goed in klei-
ne stukjes gecorrigeerd worden.
Bij analoge signalen gaat dat veel
moeilijker.

Analoge signalenkunnen wel ge-
digitaliseerd worden. De continu
veranderende waarde van bij-
voorbeeld geluidsdruk, toon-
hoogte of beeld-helderheid, kan
men met zeer goede benadering
vastleggen door op zeer regelma-
tige tijden, of plaatsen, een mon-
ster (momentopname) van het
signaal te nemen. Zo meet men
bij muziek maar liefst 44100 keer
per seconde de geluidsdruk.

De signalen worden vervolgens
weergegeven met de getalletjes 0
en 1 (zogenaamde bits). Is er
sprake van een storing in het sig-
naal, dan kunnen fouten in die
bits ontstaan. Door een extra bit
toe te voegen kan men dergelijke
storingen goed opsporen. Tevens
kunnen ze dan heel gemakkelijk
gecorrigeerd worden.

Bij grotere fouten, zoals het weg-
vallen van enkele duizendste se-
conden van een telefoongesprek,
moeten er andere wegen gezocht
worden om het gedigitaliseerde
signaal te restaureren.

Met zijn restauratie-methode
gaat Veldhuis uit van het gege-
ven dat spraak-, muziek-, of
beeldsignalen, een zekere regel-
matigheid hebben. Als men nu in
de omgeving - de periode ervoor
en erna - van de fout meet, kan
deze regelmatigheid bepaald
worden. Met de verkregen gege-
vens kan men de storing verhel-
pen en wel zo dat het gerestau-
reerde signaalstuk zo goed mo-
gelijk dezelfde regelmaat ver-
toont als de omgeving.

Bij proefnemingen met spraak-
signalen heeft men een klein ge-
deelte van een oorspronkelijke
signaal weggehaald. Het ontbre-
kende stukje berekent men ver-
volgens uit de spraakmonsters in
de omgeving en met die informa-
tie wordt vervolgens het ontbre-
kende stukje gecorrigeerd. Uit-
eindelijk blijkt bij luisterproeven
dat er geen verschil is te horen
tussen het oorspronkelijke en
het gerestaureerde signaal.

Als men bewegende beelden op-
vat als elkaar in tijd opvolgende
stilstaande beelden, kan men bij-
voorbeeld films .op dezelfde wij-
ze restaureren.

o|> juiste spoor
Veldhuis is echter niet de enige
in Nederland die zich bezighoudt
met het restaureren van beelden.
Zo doet met name de Vakgroep
Informatietheorie van de Tech-
nische Universiteit Delft onder-

zoek naar hetrestaureren van on-
scherpe foto's. Prof. dr. ir. Jan
Biemond en ir. Inald Lagendijk
hebben een techniek ontwikkeld
die in staat is gedigitaliseerde fo-
to's te restaureren (kleuren en
zwart-wit) in enkele seconden.
Op dit moment zijn de mogelijk-
heden van hun techniek nog wel
beperkt. De fotograferende ama-
teur zal zeker nog niet tevreden
zijn als hij de resultaten zou zien.
Biemond en Lagendijk denken
echter wel dat ze op het juiste
wetenschappelijke spoor zitten.

Digitaliseren van signalen levert
een goede weergave-kwaliteit
van signalen op en, zoals in het
voorgaande is gebleken, moge-
lijkheden om eventuele bescha-
digingen van het signaal goed te
herstellen. Het kost in een aantal
gevallen echter wel iets: Zo moet
bijvoorbeeld voor digitale radio-
signalen de bandbreedte twee
maal zo groot zijn. Daardoor
wordt de normale capaciteit van
een FM-kanaal ruimschoots
overschreden.

Toch heeft Veldhuis hier ook wat
op gevonden. Gebruik makend
van kennis omtrent het menselij-
ke gehoor slaagde hij er in de
bandbreedte die nodig is voor
het zenden van audiosignalen
zes tot acht maal kleiner te ma-
ken, zonder dat er hoorbaar ver-
lies van geluidskwaliteit op-
treedt.

wim raaij en

Eerste 'Goedmerk' toegekend

Slechts 15 procent
artikelen 'goed'

Slechts 15 procent van de
produkten die fabrikanten
ter keuring aanbieden bij de
keurmerkinstituten IVHA
en Stichting Konsumenten-
Keurmerk wordt direct
goedgekeurd. Dit bleek
maandag bij de éérste uit-
reiking van het zogenoem-
de Goedmerk in Amster-
dam.

Het Goedmerk, beheerd door de
Stichting KonsumentenKeur-
merk, is een initiatief van IVHA
(„Goedgekeurd Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen").
TNO en de stichting Consument
en Veiligheid. Het is te herken-
nen aan een gestileerde paarse
G-krul.

Volgens ing. J. van Laanen, di-
recteur van zowel Konsumen-
tenKeurmerk als IVHA. verto-
nen veel van de aangeboden pro-
dukten kleine gebreken, zoals
het ontbreken van een gebruiks-
aanwijzing. Maar ook schort er
vaak wat aan de veiligheid. De le-

veranciers krijgen de gelegen-
heid hun produkten te verbete-
ren en te laten herkeuren.
Het eeste Goedmerk ging maan-
dag naar huishoudtrappen, fiets-
zitjes en kinderstoelen van
Vroom & Dreesmann. Wie een
Goedmerk is geweigerd, maakt
de beherende stichting niet be-
kend. Dit om de bedrijven die
hun produkten ter keuring aan-
bieden en dat ook zelf moeten
betalen niet af te schrikken.

Het Goedmerk wordt verleend
na keuring van produkten op
veiligheid, doelmatigheid, func-
tionaliteit, duurzaamheid, mi-
lieuveiligheid en gebruiksaan-
wijzing. Het is samen met het
Groenzegel van de Vereniging
van Huisvrouwen het enige to-
taalkeurmerk dat is erkend door
de raad voor de certificaten, een
semi-overheidsinstelling. Bij een
totaalkeurmerk worden allerlei
aspecten onderzocht dieeen con-
sument zelf niet direct kan zien.
Bij een specifiek keurmerk als
dat van Kema bij voorbeeld
wordt vooral gelet op veiligheid
van elektrische apparaten.

" Het eerste
Goedmerk
ging naar

huishoudtrappen,
kinderstoelen
en fietszitjes.
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Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendaer 154, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Love
gehele dag onbeperkt
sexplezier met Lolita's,

/ 200,- all-in. Geop. ma-vr
12-02 uur. Balth. Floriszstr.

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Anita
Privé en escort,

ook zaterdags, 045-352543.

Contactburo
Geleen

bem. in privé adress. op nivo
Tel. 04490-48768.

Saunaclub
"Eros"

zoekt nog enkele nette
bardames. Tel. aan te mel-

den tussen 20 en 22 uur.
Tel. 045-451391.

De Olifant
Onder nieuwe leiding. Jonge
gezellige dames ontvangen
u in sexy lingerie. Knusse

bar. Doorlopend films. Luxe
kamers en S.M.-kelder.
Gratis entree. Ma. t'm vr.
v.a. 12 uur. RIJKSWEG

ZUID 105, GELEEN.

Nieuw!!
De meesteres Katja met

ass. voor S.M., escort. Info:
043-636571.

Kontakten/Klubs

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...te laten
gaan.

06-320.327.88 (50 et p/m)

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Meisjes gevr.
Club Pin Up onder nieuwe

directie zoekt dringend
nieuwe meisjes. Inl.

045-272929.
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--Buro Elvira
Voor 'n privéadres, dame
aanw. Tel. 045-419384.

Alleen onze
shirts houden

we aan...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Gezellige
dames

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

Netto ii Terugbetaling (rente + afl.)
handen ggx 72x «x 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 bi. werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt Bi| ziekte, ongeval enz vrijstelling var
aflossing mogeliik (vraag info)

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hierin loopti|d tot 30 iaar
Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd

* (gediplomeerd) kredietintermediair.

'gezocht'
Voor een relatie in de omgeving van Heerlen.

Wij zoeken voor deze funktie een kandidaat die
voldoet aan de volgende eisen:

diploma MEAO-BA, enkele jaren werkervaring,
goede beheersing van de Duitse taal en bekend
met WordPerfect en andere geautomatiseerde

apparatuur. U dient tevens zelfstandig te kunnen
werken, waarbij flexibiliteit en eigen initiatief van

belang zijn.
Uw leeftijd schatten wij tussen de 23 en 28 jaar.

Wij bieden u een full-time baan met goede
toekomstperspektieven.

Voor sollicitatie en/of informatie kunt u vandaag
kontakt opnemen met Ans Snackers van onze

vestiging in Heerlen.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 11, Heerlen, 045-713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

ÉSKESER. uitzend-kracht.

tempo-team
uitzendbureau
i

KANTOOR
Secretariaatsmedewerker m/v
die in het bezit is van een MEAO-diploma. bij
voorkeur in de richting bedrijfsadministratie of
secretarieel. Bent u ook bereid part-time te werken,
dan kunnen wij u snel een interessante baan bieden.
\foor informatie:
04490 - 2 20 80, Karin Poelman of Marga Hautvast
Sittard, Rosmolenstraat 4

EZONDHEIDSZORG
Verpleeghulp m/v
die bereid is onregelmatige diensten te draaien.
Het werk isvoor enkele weken. Wij bieden u een
baan met goede salariëring, doorbetaalde
verlofdagen en vakantiegeld.
Voor informatie:
04490 - 2 20 80, Karin Poelman of Marga Hautvast
Sittard, Rosmolenstraat 4
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Keyholding en Alarmopvolgings Centrale.
tevert het inschakelen van uw alarminstallatie
organisatorische problemen op?

fUw vaak te weinig en broodnodige vrije tijd legt u
hierdoor beperkingen op. "Is een stuk EXTRA VEILIGHEID EN GEMAK u

wel een paar dubbeltjes per dag waard, neem dan
gerust eens kontakt met ons op.
Onze specialiteit "ALARMOPVOLGING", omdat
SNELHEID DE BELANGRIJKSTE FACTOR is
Ook voor particulieren voor langere of kortere tijd.
Wij werken met toelating van de Min. v. Justitie, voor
u een bewijs van vertrouwen.
K.A.C. Schimmert Telefoon 04404-1695

Laat een

= m ÜmburgsDagblad piccolo m he.

öDICCOIO SP^ ■ ■ werk voor u

>Ujy^^ JCsriMlf^TslUi | doen. Bel

wu. 045-719966.
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WEEKENDKOOPJES^—

Hjuteuil Prelude van Flair Plaisir. W^:ïVff Deurgarderobehanger in extra 4-dlg. serveerset van roestvrij- Rieten wasmand met deksel. 24-deligbestekrek van chroom- Elektrische waterkoker. Met wa- Elektrisch koffiezetapparaat, voor ]
"viesprijs 99.- Onze prijs 59.- j {!" brede uitvoering. Past op iedere staafin oplopende maten (13,15, Royale inhoudsmaat en hoogte ca. staal met kunststof grepen. Mooi, terpeilaanduiding en droogkook- 1 tot 10 kopjes, precies te doseren. \JÖ!£* "Fiesta" 090 cm. Adviesprijs 79 - Onze prijs 59 " jöwf deur en is daar eenvoudig 18en 23 cm 0), met deksel. 46cm. modern en funktioneel beveiliging. Inhoud tot 1.7 ltr. Met warmhoudplaat, plus een j

4 fauteuils +1 tafel '^ overheen te hangen. Komplete set samengesteld. Adviesprijs 89.- volledige garantie.
dvtesprijs 475,- ggg^ Nü slechts ■■■■■ van 39,95 ■■■■■ Van 12,95 ■■■■■ Van 59.95 ■■HBI Onze PW>VJ ■■■■■nzeprüs vis^sw Ht*i'l v°°r K^Atiïl voor wjT^Ttl nü R>!jv£i pri's Kl-Hrfil Van3s>' HrJTrfi] Ilïtt4a w^^S^^i HAAiéChI g£^|^^ E£ééÏ...h voor

| ■—»^—m^| VERTROUWD en VOORDELIG l——i^■■

/euro, prima kwaliteit tegenN
messcherpe prijzen!

FRICANDELLEN I I VERSE HAM «VARKENS) VARKENSROLLADE I
''SrnVl9B fl9B 098O 98

| voorraaddoosj *^^L
°P °P kilo I kilo 1

MAGERE RUNDERLAPPEN 11 VARKENSSCHNITSELS 11 KALKOENFILET I I
JA9B Jy|9B HM 98

■ kilo I \OI kilo I I kilo 111 I
I EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER I

Veestraat 42 M jmmmmÊÊÊÊÊÊtA I I MMMW I ■■■■■k

>(.^L Julianastraat 11 _
j-—-■ ■ p — M W»W_ 1 ra

I^^ BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.
Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond).

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur jn de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad I

SBROEKLAND COLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO
8431 LD HOENSBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL 045-213675

Leerlingen geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs gedurende 2
jaren in heterogene klassen.

Daarna wordt beslist of de studie wordt vervolgd op de derde klas van de
afdeling Mavo of van de afdeling Havo.

4-maal per week huiswerkbegeleiding gedurende het gehele eerste en
tweede leerjaar.

Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo.

Voor nadere informatie: wrCN DAG
Zaterdag 10 maart van 10.30 uur tot 13.00.

Inleidingen over de inrichting van de brugklas
om 11.00 uur en om 12.00 uur.

t> unique
uitzendburo

Wij zoeken met spoed: " '* gezinshelpenden gezinsverzorgenden m/v
voor de regio's Brunssum, Heerlen-Hoensbroek,
Onderbanken en Schinnen, die voldoen aan de
volgende eisen: beschikken over huishoudelijke

kwaliteiten, wonen binnen het werkgebied van de" ,
instelling, willen werken; 4'a 5 ochtenden in de week.

* MTS'er elektronica m/v
voor een lang project in Heerlen. Kennis van

telecommunicatie is vereist. Na een inwerkperiode is
dit een ambulante en zelfstandige functie.

* heftruckchauffeurs m/v
met diploma. Eén functie voor de dagdienst en één

functie voor 3-ploegendienst voor een bedrijf in
Kerkrade.

* medewerkers voor een bank m/v
voor een project van één maand, met name het

instrueren van klanten over het gebruik van
pin-codes. Hiervoor zoeken wij vlotte, representatieve

mensen.

* studenten
Hiervoor hebben wij regelmatig leuk werk in de

avonduren en of oproepbasis.

Unique Uitzendburo, Emmaplein 2, Heerlen, 045-718170.

Q OPEN DAGEN Q
.MECHANISATIE- rl-l SHOW 1990 ü
0 vrijdag 9 maart 14.00-21.00uur Ct

zaterdag 10 maart 11.00-17.00uur
zondag 11 maart 1.00-16.00 uur

met mechanisatienieuws van o.a.

|J Same Antares |J
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spuittechnieken

J weidebouwmachmes *i
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r* OK-smeermiddelen r.

krachtvoercomputers

landbouwbelang
r{ PUTH r
IJ Bovenste Puth 21 I

tel. 04493-1500
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De Lada Samara is niet alleen verbazingwekkend in lend veilig.Voor devele extra's, zoals devan binnenuit ■*-*-*■/ *■"$/ A»*>
Prestatie, comfort en compleetheid, maar ook in prys. verstelbare koplampen en buitenspiegels, vyf veilig- 3-5 <ïdirS/4"*5 SDCCd
Wie gesteld is op luxe en comfort, maar datniet in zn heidsgordels, een wis/was installatie op deachterruit, _

>%>"%.» ieProtemonnaie wil voelen, kan niet langer om deLada een katalysator voor schoon wegverkeer en een eko- T VfVv *% ■*Samara heen. nometer voor een zuinige rystyi, betaalt u geen cent V*cL JL&%Z? S §
n^~] Ofunu een 1100, 1300 of 1500 model kiest, meer. Al die \jzersterke eigenschappen z\jn verpakt in * Specialeprijs,beperkte voorraad.
\M* elke Samara biedt een royale zit- en koffer- een eigentijdse elegance. Wie opvallend compleet wil EXCLUSIEF WORDT INCLUSIEF:1 ruimte, is opvallende compleet en geruststel- rijden, kiest voor een Lada Samara. TIJDELIJK AFLEVERINGS-

KOSTEN EN ML-BEHANDELING
\* E N PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! TWV.FMO,- GRATIS

Ke!h)SSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088W<KRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMEUN, SIBEMAWEG 1,
"*■ U43 .612310, VOERENDAAL AUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13, TEL. 045 - 752999

Er is al een Lada vanaf9.995,-.Prijzen mcl. BTW,katalysator, afleveringskosten en ML-behandeling. '

1 , ___

Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Ww ! I , £im V' '■■'"^'Uf^sSr L, JiJÉßiT"'(Js^ -ftsógßEßro ~ / i-"_iiiili J — —

llflSfefe. J Ik

■■miiiii1 i ■

Uaarvan overtuigen wi/ u graag. Miele maakf erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfèktie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren en uw keuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. .V-V^^Pfl ___P"W
Ook daarom onze voorkeur voor Miele. I . . I^^^J
fn waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u. U4JlJ^_^3
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek. IESfT*
__r_r_____________r^___i

Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

_
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Als u al een droomkeuken rar
30

hebt, doet u toch gewoon een I
gpoi naar een droomreis?
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Of liever gezegd, die gooi doen wij voor u. Vanavond op de naar Mallorca, Corfu, de Algarve, Londen, de Zwitserse bergen of h
televisie. Op Nederland 1 in het STER-blok na het journaal van 19.00 Belgische kust. Of voor één van de vele cadeaupakketten. ï
uuren op RTL-Véronique rond 17.57 uur. Hoe komt u nu aan de andere-tussenliggende-letters? Sim^

Daar komen dan twee letters uitrollen: een rode begin- en Door boodschappen te doen. Die letters staan namelijk achter l
S(

een blauwe eindletter, nodig voor een woord van in totaal zeven op uw kassabon, leder met een verschillende letterwaarde, zod"
letters. De truc is nu, u begrijpt 't al, om dat woord verder afte maken. straks het woord met het hoogste getal kan winnen. I
Afs u tenminste kans wilt maken op de hoofdprijs van f 2.500,- We spelen in totaal maar liefst zes ronden, elk van twee wekf

En als u die SieMatic droomkeuken, met alle Siemens appara- Natuurlijk maken we de begin- en eindletter van de televisie o'
tuur erop en eraan, wilt verdienen. Of één van de vier Siemens elke keer bekend in de winkel. Wilt u meer weten over bijvoor-
combi-magnetrons, die we als een soort van extraatje hebben staan. beeld de spelregels of de tijden van de TV-uitzendingen voor el'

Maar let op: de letters die in de TV-uitzending vallen, moet u ronde? Er ligt een wedstrijdblad in de winkel. Dan ziet u metee^
dan wel terug kunnen vinden op het _^^^^^^^ wat u allemaal kunt winnen. m
speciale spelmapje, dat u bij elke k , U moet er echter snel liM flW_ I ;% rf 25-aan boodschappen krijgt. £ |\ J IN PI k zijn, want de ervaring leert dat*

Zegt u echten ik heb al Ê fel m\ Ê I 11 Lv Wk droomkeukens en droon1?i 1 mL% \Mi I ——- 1 Ik ieen droomkeuken, kies dan I \ I I f reizen er§in tre^ z'Jn- f
een willekeurige begin- en VUUI

fl Ff 1È
eindletter van uw spelmapje. W\ W maar ma§ win" p#jk

In dat geval speelt u mee IÊÊÊr nen-zullen we
voor 'n droomreis van o.a. Sunair W maar zeggen. IJIMA^^Jvm

r SIEMENS SieMatic SU/W'PF m^^^^^mmm »*■ ?|

Speel het Albert Heijn LetterSpel.



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
16.00 The perils of Pauline. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1947 van George
Marshall.

17.30 The edge...and beyond. Spec-
taculaire sporten en stunts.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Jongens van de nacht. (herh.).

18.05 (TT)8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-
rie van Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl. 8: Café Brugzicht.

20.00 (TT-l-»«)Journaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De criminele top.
21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Hans Emans en
Elsemieke Havenaa.

21.50 RUR. Talkshow met gasten ge-
presenteerd door Jan Lenferink.

22.35 Married with children.
23.00 Milieulijn. Milieumagazine.
23.30 Pin up club. Erotisch magazine.
23.50 Cash.
00.15-00.20 ""Journaal.

Ntsland 1
'00 Heute.■°3 Unter der Sonne Kaliforniens.

serie. Afl.: Das Manus-cript.

'-4S wer rastet, der rostet. Gym-'astiek. Afl 6■00 Heute.
■03 Leben wie die Fürsten. Hoteljnperial en Hotel im Palais Schwar-
in Wenen. Afl. uit de serie.„els - Geschichte und Geschich-

fn (herh.).g=o Hundert Meisterwerke.
auernfamilie, schilderij van Louis ofntome Le Nam, besproken door

Nowald. (herh.)."00 Heute.'°3 ooVier irreTypen. Film uit 1979van Peter Yates. (herh.).\H Urnschau.lon Persover2icht-■oo ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-

Inn Wirtschafts-Telegramm.
s'q? Tagesschau.

*u< Sesamstrasse Kinderpgro-9ramma.

* 0 Die Abenteuer von Torn Sa-Ver und Huckleberry Finn. Jeugd-
rie naar deroman van Mark Twain.ijT * 22: Shakespeare im Wilden Wes-

BqO Tagesschau.
'3 Madehen, Madehen! Magazine

gj' cci"i quiz ook voor meisjes.
sctv Sch°ne Aussichten. Ge-jjo^"chten aus dem Kinderdort, twee

Oov vrouwen en vier mannen praten
d0

®r hun jeugd in een SOS-kinder-

6q? Tagesschau.
Il'^ Das Recht zu lieben. Brazi-anse serie naar een roman van Ja-

nete Clair. Afl. 34.
16.30 Die Trickfilmschau. Teken-

films.
16.45 ooDie Kinder vom Mühlental.

12-delige jeugdserie. Afl. 4: Stanni
lernt schwimmen/DerKindergarten.

17.15-17.25 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Der Fahnder. Serie. Afl.: Kara-

sek.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die glückliche Familie. Serie

Afl.: Erste Liebe.
19.58 Heute im Ersten
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooßote Erde 11. Serie. Afl. 2:

Heil Hitler oder Glück auf. De vliegtui-
gen van Hitler dringen in het gedemili-
tariseerde Roergebied binnen en er is
dus weer werk.

21.30 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Tokyo-Sommer-Festival

'89. Symfonie nr. 7 in e - Lied der
Nacht -, Mahler, uitgevoerd door het
Radio Symfonie-orkest van Berlijn
0.1.v. Eliahu Inbal. Opvoering vanuit
de Suntory Hall in Tokio.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
09.00 Heute.
13.45 ""Faszination Musik. Johann

Sebastian Bach-Zyklus, 7-delige se-
rie uitvoeringen van het werk van Jo-
hann Sebastian Bach. Deel 2. Ivo Po-
gorelich, piano; Josef Suk, viool en
Zuzana Ruzickova, klavecimbel.
Werken van Bach. 1. Engelse suite
nr. 2 in a BWV 807. 2. Engelse suite

nr. 3 in g BWV 808. 3. Prelude en fuga
in C, c, Cis en cis BWV 870-873. 4.
Prelude en fuga in C, c en cis BWV
846-848. 5. Sonate voor viool en kla-
vecimbel nr. 3 in E BWV 1016. 6. So-
nate voor viool en klavecimbel BWV
1019.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.30 Löwenzahn. Kinderserie met
Peter Lustig. Afl.: Peter braucht ein
neues Fenster. (herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 Lottotrekking.

17.30 ""Die volkstümliche Hitpara-
de im ZDF. Volksmumziek gepresen-
teerd door Carolin Reiber.

18.25 Voetbal. Rechtstreekse repor-
tage van de wedstrijd Hamburger SV- Juventus in de kwartfinale om de
EC 111. Aansluitend: Heute en Heute-
Journal.

20.10 Voetbal. Rechtstreekse repor-
tage van de wedstrijd Bayern Mun-
chen - PSV in de kwartfinale om de
EC I.

22.05 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost en West-Duitsland.

22.45 ZDF Sport extra. Europacup
voetbal.

23.15 Filmfest am Mittwoch. Weisse
Wale. IJslandse speelfilm uit 1987
van Fridrik Thor Fridrikson.

00.30-00.35 Heute.

" Carolin Reiber presenteert 'Die volkstümliche Hitpara-
de. (Duitsland 2 - 17.30 uur)

TV-KANALEN,
H Golflengten

v5>el" en CAI-abonnees:r kanalen zie schema exploitant. = zwart/wit programma
* = stereo geluidsweergave

il Tt ~ tweetali9 bi stereo-app.
■ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nert6rland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57erland 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

iNaië/TV 1
| het sarnson presenteert. Onderj6u Chinees restaurant Italiaanse
jiono m van Bruno Bozzetto. Een

voinHn Wordt door gangsters achter-
%\n en vlucht de kelder van een
°Pc restaurant in. Als hij de deur
terc,n! komt hiJ in een andere wereld

I rw ö|nja Mosa. Braziliaanse serie
l\f ' Lucelia Santos. Afl. 133.Voo ï.ieuws*fa.Qc tiktak. Animatieserie. Afl. 191.Uwün ons* Afl*: plons en het ever-
ns i
i v<w *arneleon. Doe-programma
i<%n r! nderen- Vandaa9: Dieren hou-
78*35 RSen,atie: Danny Verbiest.i en Adr'aan, en het 9e_f Se T Van de schatkaart. Nederland--9 Bas rie van Adriaan van Toor met
l8, Ss *P Adriaan van Toor. Afl. 14.

13-de?eeSters van de animatiefilm.
Afi o 9e Britse documentaire serie.
9*2 Siw ada'0v6r, ®dede'ingen. Programma-len !?■ en Paardenkoersen.ï0.00 T,euws-
Af|. D,atort. Duitse misdaadserie.

.van,)!,* woede. Aansl.: Trekking
1-3ok Baral<a-tranche.

kant' Culinair magazine.
,sent_.me|na: Zoetwatervissen. Pre-i&s £e: Nest Mertens.No MUnst-2aken*u Nieuws.I 1in....

22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-
ge Britse comedy-serie. Afl. 10: leder
zijn job. Peter heeft op het eerste ge-
zicht een vrij simpele job achter een
transportband. Maar als de onder-
houdsingenieur Tony langskomt,
maakt hij met het vakbondsboekje in
de hand bezwaar tegen Peters werk.

23.10-23.15 Coda. Gedicht voor me-
zelf, van Paul Snoek.

" Nest Mertens in 'Krokant'.
(België/TV 1 -21.30 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 97.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 968. Alisons wereld
stort in. Wayne slaagt erin Sarah aan
de hoede van Alison te onttrekken.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Voetbal. Rechtstreeks verslag

van de wedstrijd KV Mechelen - AC
Milan in dekwartfinale om de Europe-
se beker voor landskampioenen.
Daarna een samenvatting van de
wedstrijd Club Luik - Werder Bre-
men.

23.00 Verkeerstips. 60-plussers (2.
Te voet).

Nederland 3
NOS
08.55-9.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00 Als muziek in je oren. Afl. 3
09.30-10.00 Boeren in Europa. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Jongeren-
programma. Deel 10.

18.30 Sesamstraat.

18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine^ Onderwerpen: 1.
Straöriën op Schouwen-Duiveland. 2.
Kunstproject voor scholieren in De-
demsvaart. 3. 25 jaar bejaardenver-
zorgster.

19.44 Help kinderziekten de wereld
uit. Een verslag over inentingscam-
pagnes van UNICEF.

19.49 PP. Uitzending van Groen Links.
20.00 Spotje Open Universiteit.
20.10 Studio Sport. Rechtstreeks

verslag van de voetbalwedstrijd
Bayern Munchen - PSV om de Euro-
pa Cup voor landskampioenen, met
in de pauze Socutera.

22.05 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.55 Studio Sport.
23.25-23.30 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
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 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
15.15 Schooltelevisie. 16.25 Vacature-
bank. 16.40 Noubaventure. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Operation Mozart en Naturimages.
(herh.). 17.40 The Colbys. Amerikaan-
se serie. Afl. 19: Le bébé de Fallon.
18.30 Jamais deux sans toi. Magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Actualiteiten.
19.20 Paardenkoersen. 19.30 Journaal
en weerbericht 20.05 Bizness news.
Economisch magazine. Presentatie:
Bernard Balteau. 21.10 Résultats de la
Baraka. Aansl.: Laura et Luis, 6-delige
serie. Afl. 6: Münich - Marseille. De val,
die Luis en Sébastien hebben opge-
steld, heeft perfect gewerkt. Er worden

arrestaties verricht in Milaan, Marseille
en Munchen. 22.05 Télé 21 a la une.
22.10 Coup de film. Filmmagazine ge-
presenteerd door Terry Focant. 22.30
Weerbericht en laatste nieuws. 22.50
Bourse. Beursberichten. 22.55-23.05
La pensee et les hommes.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Striptease.
17.15 Chanson Nostalgie. 17.45 Gour-
mandises. 18.00 Des Chiffres et Des
Lettres. 18.20 Récréation. 19.00 Mon-
tagne. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Envoye Special.
21.30 Decouverte. 22.00 Journal Télé-
visé et Météo. 22.30 Sacrée Soiree.
00.00-01.00 Ex Libris.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans programma.
12.00 Classique.
13.00 RTL V-Text.
14.30 Edge of the night. Tv-feuilleton.

(23).
15.00 As the world turns. Tv-feuille-

ton. (20).
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

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

Geheime code. Andrew en zijn klas-
genootje Cassie worden door indu-
striële spionnen gekidnapt, omdat zij
denken dat de tieners op de hoogte
zijn van één van Dr. Jeffcoates be-
langrijkste ontdekkingen.

19.30 Journaal
19.50 Weer
20.25 Jaap Aap.
20.40 De Keus van Koos.
21.30 Saracen. Engelse actieserie.

Afl.: Volgend jaar in Jerusalem. An-
sell heeft een zakelijke bespreking
met Richard Stellman en Alan Ross
op zijn club. Een oude kelner daar is
danig van slag, als hij Stellman ziet.
De oude nazi-jager Aaron Frankel ar-
riveert in Londen en neemt contact op
met Saracen.

22.15 Voetbal. Volledige herhaling
van de wedstrijd KV Mechelen - AC
Milaan in de kwartfinale van de Eufa-
beker voor landskampioenen.

00.15 All in the Family Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Oh, mijn pijnlijke
rug.

00.40 Rete Mia. Italiaans programma.
02.40 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado.
04.40 Duo. quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (2). Afl. 1.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde

Les 2. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 Report.
12.25-12.40 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les51.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek. Licht und Lampen.
22.30 Rückblende. Vor 180 Jahren

geboren: Frédéric Chopin, portret van
deze Poolse componist.

22.45 BSchritte in der Nacht. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1948 van Alfred
L. Werker naar een verhaal van Cra-
ne Wilbur.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

België/Télé 21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses. La pensee et les hommes, ge-
sprek met Florence Montreynaud,
schrijfster van het boek Le XXième siè-
cle des femmes. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 Voetbal. Recht-
streeks verslag van de wedstrijd Club
Luik - Werder Bremen in de kwartfinale
voor de Eufa-beker. Daarna samenvat-
ting van de wedstrijd KV Mechelen -
AC Milan. 23.55-24.00 Weerbericht en
beursberichten.

Radio 1 radio IElk heel uur nws 7.07 VARA Radio
I Woensdageditie. (7.30 en 12 30
Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 Aktua. 13.30
Nieuwsoverzicht. 13.32 Journalis-
tenforum 14.07 Klantenservice
(14.30 en 15.30 Nieuwsoverzicht).
1545 Hallo met de TROS 16.05
Ti|dsein. (17.30 Nws). 18.45 Waar
waren we ook alweer? 18.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop 19.30Akkoord. 20 03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Country express.
4.02 Nachtexpress. 6 02-7.00 Van-
daag., donderdag

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19.03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20 30 NCRV
Bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflontlon met Jacques
Plafond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.03 La stampa.
22.03-24 00 Stompin'

televisie en radio woensdag j

lederland 1
30 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-i voor de vrouw.
«5-11.00 TV-fruitmand. Program-a met geestelijke liederen. Presen-tie: Heleen van Dijk.
DO-13.05 Nieuws voor doven enechthorenden.
00 God verandert mensen. Praat-
ttgramma. Presentatie: Dirk Smits.
ierh.).
55 Ronduit muziek. Gospelmu-
-05 De natuur van Noord-Ameri-
>" Natuurfilmserie. Afl.: Grizzly be-
-30 Torn Sawyer. Jeugdserie. Afl.:e hoofdzaak. Torn zint op wraak na-at de hele klas straf heeft gekregen.55 Kinderkrant. Gevarieerd pro-ramma voor kinderen.30 ""Journaal.40 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-fogramma.
28 Avonturenbaai.
00 ""Journaal.20 Ronduit radar. Jongerenmaga-ne. Presentatie: Wilma Vlug en BertSn Leeuwen.
56 De Campbells. Serie. Afl. 21:er> lans gebroken. Captain Sims
aagt Sir Reginald Humphries uitsor een schermwedstrijd.25 Bunkeren. Alternatief actualitei-"nprogramma.
35 Taaislag. Spelprogramma. Pre-statie: Bert van Leeuwen.«0 Overal en nergens. Gedramati-Eerde documentaire over de Heils
05 Tijdsein 2. Nieuws en achter-ronden.
pf Ontmoetingen met Jezus.«aehge bijbelstudieserie door Henk'nnendijk.Afl. 5: De officier. Een offi-ets leven verandert nadat hij Jezusntmoet.
D° ""Journaal.0-23.55 De warme golfstroom.

" Jan van den Bosch in 'Overal en nergens'
(Nederland 1 - 21.20 uur)

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

Les 51.
09.00 Schooltelevisie.
10.35 Tips. Voor werkzoekenden,

(herh.).
15.45 Report. Uit Baden-Baden.

(herh.).
16.30 Korkmazlar. Eine türkische Fa-

milie in Deutschland. Afl. 2.
17.00 DDR aktuell. Chronik der Wen-

de.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 51. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Falcon Island. Abenteuer auf

der Falken-lnsel, serie. Afl. 9: Der
Raub. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Bonbons, (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.00 Albert Schweitzer. Serie. Afl. 4.

Met: Wolfgang Preiss, Gerhard Ol-
schewski, Edda Pastor e.a. (herh).
Eindelijk krijgt de journaliste Ariane
Franke een interview los van Albert
Schweitzer.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Teletour. Vom Hauptbahnhof in
Wiesbaden. Presentatie: Bernd
Schröder.

22.15 Ein Draufganger in New Vork.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Richard Benjamin. New Vork, 1954.
Benjy Stone moet er voor zorgen dat
zijn idool, de oudere filmster Alan
Swann, ongeschonden bij een televi-
sie-show verschijnt.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levendewoord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon 10 00
Kamermuziek van Joseph Haycjn
(11). 10.32Orkestpalet. 12.00 In de
schaduw van de meesters. 12.30
Promenade 13 00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 AVRO's telekaart. 16.00
Over componisten gesproken.
17.00 Jacco's keus. 18.00 Nws.
18.02 CeDéa. 20.00 Nws 20 02
Voorbij de tijd. 22.30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten 'en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Leven op leeftijd.
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 Het voordeel van de
twijfel 1300 Nws 13.10 Wereldw-
ijzer. 14.00 Geschiedenis en ar-
cheologie van de bijbel. 15.00Meer
over minder. 16.00 Schlagerfesti-
val. 17.00 Dierenmanieren. 17.40
Basicode 3 magazine. 17.55 Me-
ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10Kinderforum. 18.20Uit-
zending van de PvdA. 18.30 Astro-
logica. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Klassieke me-

chanica 21.00-21.30 Gemeentew-
ijzer.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar. .
14.50 Give vs a clue.
15.15 Home to Roost.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Animal album.
16.10 Round the bend.
16.35 Alfonzo Bonzo.
17.00 Grange Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bobs fuil house.
19.45 Coronation Street.
20.10 The bill.
20.35 Wish me luck.
21.25 Ben Elton.
22.00 News and weather.
22.30 Forty minutes.
23.10-00.10 Foreign Exchange.

RTL/Plus
06.00 Ultraman. Mem geheimes Ich,

Amerikaanse serie. (herh.).
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 Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren, (herh.).
11.45 Doctors Hospitai. Amerikaan-

se serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Eine schwere Ent-
scheidung.

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

17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr.mcd. Marcus Welby. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Hör auf Junge.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 CHiPs. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Der Doppelganger.
20.15 The body stealers. Invasion

der Aliens, Engels/Amerikaanse
speelfilm uit 1969 van Gerry Levy.

21.45 Staranwaite, Tricks, Prozes-
se. Amerikaanse serie. Afl.: Der Me-
xikanische Bierkrieg.

22.35 RTL aktuell.
22.45 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.50 Bellamy. Australische misdaad-

serie. Afl.: My favourite policeman.
00.35 CHiPs. Amerikaanse politiese-

rie, (herh).
01.20-1.25 RTL plus-Aerobics.

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 and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 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 Taking drugs seriously.
15.00 Almost Grown.
15.40 Advice shop.
16.10 World bowls.
18.00 Newsround extra.
18.10 Troublemakers.
18.35 Buongiorno Italia.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 Family Marters.
21.00 Volgens aankondiging.
21.50 Points of view.
22.00 Nine O'clock news.
22.30 Pennies from heaven.
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 WK Biathlon, vanuil
Raubichi (Rusland). 11.00College bas-
ketbal. 12.30 Goals! De mmoiste doel-
punten uit de Spaande voetbalcompeti-
tie. 13.00 WK Biathlon, vanuit Raubichi
(Rusland). 14.00 Motorsport: WK for-
mule 1 en Grand Prix motorraces 1989.
15.00 Kunstschaatsen: WK openings-
ceremonie en verplichte figuren voor
paren vanuit Halifax, Noca Scotia (ca-
nada). 17.00 Basketbal: Europa cup.
19.00 Golf: Dubai classic. 20.00 Trans
world sport. 21.00 WK boksen. 23.00
Voetbal: Europa cup. 01.00-04.00
Kunstschaatsen: WK verplichte figuren
voor heren en vrije kür voor paren, live
vanuit Halifax, Nova Scotia (Canada). .SATI

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Auf Woh-
nungssuche. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse famiheserie.
Vandaag: Ballett mit zwei linken Füs-
sen. 09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Auf Teufel
komm raus - im Fadenkreuz des CIA.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1980 van
Paul Glickler. Aansl. Tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 ALF - Er-
innerungen an Melmac. Afl.: Pismo hat
'ne Schraube locker. 14.30 Teletip Ge-
sundheit. 14.40 Love Boat. Vandaag:
Applaus bitte für die Witzfigur. 15.30
Happy Days. Vandaag: Scheidung im
Hause Malph. 16.05 SAT.I Sport.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Afl. Die Schwiegermutter. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Raumschiff
Enterprise. Afl.: Der erste Krieg. 18.45
SAT 1 Bliek. Aansl. SAT.I Wetter, en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT.I Bliek, aansl. SAT.I
Wetter en programma-overzicht. 20.00
Mike Hammer. Amerikaanse serie. Afl.:
Jagt John Doe. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Das rotseidene Hoserl. Comedie
in drie akten uit 1990. Regie: Peter
Steiner sen./Alfred M. Anders. 22.35
SAT.I Bliek. 22.45 SAT. 1 Sport. 00.15-
-00.25 Programmaoverzicht.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ Marcel
Vanthilt. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ
Marcel Vanthilt. 17.30 MTV's Coca
Cola Report. 17.45 VJ Paul King. 19.00
MTV's Greatest Hits. 19.30 The Big
Picture. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.30
Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes. 21.30
Headbangers Bali. 23.00 MTV's Coca
ColaReport. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 1502 en
16.02 Kort nieuws 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55-17.58 Kort
nieuws.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7 30
Nieuws en RVA -berichten.) 8.00
Nieuws 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.03 Hetschurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
1150 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10Made in Germany 14 00 Ca-
napé. 1700 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws
22.05 Jazz Kaffee 23.30-6.00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert 16 05 Jede Mett-
woch bes Aschermettwoch. 17 00
Musik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-04.05
Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Heilo Austria
Heilo Vienna. 16.00 Hotline 17.00 Qr
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Tirrs
Warp. 20.00 ITN News Review. 20.30
Der Spiegel. 21.00 Indied View. 21.3p
Financial Times Business Weekly
22.00 World news and Goodyear Wea-
ther Report. 22.15 ITN News Reviw.
22.45 Perspective on Science. 23.15
Der Spiegel. 23.45 Inside View.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 0830 Für die Kranken 910
Musikexpress 10.00-12.0Q Gut
aufgelegt. 12.00 Veranstaltungska-
lender Musik bei Tisch. 12.15Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf 14.05 Musikzeit heute: Lie-
der, Chansons und Folk. 15 00 Mu-
sic and More Die CBS Radio
Show 1605-1800 BRF Internatio-
nal 1810 BRF Aktuell 184P-
-20.05 Orgel und Chormusik

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
elf' 12.00RTL-Themen. 12.15 Ca-
sino parade. 14 00 Viva 16 00 En-
tenjagd. 17.00 RTL-Themen 17.15
Musikduell 17.50 Sport-Shop.
19.00 Neunzehn Vierundzwanzig
00.00-01.00 Traümtanzer.

KIJK ELKE
DAG
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. on-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade, tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst, priizen. Punterw, 7 M'tricht.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Jveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888.

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjeln. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en nakeuring.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Assurantiekantoor Limburg
voor een juist advies m.b.t. uw finan-
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel.
045-715680.

Autom. nieuw/gebruikt vl Kessel
Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490-
-17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490-
-15280 * Veeweg 7A, Schinnen, 04493-
-2173.

Autobanden Bremen B.V.
Ajjtomaterialen, APK-keuringen, ac-
cu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land-
graaf. Tel. 045-311784.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045-
-317593. Meer dan tien jaar service met
een grote S. Alle onderhoud En APK.

3ij Donny kijken is kopen
Voor bedrijfsauto's in alle typen en
prijskl. Steeds voorradig ± 30-40
stuks bussen en bestellers. Uw spe-
ciaal adres: Donny Klassen b.v. Meers-
senerweg 219 Maastricht. 043-635222
of 043-634915.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.-'
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
ten. 045-720202.

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw. +rep.+laswerk. Accu's-
■A-Cil.koprevisieftkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek,
Hoolstr. 4. 04490-78600.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag. erk. motor en autorijschool.
Ook tevens voor uw automaat en
vrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver-
trouwd adres. Sparstr. 7 Hrl. 213735.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27
jaar een begrip. J. v. Maerlantstr. 21,
6416 TV Heerlen.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Autorijschool'Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736..

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens-
broek, tel. 045-215450 Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers,-pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum Tel. 045-252269.

Stratenmakersbedr. Nico Gerards
Voor al uw bestratingswerkzaamheden
en vakmanschap. Vrijblijvend prijsop-
gave en advies. Tel. 045-313956.

Oprit en eitverharding
Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig
stratenmakersbedrijf. Tel. 04492-
-5316. b.g.g. 04493-1038.

Sturmans. Tel. 045-423699
Opritten en terrassen in klinkers of sier-
bestr. Ook tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.
Seghemanstr. 1 Kerkrade.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Piek Opleidingen Heerlen
Praktijkgerichte avondopleidingen:
* Basis elektronika * Micro elektronika
* Industrieel besturingstechnieken
* P.L.C.-technieken * Computer intro-
duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281.

Dakservice H. Arndts
* Inspektierapporten/adviezen * on-
derhoudskontrakten * vernieuwen/re-
pareren v. daken, dakgoten, schoor-
stenen * isolatie. Desgewenst met
bouwfysische berekeningen. Hou-
werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615.
H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties + dakbedekkingen van
Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col-
mont 10A Übachsberg. Tel. 751818.
Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729.
Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen, Am-
pèrestr. 5. Tel. 045-314218.
Schins dakdekkers/loodg.bedr.
Palenbergstr. 8, Heerlen, tel. 045-
-723174. Alle soorten dakw., san. en
erkend water- en gastechn. install.

H. Dreessen dakbedekkingsbedr.
Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr.
schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns-
sum. Tel. 045-253532.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.-
drukw. Drukk. Greven bv. 045-
-327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf.
Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Foto Jeanny. Tel. 045-713668
Meer dan honderd jaar ervaring. Léon
v Geffen vakfotografie. Reportages,
bedrijfsrep., reclame, portret, model-
fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen.

Gielen Groentechniek
Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak-
manschap in Schinnen. Kettingzagen,
gazonmaaiers, heupmaaiers, etc. Gie-
len, Wolfhagen 3 Schinnen-Centr. Tel.
04493-1995.

Bosman Sittard. 04490-15852*
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van zand,
grind, teelaarde, cement, betontegels,
siertegels, maaskeien, klinkers, bielzen
enz. Ook op zaterdag geopend.

Daemen's Houtwarenfabriek
Natuurgedroogd eiken, beuken, essen,
olmen enz. Goedk. stookh. Hout-
draaiw. en rooien v. bomen. Te k.
gevr. populieren. Mingersborgw. 7.
Voerendaal. 045-751253, fax 045-
-753754.

¥[/mmm
Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. C.v. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.

Keukengalerie Limburg
Gedipl. keukenadviseurs, lid ANVK.
Heerlen, Nobelstraat 23. 045-716666.
Reuver, Parallelweg 12. 04704-6077.

Tomzon Keukens Sanitair
Ook uw adres voor Svedexkasten. Hol-
dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Goergen BV 04490-31367-31463
Keukens, san., tegels, cv, kastenw.,
compl. install. door eigen pers. Vakk.
verz.. Nijverheidsw. 17-18 Stem.

Van Balkom Keller-keukens
Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit.
Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler-
specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel.
045-461127.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
op maat en eigen ontw. Ook voor reno-
vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel.
045-455633, b.g.g. 750283.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prij-
zen. Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

De Gaas BV tel. 045-442726
Bezoek vrijbl. onze showroom met uit-
sl. in eigen fabriek op maat gefabr. ko-
zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties!
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Roebroek Makelaardij
Bemiddelling aan-/verkoop, huur en
verhuur - taxatie - hypotheken. Paral-
lelweg-Z. 15, HUfsßerg. 04405-1707.

Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767.

Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw.-N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43, 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Anker, Bernina, Husq-
varna, Lewenstein. Rep. alle merken,
geen voorrijkosten. Roermond,
Neerstr. 62, 04750-31012.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter.
Specialist in eiken planken, geborsteld.
Dealer Starkett formica vloeren.
Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675.

<

Kurkcehtrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-7-18562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.

Bruis Partyservice 045-311956
Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.:
hors d'oeuvres, koude buff., Bourg.
ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens
verh. v. alle partygoods, taps, etc.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Klein en Zn. Verhuur Sittard
Tafels, stoelen, snelkoelers, pors.,
glaswerk enz. Heineken thuistap. H.
Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655.

LE TRAITEUR partyservice
Voor de compl. verz. op lokatie. Luxe
ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406-
-14433. Passage 1-3 Valkenburg.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v. Thuis
en uit serveren al 25 jaar. Munsterge-
leen. 04490-15841.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.;za. van 11.00-14.00 u.

Suestra Susteren
Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook
aangepaste fietsen. Hoofddealer van
alle topmerken.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel.'
04405-3422. Evt. accessoires + repa-
ratie.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta "»
Giant * Peugeot *> Vespa * Puch *Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

N.KÏVerweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-.
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Babit BV Rioleringswerken
* Rioolontstoppingen * rioolaanleg en
vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel.
045-463892. Dag en nacht.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

'Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

J. Jussen Schildersbedrijf
Voor al uw vakbekw. behang- en schil-
derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw.
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr.

Sporthuis Bakkers 04493-1604
Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin-
nen. Bekers * medailles * vaantjes *relatiegesch. * computergraveerinr.
No 1 in keuze, kwaliteit en service.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,
velgen, chassis etc. Spec. gevelreini-
ging, renov., keldërafdichting, voegw.,
vochtwering. 10 jr. schrift, garantie.

Hoonhout Tandtechniek
voor alle kunstgebittenreparaties. Klaar
terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767.

Taxatatiekantoor van Wersch -
Bemiddeling bij aan- en verkoopk^ties, bemiddeling bij hypotheken .a\
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-45223%

Van Loon. Tel. 04490-54551 fe
Timmerbedrijf te Beek voor al uwFl'
komende timmerwerkzaamheden l"
trappen, kozijnen, dakkap. e.d. foeT[ti

geg, * Itig
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Daemen Kunststoffen o eVerandadakplaten, plexiglas of Le" L

thermoclear. Hofdwarsweg 7 Gelhjd
Tel.: 04490-53865. '""11 g
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Harreman Verhuizingen
Gespee. internat, erkend verhif£
Event. opslagruimte. De Koumen L,
6433 KD Hoensbroek, 045-218342*,

bei
he

Moberts Verhuizingen B.V. Ij
Internationaal verhuis- en transpof* \u
drijf, kantoor- en projektverhuiz e,

Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-725&u C

f I,Jar
fl IRlffiffliS !

be
Veloha-Habets. Tel. 045-423?'
Centr. verwarming onderhoudsdie^eTevens uw adres voor energiezui^1
ketels. Vraag vrijblijvend offerte W*}
straat 5 Terwinselen.

F/i
Danny's Videotheek
Annastraat 37, Geleen, tel. 044*' h
45755. N

Videotheek The Champ L
Ganzeweide 155 Heerlerheide, Marfy
Hoensbroek, Kennedylaan 80 Brt
sum Noord, Langeberglaan 1 Bflf*
sum-Langeberg, Kerkraderweg L;
Molenberg-Heerlen, Maria GorettipW
Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat tei
Roermond.- - ï>j

re

Tegelstudio BK '87
Kerkstraat 125 Cadier en Keer. V
04407-2781. Ontwerp voor sanifoc
Bezoek op afspraak kan ook.

■

tr
te

Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. \y
drukkerij, offset, graveerinr. ü
tionstr. 48 Heerlen. Tel. 045-7133' j

BHMfffflfPffiß^|H| f*.
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Zonweringsbedrijf Salemink .
Voor al uw zonweringsprobl. hetj|.
wij een oplossing. Belvauer 44 fV'
wenhagen. 045-314132.

■'

ft;

Jago Zonweringen 045-4142?' I
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kfl^
stof raam met dubb. glas en fi,
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade. 'u

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil |l>r,;
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Wenst u informatie
over adverteren op

deze pagina? J
Bel: 045-739380 k
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'Brave' taxichauffeur
slalomde op autoweg

Foto's uil onherkenbare politie-anlo leveren sluitend beirijs taxichauffeur zich met hart en
ziel tegen de geldboete - alles bij
elkaar 650 gulden- die de officier
van justitievoor de in totaal vier
ten laste gelegde overtredingen
tegen hem eiste. „Wat er zich die
bewuste dag op de autoweg af-
speelde, is allesbehalve maatge-
vend voor mijn rijgedrag. Boven-
dien was het toen erg druk op de
zaak. Ik ben al ruim vijftien jaar
in het bezit van mijn rijbewijs,
maar heb pas één keer schade
veroorzaakt. Terwijl ik toch al ja-
ren taxi rijd en daarnaast ook
nog directiechauffeur ben ge-
weest, waarbij ik tot ieders tevre-
denheid en zonder ook maar éen
snelheidsovertreding een dikke
60.000 kilometer per jaar afleg-
de."

Van onze verslaggever
KERKRADE/SITTARD - Als
eenvolleerd slalom-skiër loodste
een chauffeur van het Kerkraad-
se taxibedrijf City Tax zijn
dienstauto in september vorig
jaar over de autosnelweg A-2.
Met een vaart van zon 125 kilo-
meter per uur bestookte hij op de
linkerweghelft de bumper van
een 'lastige' personenauto die
vóór hem reed, om deze vervol-
gens soepel laverend rechts in te
halen. Bevrijd van zijn kwelgeest
besloot de taxichauffeur even la-
ter de kruissnelheid van zijn
voertuig op te voeren naar rond

de 150.

Alhoewel het naar eigen zeggen
allesbehalve om zijn dagelijkse
rijstijl ging, gaf W. zijn reeks pit-tige verkeers-overtredingen grif
toe toen hij gisteren als verdach-
te oog in oog stond met de Sit-
tardse kantonrechter mr. J. vanOppen. Hij kon ook moeilijk an-
ders, omdat officier van jusitiemr Van Dijk beschikte over een
heus dossier 'stille getuigen. Metdat laatste doelde zij op de seriefoto's die agenten vanuit eenachtervolgende - maar niet als
zodanig herkenbare - politie-

Toonde de officier zich door W.'s
verweer allerminst geïmpo-
neerd, door het in zijn vonnis bij
een geldboete van 475 gulden te
houden, gaf de kantonrechter
aan over een wat ruimer hart te
beschikken. Een clementie die
de taxichauffeur volgens Van
Oppen echter hoofdzakelijk aan
zijn lange wachttijd in de rechts-
zaal te danken had.

auto van W.'s capriolen hadden
genomen.
Met die 'under cover-methode'
van de politie had de verdachte
veel moeite. „Als die politie-auto
duidelijk herkenbaar was ge-
weest, was het me zeker niet ge-
beurd,"'gaf W. aan geen enkele
waardering te hebben voor de
politionele handelwijze. Een op-
merking die bij de kantonrechter
bitter weinig applaus oogstte.
„Juist die onopvallende werk-
wijzevan de politie sorteert veel-
al effect," riposteerde Van Op-
pen onbewogen.
Voor het overige verweerde de

Kinderachtig
De gemeente Brunssum en
het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg schuiven el-
kaar de Zwarte Piet toe in
verband met illegale kapac-
ties op de Brunssummerhei-
de. Daar verdwenen bijna
drie weken geleden, voor de
uitbreiding van de golfbaan,
honderden bomen zonder
dat een vergunning voor de

rooiwerkzaamheden voorhanden was.
De gemeente Brunssum heeft laten weten dat het Streekgewest na
een wijziging in de uitbreidingsplannen die vergunning had moeten
aanvragen. En het gewest wist te vertellen dat de gemeente Bruns-
sum daarop had moeten anticiperen om vervolgens de benodigde
vergunning te verlenen.
Leuk en aardig natuurlijk, deze |uridische haarkloverij tussen beide
bestuursorganen. Maar intussen zijn de bomen wel voorgoed ver-
dwenen en resteert op een deel van de heide slechts een kaalge-
slagen stuk grond, waar straks alleen beter gesitueerden met een
golfbudget van kunnen profiteren.
Dat de natuur wordt aangetast ten behoeve van een elitesport,
daar is op democratische wijze voor gekozen. Want de raden van
Brunssum en Landgraaf hebben ja gezegd tegen de uitbreiding.
Maar als bij de uitvoering van zon besluit fouten worden gemaakt,
dan moeten de betrokken bestuursorganen daar de verantwoor-
delijkheid voor durven te dragen. Want ook dat is democratie.
Nu natuurbeschermers, burgers en raadsleden evenwel fel tegen
de schending van de regels in het geweer zijn gekomen, schuwen
beide partijen die verantwoordelijkheid. Brunssum en het Gewest
doen zelfs geen moeite om samen de rug te rechten, teneinde de
storm aan protesten op te vangen.
Zon houding is natuurlijk zwak. En de mensen die terecht tegen de
gemaakte fouten bezwaar hebben aangetekend, verdienen ook
veel beter dan deze kinderachtige afschuif-politiek. Temeer omdat
zij op de barricaden gaan voor honderden monumentale bomen,
die illegaal het veld hebben moeten ruimen voor een paar gaten in
de grond...

R. W.

KERKRADE -De politie van Kerk-
rade heeft dinsdag om 2.45 uur twee
Heerlenaren op heterdaad betrapt
bij het openbreken van een auto in
de Zonstraat. Beiden zijn in verze-
kering gesteld.

Inbrekers
betrapt

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN/DEN HAAG
De TweedeKamerleden Terpstra en
Tommei (VVD) hebben minister
Ritzen gevraagd of het mogelijk is
de onderhandelingen met het proef-
dierenbedrijf HSD (Harlan, Spra-
que en Dawley), over subsidiëring
van een fokdependance in Onder-
banken, af te breken.
Ook vragen Tommei en Terpstra
zich af of, wanneer de samenwer-
king daadwerkelijk wordt stopge-
zet, HSD al dan niet schadeloos ge-
steld moet worden. Bovendien wil-
len de VVD-ers weten of Ritzen be-
reid is met de ondertekening van
het contract te wachten, totdat bo-
venstaande vragen beantwoord zijn
en deKamer over het fokproject een
oordeel heeft gevormd.

VVD zinspeelt
op breuk HSD
niet overheid

" Een aantal
motoragenten
wacht op een
plaats waar
parkeren
eigenlijk niet is
toegestaan...
op snelheids-
overtreders.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Gezamenlijke controles regionale korpsen en Marechaussee

Politie verklaart
hardrijders oorlog

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De politie-
korpsen van Heerlen, Kerk-
rade, Brunssum, Landgraaf
en de Koninklijke Mare-
chaussee gaan in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg ge-
zamenlijk optreden tegen
snelheidsovertreders. Tot
de samenwerking is beslo-
ten omdat steeds meer
automobilisten er blijk van
geven geen boodschap te
hebben aan de maximum
snelheid. Gisteren werd in
Landgraaf de eerste geza-
menlijke verkeerscontrole
gehouden, waarbij 122
automobilisten op de bon
werden geslingerd. In to-
taal passeerden 1895 auto's
de radarapparatuur.

„Automobilisten moeten rekening
houden met meer van dergelijke
controles in alle gemeenten in deze
regio. En dat zeer regelmatig. Dat is
hard nodig, want de laatste tijd is
het weer bar en boos. Op grote
schaal wordt veel te hard gereden,
ook in de bebouwde kom. Dat kun-
nen we niet toleren, wie niet horen
wil moet maar voelen", aldus een
woordvoerder van de politie.

Uitbreiding golfterrein stilgelegd
Gewest rreest rerlies ran Europese subsidies

grondgebied van Landgraaf te kun-
nen aanleggen. „Maar we zijn het er
toch wel over eens dat het een verar-
ming betekent als alleen het deel op
Landgraafs grondgebied kan wor-
den uitgevoerd," concludeerde
staatsraad mr Van der Does.

Voortvluchtige
aangehouden

op dak woning
KERKRADE- De
politie heeft maan-
dag een Kerkrade-
naar opgepakt die na
zijn weekendverlof
niet was terugge-
keerd naar het Huis
van Bewaring in
Maastricht.

De politie ging daar-
om een kijkje nemen
in een woning aan de
Nieuwstraat. De
voortvluchtige bleek
niet aanwezig. Wel
vond de politie
scherpe munitie en
een kleine hoeveel-

heid verdovende
middelen. De twee
bewoners, 32- en 47-
-jaar oud, werden
aangehouden.
Intussen merkte een
politieman die voor
het pand de wacht
hield, dat enkele
dakpannen opgetild
werden. Hij schakel-
de zijn collega's in
die even later op het
dak de voortvluchti-
ge gedetineerde kon-
den aanhouden. Alle
verdachten zijn
overgebracht naar
het politiebureau.

Van onze correspondent
DEN HAAG/BRUNSSUM/LAND-
GRAAF - De vergunning voor de
uitbreiding van de golfbaan Bruns-
summerheide op het grondgebied
van de gemeente Landgraaf is gis-
termiddag door de Raad van State
voor twee dagen geschorst. Later
deze week, mogelijk op vrijdag,
spreekt de Raad van State zich defi-
nitief uit over de kwestie.

In Landgraaf stond de radarappara-
tuur gisteren op vier plaatsen opge-
steld: de Moltweg, de Europalaan,
de Hoofdstraat en de Kleikoelen-
weg. Veertien motorrijders werden
achter de hand gehouden om snel-
heidsovertreders staande te hou-
den. De gemeten snelheden waren
soms zo hoog dat een korte achter-
volging noodzakelijk was om auto-
mobilisten tot stoppen te dwingen.
De hoogst geregistreerde snelheid
was honderd kilometer per uur op
een plaats waar vijftig was toege-
staan. De politie vond het aantal
snelheidsovertreders 'niet buiten-
sporig hoog. „Het is wel eens erger
geweest, maar dat neemt niet weg
dat ook nu weer is bewezen dat der-
gelijke controles geen overbodige
luxe zijn", aldus de woordvoerder.
De snelheidsovertreders kunnen
binnen nu en twee weken een ac-
cept-girokaart tegemoet zien.

Diederen stelde ook dat de biologie-
winkel al veel eerder een rapport
heeft toegezegd. Volgens hem is de
natuurwaarde van het aangrenzen-
de gebied gewaarborgd, onder an-
dere doordat er moeilijk doordring-
bare beplanting ter afscheiding zal
worden aangebracht.

De waarnemend voorzitter van de
afdeling rechtspraak van de Raad
van State, mr Van der Does, stelde
een definitief oordeel nog enkele
dagen uit om het Streekgewest de
gelegenheid te geven om met brie-
ven aan te tonen, dat toegezegde
subsidiesvan de Europese Gemeen-
schap en van het ministerie van
Economische Zaken dreigen te ver-
vallen, als niet voor 1 juli met het
uitbreidingswerk is begonnen. Het
Streekgewest moet die brieven van-
daag vóór 12.00 uur naar Den Haag
faxen. Ook advocaatBauer moet die
fax krijgen. In totaal gaat het om
een subsidiebedrag van 1,6 miljoen
gulden. Illegaal

Overigens ontkent het Streekge-
west dat op het grondgebied van
Brunssum illegaal bomen zijn ge-
kapt ten behoeve van de golfbaan-
uitbreiding. Dit terwijl de gemeente
Brunssum eerder bevestigde dat dit
wel degelijk zonder de benodigde
aanlegvergunning heeft plaatsge-
vonden.

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer je bij
N.8.D.-dansschool

HEERLEN - KERKRADE
Ned. kampioen

tien-dansen profs.
'S? H Cursussen voor
\/~*mj^ beginners en

/p __^L Speciale clubs
■~£x^°~\W( gehuwde paren,

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie

Tel.: 045-455609

Overigens werden ook zeven auto-
mobilisten bekeurd omdat ze tegen-
liggers er via lichtsignalen op attent
maakten dat er een snelheidscon-
trole werd gehouden. Drie bestuur-
ders kregen een bon omdat hun
auto niet de verplichte periodieke
keuring had ondergaan en één auto-
mobilist moest zijn wagen tijdelijk
inleveren omdat die niet verzekerd
was.

De procedure bij de Raad van State
was aangespannen door de Stich-
ting Leefbaar Abdissenbosch, de
Milieufederatie Limburg en de In-
stituten voor Natuurbeschermings-
educatie (IVN) uit Übach over
Worms en Landgraaf. Woordvoer-
der mr Paul Bauer zei namens deze
organisaties dat de uitbreiding van
de golfbaan moet worden uitge-
steld, omdat de gemeente Bruns-
sum het plan nog moet goedkeuren.
De uitbreiding is namelijk zowel op
het grondgebied van Landgraaf als
op dat van Brunssum gepland.
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Man met pistool
gepakt

KERKRADE - Een douanepa-
trouille heeft maandagavond bij een
controle op de Hamweg in Kerkra-
de een West-Duitser aangehouden.
De douaniers gingen tot arrestatie
over omdat onder de bijrijderstoel
in de auto van de man een geladen
pistool werd gevonden. Het wapen
is in beslag genomen.

Mr Bauer zei verder dat gewacht
zou moeten worden op een rapport
van de biologiewinkel van de Uni-

versiteit in Utrecht over de gevol-
gen voor het waterhuishouding in
het aangrenzende gebied. P. Diede-
ren liet namens het gemeentebe-
stuur van Landgraaf weten dat
goedkeuringvan Brunssum niet ab-
soluut nodig is om het deel op

In een verklaring wijst het Gewest
op het feit dat de gemeente Bruns-
sum nog een aanlegvergunning
moet verleneVi voor de werkzaam-
heden. Dat betekent volgens het
Gewest niet dat er gewacht moest
worden met kappen. Men beroept
zich daarbij met name op de Bos-
wet, die in artikel 3 spreekt van 'een
herplantplicht binnen drie jaar, die
volgens artikel 5 van diezelfde wet
evenwel niet geldt, indien de grond,
waarop de velling zal worden ver-
richt nodig is voor een werk over-
eenkomstig een goedgekeurd be-
stemmingsplan.'
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AJ lang had ik geen krachten meer,
zo heb ik gestreden.
Maar woordloos biddend, vocht ik
tot U zei:
„Leg nu jewapens maar neer."

Na een leven datwerd getekenddoor goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud heeft de Heer tot
Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Willem Emil van Ree
echtgenoot van

Martha Hendrika Cornelia
van der Fange

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: M.H.C, van Ree-van derFange
kinderen en kleinkinderen
Familie Van Ree
Familie Van derFange

6371 LH Landgraaf, 5 maart 1990
Bachlaan 75
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 maart as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg, Veldstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, donderdag 8 maart om 19.00uur in voornoemde

' parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, onze inniggeliefde moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Theresia
Vankan

weduwe van

Martinus Jozef Martens
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van
het h. oliesel, in het De Weverziekenhuis te Heer-
len.

Nieuwenhagen: W. Martens
G. Martens-Hendriks

Nieuwenhagen: J. Martens
J. Martens-Pelzer

Eygelshoven: W. Appeldoorn-Martens
W. Appeldoorn

Nieuwenhagen: G. Vranken-Martens
H. Vranken
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Vankan
Familie Martens

Nieuwenhagen, 5 maart 1990
Corr.adres: Burg. Loysonstraat 6
6373 PC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 9 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der
Christenen te Nieuwenhagen.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis donderdag 8 maart as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Onze moeder en oma is opgebaard in de rouwka-
mervan Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen; gelegenheid tot afscheid nemen al-
daar van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen besenou-.
wen.

Dankbetuiging
Diep getroffen door uw medeleven en belangstel-
ling tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve vrouw, onze lieve mama, doch-
ter, zus, schoonzus, tante en nicht

Roselique van Boxtel
danken wij u uit het diepst van ons hart.
De vele persoonlijke en schriftelijke condoleances
zullen voor ons een dankbare herinnering blijven. *SjefFranssen

Roger, Justin en Fleur
Mevrouw A. van Boxtel-Deckers

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Johannes de Doper in Mechelen.

H It
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat heden
geheel onverwacht op 75-jarige leeftijd van ons is
heengegaan,mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der en opa

Gérard Verschooten
echtgenoot van

Anneke Posthuma
A.P. Verschooten-Posthuma
Anneke en Arend
Anneke
Melanie en Peter
Pieter
Tim
Peter en Thecla
Sander
Freek
Torn

5 maart 1990
Vondelstraat 103, 6445 AH Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake, donderdagom 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg aan deAkerstraat te Brunssum, zal de plechti-
ge uitvaartdienst gehouden worden op vrijdag 9
maart om 11.00 uuur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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,
zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Berend Sulmann
echtgenootvan

Renate Schmidt
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: R.G. Sulmann-Schmidt
kinderen en kleinkinderen
Familie Sulmann
Familie Schmidt

6373 BR Landgraaf, 5 maart 1990
Mgr. Paredisstraat 5
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 maart as. om 13.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van
het toch nog plotselinge overlijden van ons com-
missielid, de heer

Riet America
In hem verliezen wij een enthousiaste en sympa-
thieke vriend die zich jarenlangheeft ingezet voor
de bevordering van de kuituur in Valkenburg aan
de Geul.
Hij stond mede aan de basis van de heropeningvan
het unieke openluchttheater.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere familie-
leden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De Beheerscommissie Openluchttheater
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, die
wij mochten ondervinden bij het overlijden en de
crematie van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Liza Rinkens-Otten
betuigen wij u hierbij onze welgemeende dank.

Frans Rinkens
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 maart a.s.- om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont-Kerkrade.

f IDiep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, gevenwij ukennis dat heden is overle-
den, in de leeftijd van 62 jaar, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Theresia
Schlosmacher

* echtgenote van

Joseph Johannes Hubertus Keulers
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: J.J.H. Keulers
Bammental: Karen Stinglwagner-Keulers

Ullrich Stinglwagner
Kerstin
Marc-Oliver

Lanaken: Nicole Beijer-Keulers
Gert Beijer
Saskia
Sandra
Simone
Susanne

Teuven: Vivianne Dassen-Keulers
Piet Dassen
Claudia
Mathijs

Frankfurt: Danielle 80lRaap-Keulers
Paul 80l Raap
Familie Schlosmacher
Familie Keulers

5 maart 1990
Heijdenpad 16, 6151 BL Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op donderdag8 maart as. om 15.00 uur in de parochiekerk van de H. Lam-
bertus te Mheer.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 14.30 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, heden van 17.30 tot 19.00 uur.
Geen bezoek aan huis.

Het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader

Ger Rossen
laat een grote leegte achter.
Wij willen u allen oprecht bedanken voor het warme medeleven in deze
moeilijke tijd.
De mooie bloemen, defijne woorden, de hartelijke brieven, condoleances
en de overvolle kerk zijn ons een ware troost gebleken.
Het doet ons goed, te weten dat Ger zoveel vrienden had, zowel bijD.S.M.
als in zijn privé-leven.

Coba Rossen-van Engelen
Belinda, Nicole
Familie Rossen
Familie van Engelen

Geleen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst voor Ger zal gehoudenworden op zaterdag
10 maart in de parochiekerk van de H.H. Marcelmus en Petrus te Oud-Ge-
leen om 19.00 uur.

Heden is overleden F

Ernst Christian Brenne^
* 22-4-1916 m
t 2-3-1990 M

Joke }
Ingrid en Hans
Ronald *M. Brenner
H. Koerner-Brenner .

Corr.adres:
I. Brenner, Toermalijnlaan 7 ■
3523 BE Utrecht
Volgens de wens van de overledene heeft de crematie inmiddels in kleiM
kring plaatsgevonden.

De plechtige eerste jaardienst van mijn onvergetelijke echtgenoot

Sjo Palmen I
zal plaatshebben in de Christus-Koningkerk van de H. Montfortparoclw
te Hoensbroek-Zuid, a.s. zaterdag 10 maart om 19.00 uur.

Rosa Palmen-Tummers pi*
Hoensbroek, maart 1990

"* 1

t Maria Buekers, oud 86 jaar, echtgenote van Jan Gijsen. Maastricht, bM
jaardencentrum Lenculenhof, Abtstraat 13. De uitvaartdienst zal wA

den gehoudenop donderdag8 maart om 10.30 uur in dekerk van Christß
Hemelvaart te Pottenberg-Maastricht. Er is geen condoleren.

tCorry Geelkens, oud 57 jaar. 6231 EP Meerssen, Bunderstraat 236. fl
eucharistieviering is heden, woensdag 7 maart, om 14.30 uur in de bafl

lick van het H. Sacrament te Meerssen. Er is geen condoleren.

tNico van Hooren, oud 56 jaar, echtgenoot van Caroline SchwiebeS
6217 PK Maastricht, Peter Huyssenslaan 30. De crematieplechtigheß

heeft in familiekring plaatsgevonden.

tAnny Op den Camp, oud 51 jaar, echtgenote van Henri Bongers. 62fl
HA Maastricht, Wilgenlaan 23.De uitvaartdienst vindt plaats op vrijde

9 maart om 11.00 uur in deparochiekerk van St.-Pieter Beneden. Gelegeß
heid tot condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur.

t Johannes Bastings, oud 83 jaar, echtgenoot van Maria Vossen. 6241 O ,
Bunde, Vliegenstraat 89. De uitvaartdienst zal worden gehouden o

vrijdag 9 maart om 11.00 uur in de St.-Agneskerk te Bunde.

t Marcel Lemmens, oud 48 jaar, echtgenoot van Riny Thimister. 6215 E
Maastricht, Claudiushof 17.a. De uitvaartdienst zal worden gehoude

op donderdag 8 maart om 10.00 uur in de parochiekerk van San SalvaW
te Daalhof Maastricht. Er is geen condoleren.

tToon van derPoort, 69 jaar, echtgenootvan Truus Wolters, Zwartem'
lenweg 39, 6061 EK Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal worde

gehouden vrijdag 9 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ma'
thias te Potserholt.

t Frans Kessels, 58 jaar, echtgenoot van Els Roumen, Chopinstraat 3:
6044 RX Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude

donderdag 8 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. LaurentiH
te Maasniel.

t Wilhelmus Coolen, 94 jaar, weduwnaar van Maria Thijs. Corr.adre:
Fam. Cuypers-Coolen, Engelmanstraat 16, 6086 BC Neer. De plechtif

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 8 maart om 10.30 uur i^l
de parochiekerk van H. Martinus te Neer. hi

—^——

Voor uw blijken van medeleven na het
overlijden en voor uw aanwezigheid bij
de uitvaartdienst en crematieplechtig-
heid van mijn onvergetelijke man en
onze goede vader en schoonvader

Frans Ramakers
zeggen wij u hartelijk dank.

G. Ramakers
Ralf - Irma
Ben - Els

Stem, maart 1990

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve en zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Caspar Schillings
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Familie Schillings
Landgraaf, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen.

Vandaag is het een jaar geleden dat wij afscheid
hebben moeten nemen van mijn lieve man, vader
en opa

Corneel Smit
De mis voor de eerste jaardienst wordt gehouden
op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk St. Jozefte Egge-Brunssum.

Mevrouw A. Smit-Hahnraths
Kinderen en kleinkind

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
crematieplechtigheidvan mijn onvergetelijke man,
onze goede vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Guus Vromen
zeggen wij u hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan dokter Haas en
de zusters van het Groene Kruis, voor hun nooit af-
latende liefdevolle verzorging.

E.H. Vromen-Hamers
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hoensbroek, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur in de St. Jo-
sephkerk te Hoensbroek-Passart.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van onze broer, zwager,
oom en neef

Joep (Jo-Jo) Vonken
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Familie Vonken
Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 10 maart a.s. om 19.00uur in de parochie-
kerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopnemingte
Chèvremont.

De eerste jaardienstvan mijn dierbare levensgezel

Piet Duykers
vindt plaats op zaterdag 10 maartom 18.30uur in de
hulpkerk van de Huls te Simpelveld.

T. Vaessen-Provaas
kinderen en kleinkinderen

I y
Daar het ons onmogelijk is eenieder pers4ï
lijk te bedanken voor devele blijken vandi
deleven, ondervonden tijdens de ziekte, e<
overlijden en de crematie van mijn vrou^'l
onze moeder

Tiny \
Velden-Sistermansï;

onze welgemeende dank.
Rolf Velden j
Ron en Monique

De plechtige zeswekendienst zal gehou'
worden op zondag 11 maart 1990om 11.19
in de St. Petrus-Maria ten Hemelopnemi
kerk te Kerkrade-Chèvremont.

»—-—^——aa^^———"^^^-a***'
Voor uw blijken van medeleven na het o\
lijden en voor uw blijken van medeleven
de uitvaartdienst en crematieplechtigf
van onze zus, schoonzus, tante en nicht

Annie Verwijmeren
zeggen wij u hartelijk dank.

De familie
Hoensbroek, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsl*
ben op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 utf
de St. Janskerk te Hoensbroek.

De eerste jaardienstvoor mijn dierbareechtgeflj
Piet Mulders

vindt plaats op zaterdag 10 maart om 18.00 uur!'
parochiekerk Maria Moeder van Altijddurende'
stand te Kerkrade-West.

Mevr. F. Mulders-SchryeH

Partijprogramma's getoetst op emancipatiebeleid

PvdA en D66 komen
als beste uit de bus

NIPO: kwar<
Nederlanders i
leger afschaft

Alders voor verbod op
fosfaat in wasmiddelen
DEN HAAG - Minister Alders (VROM) wil een verbod invoeren
op fosfaat in was- enreinigingsmiddelen. De minister heeft dit in
een brief aan de Kamer laten weten. Over de planen is overleg
gaande met de Nederlandse Vereniging van zeepfabrikanten
(NVZ).

In zijn brief laat Alders weten dat een in 1987 tussen de overheid
en de NVZ geslotenconvenant omfosfaat in wasmiddelen te ver-
vangen een groot succes is geworden. Eind 1989 was het markt-
aandeel van fofaatvrije wasmiddelen 95 procent. De laatste vijf
procent zal snel volgen.

In zijn brief besteedt de minister ook aandacht aan andere ont-
wikkelingen. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar het ver-
vangen van fosfaat in vaatwasmiddelen. Ook worden de risico's
van wasverzachters onderzocht. Bezien wordt ofde hele produkt-
groep van was- en reinigingsmiddelen niet onder de Wet milieu-
gevaarlijke stoffen kan gaan vallen.

GEMEENTE BEEK (L.)
officiële mededeling

DEN HAAG - Wanneer in on*
een referendum zou worden $e
den over de krijgsmacht, dan ze!
procent van de bevolking $,
krijgsmacht moeten blijven, ie'
23 procent meent dat hij moe1
den afgeschaft. Dertien Pr
heeft geen mening.

Dat bleek gisterenuit een opif'
ling, die het NIPO in opdract*1

de Stichting Maatschappü
Krijgsmacht (SMK) eind dcc«p

vorig jaar heeft gehouden. He (
woord-patroon bij dit pseudo
rendum is volgens het NIPO .t
noeg gelijk aan dat bij het ecW
ferendum dat de Zwitsers h>*
ook daar was tweederde van
volking voor handhaving.

Minder priesters, toename diakei1!
Bekendmaking besluit artikel 74,
lid 2, a, Wet geluidhinder 2e partiële
herziening Groot Genhout.
De raad van de gemeente Beek (L.)
heeft op 8 februari 1990 bsloten:- dat in zijn besluit van 12 januari

1984 ex artikel 74, lid 2, sub a Wet
geluidhinder, de Manegeweg ver-
valt;- dat van de Hubertusstraat, deMa-
negeweg en de wegen gelegen in
het gebied van de 2e partiële her-
ziening bestemmingsplan Groot
Genhout, binnen een periode van
10 jaar, minder dan 2.450 motor-
voertuigen per etmaal gebruik
zullen maken.

Beek, 7 maart 1990.
De burgemeester,
A.G.J. van Goethem.

van de bisschoppen over de zondagsdienst. De " I
uitgegaan in het kader van de Vastentijd. A
Hoewel het aantal actieve priesters minder zal /
verwacht bisschop Gijsen een toename van het
permanente diakens, van 20 tot 40 a 50.
De zondagsviering hoeft niet in gevaar te komCp
het aantal vieringen per kerk niet te groot is eïltep ,
goede samenwerking tussen alle inzetbare pries' p.
stand komt. Daardoor komen ook meer mede^-j^
den beschikbaar als koren en organisten. Ook
bisschop op het belangvan de vorming van lecto
communie-uitdelers.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Ongeveer 400 priesters zullen in de pa-
rochies van het bisdom Roermond in de toekomst be-
schikbaar zijn voor de zondagsviering. Dat zijn er 200
minder dan momenteel, maar dat hoeft de zondags-
dienst niet in gevaar te brengen. Noodoplossingen als
vervanging van de zondagse eucharistieviering door
een lezingen- of gebedsdienst, hoeven zich in het bis-
dom niet voor te doen.
Dat schrijft bisschop Gijsen aan de priesters en dia-
kens, naar aanleiding van een gezamenlijk schrijven

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - De lokale af-
delingen van PvdA en D66 ge-
ven in hun verkiezingspro-
gramma's voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
de meeste aandacht aan vrou-
wenemancipatie. Het CDA, de
lokale partijen en Groen Links
zitten in de middenmoot en de
WD scoort ver onder het ge-
middelde. Dat blijkt uit een
programmavergelijking van
de diverse landelijke en lokale
partijen die in Zuid- en Noord-
Limburg meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Al-
hoewel de initiatiefnemers
van het onderzoek, de vrouwe-
nemancipatiebureaus Vurore
en Spel, geen stemadvies wil-
len geven concluderen ze dat
wie vrouwenemancipatie be-

langrijk vindt maar het beste
kan stemmen op PvdA ofD66.

De programmavergelijking is uitge-
voerd door de Werkgroep Lokale
Politiek en de Werkgroep Vrouw en
Recht van deRijksuniversiteit Lim-
burg. Alle 215 partijen en partijtjes
die op de lijst staan in de 41 Lim-
burgse gemeenten waar op woens-
dag 21 maart wordt gestemd - in
Midden-Limburg zijn de verkiezin-
gen pas in november - zijn aange-
schreven. Daarvan heeft 52 procent
gereageerd.
Volgens de onderzoekers kan er
worden gesproken over een redelijk
representatief onderzoek, maar zijn
definitieve conclusies over de WD
niet te trekken vanwege de geringe
respons van de plaatselijke WD's.
De lokale lijsten zijn ook enigszins
ondervertegenwoordigd, maar dat
kan worden verklaard doordat een
aantal van hen geen verkiezingspro-
gramma heeft opgesteld.

Volgens de onderzoekers is in onge-
veer driekwart van alle program-
ma's de intentie uitgesproken tij-
dens de komende raadsperiode aan-
dacht te schenken aan emancipatie-
beleid. Echter hoe concreter de vra-
gen waren, hoe lager de respons
was. 32 procent geeft daadwerkelijk
een doelstelling aan. Plannen tot
subsidiëring van activiteiten van
plaatselijke vrouwenorganisaties
komen voor in 18 procent van de
programma's en in vier vierkie-
zingsprogramma's is sprake van een
concreet budget.

De programma's van de PvdA sco-
ren boven gemiddeld wat betreft
het beoogde emancipatiebeleid.
D66 volgt op de voet. Groen Links
geeft veel aandacht aan de algeme-
ne uitgangspunten van vrouwene-
mancipatie maar nauwelijks voor
de uitwerking. Gevraagd naar speci-
fieke maatregelen scoren de lokale
lijsten van Groen Links het laagste
van alle partijen.

CDA en de lokale lijsten zitten in de
middenmoot, terwijl in de ontvan-
gen VVD-programma's het minste
aandacht wordt besteed aan vrou-
wenemancipatie.

De programmavergelijking is een
van de activiteiten die de werk-
groep Campagne Gemeenteraads-
verkiezingenvan Spel, Vurore en de
Limburgse Vrouwen Raad hebben
georganiseerd. Met deze campagne
willen de organisaties stimuleren
dat politieke partijen prominent
aandacht geven aan vrouweneman-
cipatie en kiezers de emancipatie
zwaar laten wegen bij het uitbren-
gen van hun stem.

Limburgs Dagblad Woensdag 7 maart 1990" 14



Tweede onderneming uit Verre Oosten binnen één week

Weer Japans bedrijf
in gemeente Heerlen

MAASTRICHT - MaasSAC, de
Maastrichtse Studenten Alpen-
club van de Rijksuniversiteit
Limburg, heeft vanaf mei de be-
schikking over een bijzondere
klimtoren voor het uitoefenen
van hun hobby. De acht meter
hoge toren, waarop allerlei moei-
lijkheidsgraden van het berg-
klimmen zijn te oefenen wordt
gebouwd volgens een speciaal
procédé. De bakstenentoren
wordt namelijk niet gemetseld,
maar gelijmd.

Bijzondere
klimtoren in
Maastricht

De toren wordt geschonken door
de Nederlandse bouwnijverheid.
Het moet een demonstratiepro-
ject worden, waarop de weg naar
volledige bakstenen draagcon-
tructies een stukje wordt afge-
legd. De bouw begint halfmaart.

Van onze redactie economie
MAASTRICHT - Het Japanse
bedrijf Showa gaat in Hoens-
broek op het industrieterreinDe
Koumen een servicebedrijf en
fabriek opzetten voor Europese
klanten. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in bewerkingstechnie-
ken voor hoogwaardige meta-
len. Met de nieuwe vestiging is
een investering van ’ 3 miljoen
gemoeid. De komst van Showa
levert voorlopig drie, maar bin-
nen enkele jarentwintig tot vijf-
tig arbeidsplaatsen op.

Showa is het achtste buitenlandse
produktiebedrijf dit jaar dat in Lim-
burg een nieuwe vestiging opzet.
Deze acht investeren samen min-
stens ’ 140 miljoen en zorgen voor
450 arbeidsplaatsen. Showa is na
Kuron, dat vorige week vrijdag de
komst bekendmaakte, het tweede
Japanse bedrijf binnen een week
dat de gemeente Heerlen als nieuwe
vestigingsplaats heeft gekozen.

(ji " Minister De Vries (midden) in het gebouw van het Samenwerkingsverband Praktijkop-
d leiding Bouw in Heerlen tussen de leerlingen Paul de Beer (links) en Arm Dennert. Foto:

MARCEL VAN HOORN

ln Maastricht dalulijn niet arbeidsbureau

Minister De Vries opent
nieuwbouw vakcentra " Het nachtelijk onderzoek in de Tripsstraat te Eygelsho-

veri is in volle gang. Het slachtoffer zat in de tweede auto
van links. Foto: AUKES

KERKRADE - De Kerkraadse
politie wil de identiteit van het
slachtoffer dat maandag even
voor middernacht werd neerge-
schoten» op de Tripsstraat in
Eygelshoven, gemeente Kerkra-
de, nog niet vrij geven. De man
stapte uit zijn auto voor zijn

Man overleeft
schietpartij

woonhuis toen hij door een on-
bekende onder vuur werd geno-
men.

Het slachtoffer werd geraakt in (
oor, arm en onderbuik. De ver-

v/ondingen vielen echter mee I
waardoor hij maandagnacht nog I
het ziekenhuis kon verlaten. De
Kerkraadse politic stelt een on- J
derzoek in naar de schietpartij.

Opvallend is dat de buurtbew
ners de schoten niet hebben gi
hoord.

De Japanse onderneming is een toe-
leverancier voor galvaniseerbedrij-
ven en levert ook gepatenteerde
produkten aan staalbedrijven en de
chemische industrie. In Heerlen be-
gint Showa met de opslagvan mate-
rialen voor de vaste Europese klan-
ten zoals British Steel, Thyssen
Stahl in West-Duitsland en Hoogo-
vens. Met een vestiging in Europa is
het makkelijker om service te verle-
nen aan de vaste afnemers dan van-
uit Japan. Bovendien worden zo
hoge vrachtkosten en invoerrechten
vermeden.
Behalve met de opslag wordt in
Hoensbroek begonnen met de repa-
ratie van anodes en de produktie
van eenvoudige artikelen voor de
electro-plating industrie. Showa is
gespecialiseerd in het maken van
artikelen van staal, koper en alumi-
nium die door lassen een bescherm-
laagje krijgen van peperdure me-
taalsoorten als titaan. Op die manier
zijn die artikelen goed beschermd
tegen corrosie. Als de zaken goed
gaan, zal Showa na twee jaar begin-
nen met de vervaardiging van meer
produkten.

De keus is volgens manager Y. Sen-
da op Hoensbroek gevallen vanwe-
ge de centrale ligging in Europa, de
infrastructuur en de goede verbin-
dingen met alle Europese klanten
van Showa. De Investerings Premie
Regeling (IPR) en het feit dat in
Hoensbroek een passend gebouw
kon worden gevonden, hebben ook
een belangrijke rol gespeeld. Het
bedrijf vestigt zich in een voormalig
pand van de Glasmy.

Opslag

iq Van onze verslaggevers

' '^AASTRICHT/HEERLEN - Mi-jmer Bert 'de Vries van Sociale2~aken en Werkgelegenheid was
sf.ISv.eren in Limburg voor het ver-
nHi en van twee openingshan-
delingen. In Maastricht stelde hij
V;11 voor Nederland unieke data-i^erbinding in gebruik van het

Vakopleiding Maas-""'cht met het het plaatselijk ar-e'dsbureau. Met de datalijn zijn
-.rKCUrsisten in staat het vacatu-
-2 et)estand van het arbeidsbureaue raadplegen. In het opleidings-

j,erUrum van het Samenwer-
£.mgsverband Praktijkopleiding

°Uw aan de Kissel in Heerlen

verrichte hij de openingshande-
ling met de leerlingen Arm Den-
nert en Paul de Beer.
De nieuwbouw van het Centrum
Vakopleiding ligt aan de ronding
van 't Bassin in Maastricht. Het is
een omscholingsinstituut van de
overheid. Mensen die werkloos
zijn of dat dreigen te worden,
kunnen bij het Centrum een
nieuw beroep leren of bijge-
schoold worden. Het Centrum
Vakopleiding in Maastricht geeft
omscholing in allerlei admini-
stratieve beroepen. Mensen kun-
nen er ook praktijkervaring op-
doen.
Het Samenwerkingsverband

Praktijkopleiding tsouw van
aannemers te Heerlen leidt jon-
geren op tot timmerman, metse-
laar of tegelzetter. Gedurende de
opleiding hebben de jongeren
een arbeidsovereenkomst en
ontvangen zij loon. Ook een sa-
menwerkingsverband van Tim-
merbedrijven in Zuid-Limburg
maakt van de nieuwe praktijk-
ruimte gebruik. In totaal maken
120 leerlingen en volwassenen
gebruik van de faciliteiten van
het nieuwe gebouw. De leerlin-
gen kunnen bij ruim 120 aange-
sloten aannemersbedrijven en 16
timmerfabrieken praktijkerva-
ring opdoen.

Van onze verslaggever

Als eerste sector ran start in EG-verband

Pleidooi voor opleiding
restauratie in Limburg

Volvo probeert
cabriolet uit

Per maand zal Volvo Bom ruim 100 stuks van deze

auto gaan bouwen. Het model heeft een handbe-
diende opvouwbare zachte kap en een elektrische
sluiting.

Ideëen
EBS, dat onder leiding staat van de Nederlander.
Ernst Berg, is onlangs samengegaan met ASC uit
Los Angeles. In de 480 Cabriolet hebben beide fir-
ma's een aantal van hun ideëen kunnen verwezen-
lijken. De tweezitter is uitgevoerd met een vaste
stalen rolbeugel en uitstulpingen in het kunststof
tonneau-dak ter hoogte van de hoofdsteunen.

Achter de twee zitplaatsen is ruimte voor bagage,
de kofferbak is bij het open rijden namelijk geheel
gevuld met het linnen dak. De 480 Cabriolet heeft.
de technische specificaties van de 480 Turbo. Dat
komt neer op een motor van 1.7 ltr/120 pk en een
top van 195 km/u.

HELMOND/BORN De Volvo 480 in cabriolet-uit-
voering staat tot en met 18 maart op de Autosalon
van Genève de reacties van het publiek uit te lok-
ken. Deze styling studie is het uiteindelijke resul-
taat van de samenwerking tussen Volvo, de Ameri-
can Sunroof Company (ASC) en Ernst Berg Sys-
tems (EBS) uit Zaventem-Zuid in België. ASC en
EBS hebben voor Volvo de 480 Cabriolet mogen
ontwikkelen. Nu zijn de plannen zo serieus dat de
480 Cabriolet eind volgend jaar geïntroduceerd
wordt.

Van onze verslaggever ploma voor de bouw. „De restau-
ratie-sector zal daarbij als eerste
van start gaan, daarna volgen de
andere bouwberoepen", aldus
Habets. „Limburg als balkonvan
Europa lijkt mij uitermate ge-
schiktom daarbij het Nederland-
se aandeel in Europees verband
te mogen invullen."

J^ERLEN - De voorzitter van
j t. Samenwerkingsverband
i °°Uw Zuid-Limburg, W. Habets.r. v eeft gisteren gepleit voor de
ï^'ging van een restauratie-op-,
b lctlng in Limburg. Hij deed dil

iDr i?G' °Pening van het nieuwe
i he, '^opleidingscentrum van

p Samenwerkingsverband
]J_ ktijkopleding Bouw in Heer-
Vo et P'e'd°°' was bestemd

0r minister Bert de Vries van
hevl316 Zaken en Werkgelegen-'d, die de opening verrichtte.

abets herinnerde de ministersti! de contacten tussen de lid-
tot Van de EG om te komen
v 0 een gezamenlijke aanpak
Wq°^ e vakopleiding. Daarbij°rdt gesproken over een EG-di-

Kennis
„De grote kennis en ervaring die
hier reeds aanwezig is op het ge-
bied van restauratiewerken en
het grote potentieel aan monu-
menten in velerlei vormen, lenen
zich uitermate om een opleiding
van Europees formaat in Lim-
burg te vestigen", zei Habets gis-
teren.

Habets vroeg De Vries, die in zijn

rede niet inging op het betoog
van de SWV-voorzitter, nog zijn
wens mee te nemen in het over-
leg met de andere EG-staten bij
de uitwerking van de plannen op
dit gebied.

De Vries maakte bekend dat er in
het kader van de bestrijding van
jeugdwerkloosheid 15.000 jonge-
ren in de komende vier jaar een
plaats moeten krijgen in het leer-
lingwezen. ~Dat vind ik een on-
dergrens", aldus de minister.
Volgens De Vries zal het leerling-
wezen zich minder moeten gaan
richten op jongeren met een
LBO-opleiding. Ook andere stu-
dierichtingen, zoals MAVO en
HAVo komen in aanmerking,
terwijl ook de werving onder
meisjes, herintredende vrouwen
en minderheden omhoog moet.

'Scholing werkzoekende
met behoud uitkering'

bestuurlijke verantwoordelijk
heid van dezelfde sociale part
ners die in de opzetvan het scho
lingsproject de verantwoorde
lijkheid dragen.

Van onze verslaggever

weten het standpuntvan de fede-
ratie niet te begrijpen. Hij wees
erop dat straks in de nieuwe op-
zet van de arbeidsvoorziening de
kans bestaat dat er een scho-
lingsproject wordt opgezet waar-
aan een werkloze kan en .wil
deelnemen, maar de bedrijfsver-
eniging dat dan blokkeert mits
de uitkering wordt ingeleverd.

Een dergelijke beslissing zou
dan getroffen worden onder de

De Vries kondigde aan op zeer
korte termijn met de federatie
van bedrijfsverenigingen om ta-
fel te gaan zitten. Voor hem staat
het vast dat indien de sociale
partner in de nieuwe opzet van
de arbeidsvoorziening besluiten
een scholingsproject op te zet-
ten, daar ook mensen met een
uitkering aan deel kunnen ne-
men. Bedrijfsverenigingen moe-
ten daar toestemming voor ge-
ven.

ciai ° ~ Minister De Vries (so-

dene 2aken) wil dat werkzoeken-
sch imet behoud van uitkering,

g kunnen volgen. De be-
-Ben k

man keert zich daarmee te-
rat. "et standpunt van de Fede-
dj e Van bedrijfverenigingen die
l ent dat scholing met een
k een bedrijfsmatig
ke J.akter heeft en dat dan de uit-
ln 'nS ingeleverd moet worden.venlo liet De Vries gisteren

Twee regionale besturen
voor Arbeidsvoorziening

vereist, een nieuwe aanpak die een
actieve benadering vergt van de re-
gionale arbeidsvoorziening. De
nieuwe structuur van de arbeids-
voorziening maakt volgens De Vries
'een gezamenlijke en op lokale om-
standigheden toegesneden aanpak
mogelijk.'

Plan
Voor het leerlingwezen en een slui-
tende aanpak voor jongeren moet
volgens de minister op centraal ni-
veau een taakstelling worden afge-
sproken. Die moet dan regionaal
worden ingevuld. „Sociale partners
op lokaal niveau en de gemeenten
zullen hierover afspraken maken en
ook over de wijze van uitvoering.
Lokaal wordt beslist welke concrete
maatregelen worden genomen en
welke financiële middelen woden
ingezet."

Wat de scholing betreft moeten op
regionaal niveau (de RBA's)scho-
lingsplannen worden opgesteld,
waarbij weer lokaal wordt bepaald
welke scholen de verschillende op-
leidingen zullen verzorgen.

Oefenbom
op woning

TONGEREN - Gisteren heeft een
Mirage 5-straaljager van de Derde
Takvissen Wing van de vliegbasis
Bierset een oefenbommetje verlo-
ren. De straaljager was van Bierset
op weg naar het Navo-schietveld in
Helchteren, toen hij de oefenbom in
Tongeren verloor. Daarbij werd
schade aangericht aan het dak van
een woonhuis. De mijnopruimings-
dienst en een militaire onderzoeks-
commissie waren snel ter plaatse.

Het rijk stopt jaarlijks 1,9 miljard in
de nieuwe opzet van de arbeids-
voorziening, zoals die onlangs door
de Tweede Kamer is goedgekeurd
en nog door de Senaat moet worden
aanvaard. Het grootste deel van die

De Vries deed zijn uitlatingen bij de
officiële opening van de nieuw-
bouw van het Samenwerkingsver-
band Praktijkopleiding Bouw in

Opening

HEERLEN - In Limburg komen
twee zogenoemde 'Regionale Be-
sturen voor de Arbeidsvoorziening'
(RBA's). Dat heeft minister Bert de
Vries van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid gisteren in Heerlen ge-
zegd. Er komt een RBA voor Zuid-
en een voor Midden- en Noord-Lim-
burg. Wat de vestigingsplaatsen
worden, kon het ministerie gisteren
niet meer meededelen.

1,9 miljard gaat nar deRBA's.
In de nieuwe opzet verdwijnen de
huidige, door de overheid geleide
Gewestelijke Arbeidsbureaus. Er
komt een Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening (CBA) met
daaronder de RBA's. In het CBA
zijn vertegenwoordigd de centrale
overheid, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties. In de RBA's heb-
ben zitting de gemeenten en weder-
om de werkgevers en vakbonden.

Heerlen. De minister ging uitge-
breid in op het leerlingwezen en de
bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid, waarin hij de RBA's een be-
langrijkerol toedicht.
De Vries sprak over het door het ka-
binet voorgestane 'activerend ar-
beidsmarktbeleid' vor jongeren.
Dat houdt in een intensieve arbeids-
bemiddeling, en indien dat niet
slaagt een combinatie van aanvul-
lende scholingen/of het opdoen van
werkervaring. Hiermee moeten ook
de 10 procent van de schoolverla-
ters die na een jaar nog geen baan
hebben gevonden, worden gehol-
pen.

Bij dit alles is volgens de bewinds-
man van Sociale Zaken 'maatwerk'
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' (ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In hetecht zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs...

-^mQ OL L ECTj I ON st,a*er"eo47 /Do,TI- Mijnstraat.

" De cabriolet die door Volvo op de autosalon in Geneve wordt getoond.
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Limburgs dagblad provincie

Op de toren, die op het terrein
van het sport- en recreatiecen-
trum de Dousberg komt te staan,
worden een groot aantal klim-
routes aangebracht. Daar zijn
routes bij die Nederlandse klim-
mers nu nog niet tot hun be-
schikking hebbeh. Ook niet-stu-
denten kunnen onder begelei-
ding gebruik maken van de mo-
gelijkheden van de toren. In Ne-
derland zijn wel al een aantal
klimwanden voor alpinisten in
spé, klimtorens zijn echter een
zeldzaamheid.



ge lichamelijke kwalen en ziek-
ten de uitslag van de ademanaly-
se beïnvloeden in het nadeel van
de verdachte. Dat zou met name
het geval zijn bij hyperventilatie
en andere aandoeningen van de
longen en luchtwegen. De ver-
dachte is dan niet in staat in de
apparatuur te blazen. In die ge-
vallen wordt een bloed- of urine-
onderzoek gedaan. Meestal ge-
beurt dat pas enkele uren later,
wat in het voordeel van de ver-
dachte werkt.

Officier van justitie mr Droesen
in Roermond liet weten zo snel
mogelijk met de behandeling
van de zogenoemde 'artikel 26-
-zaken' te beginnen. „We hebben
een forse achterstand. Er liggen
zon 400 dagvaardingen op de
plank. Dat komt neer op 20 zit-
tingen van de rechtbank. We
starten zo snel mogelijk de on-
derhandelingen met de recht-
bank op hoe dat georganiseerd
gaat worden."

Zijn Maastrichtse collega mr
Smalburg heeft minder haast. In
Maastricht is nauwelijks sprake
van een achterstand. „Ik weet
niet precies hoeveel zaken er lig-
gen te wachten, maar ik schat
hooguit enkele extra zittingen.

Allereerst is de uitspraak van de
Hoge Raad snel gekomen en ten
tweede hebben we de zaken ge-
wisseld. Dat wil zeggen dat we in
de vrijgekomen tijd andere dag-
vaardingen hebben behandeld.
De eerste verdachten komen
over twee a drie maanden aan de
beurt."

\'an onze verslaggever
MAASTRICHT/ROERMOND -De ademanalyse is een rechtsgel-
dig bewijsmiddel om vast te stel-
len of de bestuurder van een
voertuig teveel gedronken heeft.
Dat heeft de Hoge Raad gisteren
beslist. Deze uitspraak betekent
<Jat de rechtbanken in Maastricht

-.oermond zo snel mogelijk
ftunnen starten met de behande-
iing van zaken van 'dronken'
automobilisten, die verbahseerd
zijn na een test met de ademana-

In november
werden die zaken 'bevroren' in
afwachting van een uitspraak
vap- de Hoge Raad over de
rechtsgeldigheid. Met name

heeft nu een forse
van 400 zaken.

tspraak van de Hoge Raad
maakt een einde aan de maan-
denlang durende onzekerheid
over de rechtsgeldigheid van de
ademanalyse. De discussie hier-
over werd voor het eerst aange-
zwendeld door de Haagse recht-
bank, die begin 1989 een inwoner
van Voorschoten vrijspraak van
het rijden onder invloed. In ho-
ger 'beroep werd de vrijspraak
van de rechtbank door het ge-
rechtshof bevestigd.

Het hof erkende het recht van de
verdachte op een tegenonder-
zoek. Dat had echter niet plaats-
gevonden, omdat de wet zon te-
genonderzoek uitsluit. Volgens
het hof is die uitsluiting in strijd
met het beginsel van 'equality of
arms' (gelijke wapenen). Een ver-
dachtemoet over dezelfde moge-
lijkheden beschikken als de offi-
cier van justitie en dus op een
eerlijk proces kunnen rekenen.

Beginsel
Maar volgens de Hoge Raad
geldt dat beginsel voor de be-
rechting en niet voor de voorfa-
se, het opsporingsonderzoek.
Bovendien meent de Hoge Raad
dat de wetgever, het parlement,
het recht op een tegenonderzoek
willens en wetens heeft uitgeslo-
ten. In de memorie van toelich-
ting bij het wetsvoorstel is de uit-
sluiting van een tegenonderzoek
uitdrukkelijk aan de orde ge-
weest en door de regering bear-
gumenteerd. De Eerste en Twee-
deKamer hebben daarmee inge-
stemd.
Ook verwerpt de Hoge Raad het
argumentvan het hof dat sommi-

Met de uitspraak heeft de Hoge
Raad het advies van de procu-
reur-generaal, mr. Meijers, bijna
volledig gevolgd. Meijers advi-
seerde de Hoge Raad om toch
een tegenonderzoek toe te staan
aan verdachten die daar uitdruk-
kelijk om vragen. De kosten van
die contra-expertise, een bloed-
proef of een urine-onderzoek, ko-
men dan wel voor rekening van
de verdachte. De Hoge Raad is
op die vraag niet ingegaan, om-
dat die in deze zaak niet aan de
orde was.

Extra

In memoriam Jo de Jonge

Hoge raad: ademanalyse
is geldig bewijsmiddel

Rechtbanken in Limburg moeten achterstand inhalen
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HEERLEN -Vooral in de agrari-
sche wereld is de verslagenheid
grootna het plotseling overlijden
van ir. Jo de Jonge. Dat hij grote
populairteit genoot, bleek on-
langs nog tijdens de receptie, die
hem op 28 december bij gelegen-
heid van zijn afscheid van de
landbouwvoorlichting werd aan-
geboden. Als geen ander heeft ir
Jo de Jonge op een heel bijzon-
dere wijze het veeteeltbeleid van
de minister van landbouw en vis-
serij in Limburg gestalte gege-
ven. Slechts kort heeft hij van de
waardering kunnen nagenieten.
Zaterdagmorgen is hij uit ons
midden weggerukt.

Hij werd in 1929 in Grave gebo-
ren 'uit volbloed Zeeuwse
ouders. Aan de Landbouwhoge-'
school in Wageningen werd zijn
bijzondere belangstelling voor
zogeheten bloedvoeringen on-
derbouwd. Eind 1954 werd de
zoöloog in Limburg tot adjunct-
veeteeltconsulent benoemd. Als
zodanig was hij secretaris van ve-
lerlei provinciale en regionale in-
stellingen. Met grote ijver pre-
dikte hij de kunstmatige insemi-

natie in de veehouderij. Ook de
ligboxstallen droegen bij tot de
verhoging van de melkproduc-
tie. Bij 1.001 stokte het sprookje
van de ligboxstallen.
De melk werd gequoteerd, de
boer bij overschrijding van zijn
quotum beboet. Na de quotering
van de melk volgde de quotering
van het mest. Het leidde ander
maal tot zenuwslopend gecijfer
en gepalaver. Het waren tropen-
jarenvoor Jo de Jonge die er zijn
goed humeur niet door verloor.

De boeren zullen hem missen.
Op keuringen en bij huldigingen
van 100.000-liter-koeien ontpop-
te hij zich als een even kundig als
humoristisch spreekstalmeester.
Hij had in de VUT gekund, maaj

aanvaardde de bijzondere missie
om het kwaliteitsbewustzijn on-
der de melkveehouders van Ne-
derland op te krikken. Met groot
enthousiasme was hij aan die
taak begonnen. Met grote versla-
genheid nam agrarisch Limburg
kennis van zijn overlijden.

jan van lieshout

Akkerbouwers
weer straat op

ROERMOND - De Limburgse akkerbou-
wers zullen opnieuw de straat opgaan om te
demonstreren tegen het landbouwbeleid.
Waarschijnlijk zal dat vrijdag aanstaande
zijn. Dat is gisteren alsnog besloten door
het provinciaal actiecomité na de vergade-
ring van de boeren in Baexem. Tijdens de
bijeenkomst bleef het nog onduidelijk of er
actie zou worden ondernomen.

Mr J. Steyvers van deAkkerbouwcommissie wilde
gistermiddag geen verdere mededelingen doen

omtrent de 'ludieke actie, die publieksvriendelijk
moet zijn. Het comité vergadert hierover vandaag.
Volgens hem zullen er geen acties worden onder-
nomen als minister Braks van Landbouw morgen
Horst bezoekt. „Neen, we willen het ludiek hou-
den", zegt Steyvers.

Frits Heidens, voorzitter van de Akkercommissie
zei gistermorgen de inkomenssituatie van de ak-
kerbouwers 'onaanvaardbaar' te vinden. „Er wordt
her en der gezegd dat akkerbouw in Nederland niet
meer kan. Maar dat is veel te defaitistisch gerede-
neerd", aldus Heidens voor een gehoor van onge-
veer tachtig Limburgse boeren.

Akkerbouwers roeien zich bedonderd door Landbouwschap en LLTB

'Zuidlimburgse boeren
stelletje slappelingen5

Weer
overval

op Rabobank
Vijlen

VIJLEN - Twee onbeke^mannen hebben gistermidd'
even na een uur de Rabobank1
Vijlen overvallen. Een van de <?
ders was in het bezit van een r
stool. Hij vuurde een schot af
de richting van een persone^
lid. De kogel floot langs ■*hoofd van de medewerker
boorde zich in het plafond.

Het duo eiste dat de kluis raoe'
worden geopend. De kluis
echter voorzien van een tijds'"
Het karwei duurde de over^lers te lang. Zij verlieten zon' 1
buit het kantoor en verdwen
op een motor met een Duits ke
teken richting Vijlen.

zet voor de belangen van de boeren,
zo luidt de kritiek. De spreker krijgt
veel bijval.
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BAEXEM - „De boeren in Zuid-
Lunburg zijn een stelletje slappelin-
gen- We moeten nu de demonstra-
ties doorzetten. Door met onze trac-
toren in kruipgang door Limburg te
rijden kunnen we de aandacht op
onze problematiek vestigen. De
Noordlimburgse boeren zijn heel
wat fanatieker dan die in het zui-
den,"

Z<? verwoordde gistermorgen een
boer de mening van vele deelne-
mers aan de studie-ochtend van de
Akkerbouwcommissie in Baexhei-
merhof in Baexem.

Dat het ondanks applaus niet tot
duidelijke afspraken voor een nieu-
we demonstratie kwam, was teke-
nend voor de gangvan zaken tijdens
de bijeekomst. Aan het einde van de
korte discussie over wel of niet sta-
ken, legde de vergadering zich neer
bij het voorstel van voorzitter Frits
Heidens: „We moeten de komende

"n afwachten. We kijken eerst of
Lubbers zijn gemaakte beloften na-
komt."

Helft
Even tevoren had de zaal nog ge-
stemd. Heidens constateerde dat de

ene helft vóór en de andere tegen ac
ties was. Forumlid Harrie Huijts -
vorige week een van de leiders van
de demonstratie in Roermond - zag
dat anders: „De meerderheid van de
akkerbouwers is vóór actie. Daarom
wil ik dat men ons meer ideeën aan-
reikt." Tot concrete telling van voor-
en tegentanders kwam het vreemd
genoeg niet...

Een uur vóór de vergadering - bij
het binnenrijden van het dorp Bae-
xem - rijdt een boer met zijn tractor
voorbij aan de Baexheimerhof. En
slaat even verderop af naar zijn vel-
den. Hij gaat gewoon aan het werk.
Van een vijandige houding is niets
te merken. Buiten geen tractoren,
geen gebalde vuisten. Niets van dat
alles.

Gastspreker Ben Hakvoort (van de
werkgroep Sectorvisie Akkerbouw)
meldt dat afgelopen jaren zeker
40.000 hectare akkerbouwgrond er-
bij zijn gekomen, en dat terwijl in
Nederland minder dan 160 miljoen
ton graan geteeld mag worden. Een
van de boeren bast: „We zijn ge-
woonweg belazerd door de veehou-
ders. Zij zijn hun gronden gaan ge-
bruiken voor graanteelt. Wij akker-
bouwers mochten niet gaan mel-
ken; veehouders daarentegen
mochten wèl graan gaan telen. En
wat deed de LLTB? Niets! Het be-
stuur van die bond knikte 'ja."

Binnen zet de zaalhouder de tafels
vol met koffieservies. Hij verwacht
zon tachtig tot negentig man.

" Akkerbouwers steken tijdens de bijeenkomst in Baexem hun hand omhoog als teken dat zij be-
reid zijn te demonstreren. Niet duidelijkwerd of zij een meerderheid vormden.

Foto: JAN PAUL KUIT

Pistool
De mannen waren gekleed in e,
zwarte jack en droegen een &,
torhelm. Op het moment var> ,
overvaj waren geen klanten j;
het kantoor, wel vijf persone^j
leden, waaronder'dezelfde me°.
werkers die op 1 december voJjaar eveneens geconfrontee,
werden met een bankoverval
hun kantoor. Ook toen betrad
rond het middaguur twee genll
kerde mannen het kantoor i
maakten zij onder bedreig' j
van een pistool vier geldcas5

tes buit.

gaan. Ondanks alles blijven we
netjes. En we weten ook wel dat een
fatsoenlijk persoon altijd het hardst
wordt nagetrapt..."

léon tops

Waarom besluit men nu niet en
masse de straat op te gaan? Een
boer meteen na afloop van de bij-
eenkomst: „Misschien zijn wij wel
te fatsoenlijk, te gemoedelijk om
niet meteen de barricaden op te

Bedonderd
LLTB-voorzitter in Limburg, Pierre
van Horen: „Buiten Nederland
wringt de schoen veel meer. Wij
staan achter de actievoerders. Maar
we mogen de grote lijnen(het beleid
op Europees vlak, red.) niet uit het
oog verliezen." Een boer conclu-
deert vervolgens dat men veel feller
moet zijn. „We zijn bedonderd. En
dat de boeren in actie zijn gekomen,
is heus niet omdat een Landbouw-
schap of een LLTB zich daar hard

voor heeft gemaakt. De boeren moe-
ten nu zeggen, 'Tot hier en niet ver-
der', want de akkerbouw heeft ja-
renlang de kar moeten trekken. We
vormden vele jaren de spil waar al-
les om draait", zegt een boze boer.

Kritiek
Maar dan, na ongeveer een uur ver-
gaderen, slaat toch opeens de vlam
in de pan. In de zaal neemteen boer
het woord. Hij haalt fel uit naar de
eigen standorganisaties, LLTB
(Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond) en het Landbouwschap. Die
organisaties hebben zich niet inge-
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Ia n onze verslaggever

'Ps
AhTRICHT " Welke telefoon-

iaanri tvvee voor heling terecht-
Iaa ?e verdachten gisteren voor de
ore rjehtse rechtbank ook ten ge-
Ver kwamen, hun motto kwam
E.ge] en met de ooit neergeschreven
WS Van Martinus Nijhoff: 'Lees

*e]p' er staat niet water staat.' Ofte-
lk zeg niet wat ik zeg.

üt ]i{ ces tegen een 44-jarige man
chelen en een 48-JariSe

'oorterdammer werd gisteren
'ste t et' De officier van justitie
'fie ja

egen het eindevan demiddag
lij aar gevangenisstraf tegen elk.

indenkt hen er van tussen 1
l^ld« en 18 september 1986 ge-
Vij s antiek te hebben gekocht in
(igru.e zaken en op de vlooien-
>6n jn

en de voorts illegaal te heb-
■en nSevoerd en verkocht vanuitwonmg in Susteren. .

diepe sporen na en dat kan weer
fnuikend werken voor de interne
verhoudingen binnen een korps.

{Drastische reorganisatie niet te vermijden

Interim-manager bij
! politie Maastricht

Woensdag 7 maart 1990 "17

linder bezoek
aan huisarts

MAASTRICHT - Adviesbureau Wiegant, dat momenteel een
onderzoek uitvoert om te komen tot betere verhoudingen en
éen doeltreffender management binnen het korps van de
Maastrichtse gemeentepolitie, sluit vandaag het eerste hoofd-
stuk af. Naar verluidt, stelt het bureau voor, een interim mana-
gervoor het korps te benoemen. Vandaag wordt over dit voor-
stel gesproken met de staf, de burgemeester en de dienstcom-
missie van de politie. Het kabinet van burgemeester P. Hou-
ben van Maastricht bevestigde gisteren de ontmoeting van
vandaag in het stadhuis.

Van onze verslaggever

"Klompen Jan (midden) in discussie met de agenten die hem de toegang tot het kerkhof.versper-
den.

Ook de vakbondsbestuurder is ge-
houden aan vertrouwelijkheid van
het stuk van bureau Wiegant dat hij
onder ogen heeft gehad. Maar inte-
ressant noemt hij het niet, want het
rapport is al even vaag als de Troon-
rede, laat hij weten. Overigens zou
in het rapport ook verwezen worden
naar maatregelen die bij het politie-
korps in Eindhoven zijn genomen
(waar de tweede man van het Maas-
trichtse politiekorps, commissaris
G. van Schaik overigens heeft ge-
werkt).

____L"* Nederlandse praktijk blijkt welfier te zijn voor de gezondheid,
n-nder de bestaande regelingen
*mnen de Nederlanders beter uit-
m w' Bovendien is de noodzaak

«t het slikken van medicijnen in
jjederland een stuk minder groot
hfn m de buurlanden. OverigensJ^oeken de Nederlanders hunJ>isarts aanzienlijk minder dan
.Sen en met name de Duitsers.

HT 1 leit dat Nederlanders zich ziek
*nnen melden zonder tussen-
T"Jst van een arts, wat in Duits-
jnaeen verplichting is, speelt hier-fJ een rol.

P deze verschillen, zo concludeert
[ "? s* verklaren wellicht het feit dat
J derlandse werknemers tevrede-ei zijn over hun arbeidsomstandig-
ï]| en en het salaris relatief minder
t> 'angrijk vinden dan hun even-l«een in Duitsland en België.

Politie verbiedt
waken bij graven
vermoorde neven

HEERLEN - Een groep woonwa-
genbewoners is er gisteren door de
politie van Heerlen van weerhou-
den om de wacht te houden op de
Algemene Begraafplaats van Heer-
lerheide. Zij wilden de wacht hou-
den bij graven van familieleden,
waaronder dat van de vermoorde
Louis Schneider en diens eveneens
vermoorde broer. Van deze graven
worden namelijk, zo beweert de
protesterende groep, voortdurend
bloemen gestolen. „Er zijn hier twee
bewakers, maar toch zijn nieuwe
bloemen een dag later al verdwe-
nen", verzucht 'Klompen Jan'
Schneider, woordvoerder van de
groep.

Geen van de betrokkenen wenst
enige informatie daarover te ver-
strekken. Ook niet over de positie
van hoofdcommissaris P. Brugman,
die momenteel met ziekteverlof is.
Wel bevestigt landelijk bestuurder
van de Algemene Christelijke Poli-
tiebond (ACP) Ad van Es in Eindho-
ven dat er in Maastricht gedacht
wordt aan het benoemen van een in-
terim-manager.

Naar vrijwel vast staat wordt in het
concept aangedrongen op een dras-
tische reorganisatie van het politie-
korps. Er zijn in het recente verle-
den te veel problemen gerezen tus-
sen de tweehoofdige korpsleiding,
de staf en de dienstcommissie om
aan de oude structuur vast te hou-
den. De dienstcommissie heeft, zo-
als bericht, op een gegeven moment
het vertrouwen in de korpsleiding
opgezegd. Wel werd de draad weer
opgenomen, maar het was voor bur-
gemeester Houben aanleiding via
het Politie Studie Centrum een ex-
tern adviesbureau in te schakelen
om definitief orde op zaken te stel-
len.

Voorstellen

In ieder geval is één zaak duidelijk:
op zo kort mogelijke termijn moet
met de reorganisatie begonnen wor-
den en binnen één jaar moet de
nieuwestructuur zijn ingevoerd. Op
de achtergrond speelt uiteraard de
kwestie van de vorming van de re-
gionale politie, waarin voor burge-
meester Houben een voortrekkers-
rol is weggelegd. Maar voordat hij
daaraan kan beginnen moet hij
eerst in eigen gelederen orde op za-
ken stellen. „Er is tot op heden geen
enkele reden te twijfelen aan de ca-
paciteiten van de burgemeester," al-
dus Van Es.

Invoering

'Carnaval-schutter'
biedt excuses aan

Dit soort functionaris is landelijk
gezien bij de politie tamelijk popu-
lair, maar de vakbondsbestuurder
zegt daar niet altijd even gelukkig
mee te zijn. Nadat een interim-ma-
nager de deur veilig achter zich
heeft dichtgedaan, laat dat weleens

In het kader van de voortgangsrap-
portage wordt nu de staf geconfron-
teerd met concrete voorstellen.

(ADVERTENTIE)

BEELD en GELUID

/tberx
HONIGMANSTRAAT 55 HEERLEN

(schuin tegenover Postkantoor)
Tel. 045 - 71 68 30
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De schutter heeft aan alle vier de
slachtoffers persoonlijk spijt be-
tuigd van hetgeen voorgevallen is.
Hij zei dat goedmaken niet tot de
mogelijkheid behoort, maar dat hij
tot inzicht is gekomen een totaal
verkeerde weg te hebben bewan-
deld door zich 'stoer en als durfal' te
hebben opgesteld.

MAASTRICHT - De 16-jarige jon-
geman uit Vilt, die tijdens de carna-
valsdagen vanuit een woning aan de
Mariastraat in Maastricht, voorbij-
gangers met een windbuks onder
vuur nam, heeft zijn slachtoffers ex-cuses aangeboden.

Isl,B.sVan onze verslaggever

Heerlen praat
niet over

prostituant
fIEERLEN De Heerlensef aad heeft zich gisteravond niet
jsebogen over het voorstel omrje APV zodanig aan te passen.
Fat ook prostituanten, de klan-*n van . prostituees, kunnen
i aangepakt. De coalitie-IPartners PvdA en CDA vroegen
ÜITI uitstel, omdat ze de zaak
'*0g eens goed willen bekijken.
burgemeester Van Zeil voegde
t

aar aan toe dat diverse juris-
i iY.n Ut e* e 'anc* sP°ntaanJ^et adviezen en suggesties wa-
i?n komen aandragen, die be-I tudeerd moeten worden.

1200 gekopieerde briefjes van 250 gulden onder-
schept. Dat heeft een woordvoerder van het CRI
(Centrale Recherche Informatiedienst) in Den
Haag laten weten.

Ruim 1200 namaak
biljetten van 250

gulden onderschept
Van onze verslaggever

HEERLEN - De verschillende politiekorpsen in
ons land hebben sinds mei/juni van vorig jaarruim

Zoals bekend is op de valse 'vuurtorens' geen reliëf
te voelen wegens het ontbreken van de inktlagen.
Ook het watermerk komt niet op het nepbiljetvoor.
Volgens het CRI worden de gekopieerde biljetten
in het hele land in omloop gebracht. De politie
heeft sinds medio vorig jaarweliswaar enkele ver-
spreiders van falsificaties aangehouden, maar de
valsemunters zelf lopen nog vrij rond.

Celstraf voor
"reigen met Aids

- De RoermondseCfltt>ank heeft gistermorgen con-rm de eis de 29-jange T.K. uit Se-
-lutri veroordeeld tot twaalf
«anden gevangenisstraf waarvan

P de officier van justitie is de
P^bank van oordeel dat K. zich
_u een ernstige bedreiging heeft

" Uldig gemaakt toen hij vorig jaar
ie°i rn Venlo twee inwoners uit

Plaats in hun gezicht spuugde en
Jd ,t"ebeet: ..Willen jullie soms
Qs-". De Verilonaren hadden K.
faakterdaad b611^?1 biJ een in

" Er ontstond enig gedrang toen woonwagenbewoners met ten-
ten het kerkhof op wilden en agenten datverhinderden.

Foto's: FRANS RADE

Wettige bewijslevering
heling blijft moeilijk

Ürie jaar celstraf geëist legen 'antiekhandelaren

(jfklauwd

voor de publieke tribune en door
enkele koptelefoons voor de recht-
bank, de raadslieden, de officier van
justitie en de pers waren van half
tien tot vijfuur ongeveer twintig ge-
voerde telefoongesprekken te be-
luisteren. Voor zover de officier bij
aanvang nog de hoop koesterde dat
de verdachten het zweet in hun han-
den kregen bij het terughoren van
hun eigen gesprekken, was die al
snel daarna verdwenen.

Op iedere enigszins in zijn nadeel
uitvallende uitspraak op de band -
door hemzelf of door zijn compag-
non gedaan - had de Amsterdamse
verdachte altijd wel een antwoord
klaar. Hij kon maar niet begrijpen
dat de officier van justitie iets
'kwaads' zag in zijn gedane uitspra-
ken tijdens de telefoongesprekken.
In sommige gevallen had hij het na-
tuurlijk wel gezegd, maar zoals hij
het had gezegd had hij het natuur-
lijk nooit bedoeld. Toch dacht de of-
ficier van justitie tijdens het elfde
afgespeelde telefoongesprek beet te
hebben. Tijdens dat telefoontje liet
de Amsterdamse verdachte voor de
eerste keer de term 'geklauwde han-
del' vallen. Volgens Van Hilten was
niets duidelijker dan deze uitspraak
dat de verdachten wisten dat ze dus
handelden in gestolen goederen.

Maar met een verbaasd gezicht
merkte de verdachte op dat hij on-
der 'geklauwde handel' iets heel an-
ders verstond dan 'gestolen goede-
ren. Zijn raadsman mr Van Sloun
gaf er een nogal opmerkelijke bete-
kenis aan: 'goedkope goederen' was
volgens hem de vertaling van 'ge-
klauwde handel. Van Hilten, die de
luchpauze gebruikte om deLarous-
se-encyclopedie en de Dikke Van
Dale te raadplegen, werd alleen
maar gesterkt in zijn overtuiging
dat de verdachten zich schuldig
hadden gemaakt aan opzetheling.
Hij erkende echter dat zo lang ver-
dachten blijven ontkennen, het
voor hem erg moeilijk was om het
wettige bewijs te leveren.

De rechtbank doet uitspraak over
veertien dagen.

HEERLEN - Holland Sweetener
Company VoF (HSC) heeft bij de
Europese Commissie een klacht in-
gediend tegen de Amerikaanse con-
current NutraSweet omdat de laat-
ste de zoetstof aspartaam zou dum-
pen op de Europese markt.

Volgens HSC-directeur Ir W. Ver-
mijs brengt NutraSweet de zoetstol
in Europa twee tot drie keer zo
goedkoop aan de man als in de Ver-
enigde Staten. HSC, met een kan-
toor in Maastricht, maakt zelf sinds
drie jaar in Geleen ook aspartaam.
HSC is een 50/50 joint-venture van
DSM en Tosoh Corporation uit Ja-
pan. In de nieuwe fabriek op het
DSM-terrein in Geleen werd des-
tijds 100 miljoen gulden geïnves-
teerd. De onderneming had hoge
verwachtingen van het nieuwe pro-
dukt. Het zoete spul wordt vooral in
calorie-arme frisdranken en dieet-
voeding gebruikt als suikervervan-
ger.

Door de dumpingpraktijken van
concurrent Nutrasweet zegt HSC-
directeur Vermijs nu jaarlijks tien-
tallen miljoenen guldens te verlie-
zen. NutraSweet, de uitvinder van
aspartaam, heeft in de Verenigde
Staten het alleenrecht op de ver-
koop van het zoetsmakende goedje
dat onschadelijk is voor de tanden.
Daar kost het spul ruim 300 gulden
per kilo. Elders in de wereld liepen
de octrooien twee jaar geleden af.
waardoor HSC zijn kans schoon
zag. NutraSweet besloot daarop in
Europa aspartaam voortaan voor
slechts 120 gulden te verkopen.
HSC beschuldigt Nutrasweet sinds-
dien van dumpingpraktijken. In
1988 werd de zaak al aangekaart bij
een internationaal bureau voor con-
currentiegeschillen.

(ADVERTENTIE)

Kleine uitbreiding.;!

Verandalux geeftwonen een nieuwe dimensie
Als u uw huis uitbreidt met een Verandalux terrasoverkapping, verhoogt
uuw woongenot en profiteert ul2 maanden per jaarvan uw tuin.
Dankzij de eigen architekten van Verandalux kunt u genieten van een
veranda die past bij uw huis. Ultra-modern of.klassiek vanvormgeving.
Verandaluxregelt ook fabriek van ma. t/m vrij. van 10 tot 15
de bouwvergunning uur. Zaterdag na telefonische afspraak.
Verandalux regelt al het i ; " " ~"

"papierwerk" rond de bouw- Vertel miJ*"" over tern.soverkapp.ngen
v v Naam

vergunning.
De montage neemt hooguit I Ac*res
enkele dagen inbeslag en Code/plaats
vervolgenskunt u tientallen Plaats
jarenonbezorgd genieten. .Tel. ld

Ubent van harte welkom | 'n gefrankeerde envelop opsturer.naar
, , Verandalux BV, postbus 324, 5680 AH Best.

in onze showroom aan de L

De beste veranda's komen uit Best.
VerandaluxBV, Hallenweg 5-6, Postbus 324, 5680 AH Best, Tel. 04998-99099

JS,<*
tijd

sde eerste zittingsdag enkele
'ar, , geleden, achtte de officier

f ltle mr Van Hilten de be-rger noor de kunstheling nogal
enige troef die hiJ toen in

'erkla tlad> was een getuigen-
lij Hfflng van de handlanger die
St h P^'tie had verklaard dat hij

ankr
a ude sPullen die hij vanuit

g6stole naar Nederland brachtn jvaren. Maar aangezien een
J^nt st

an* daargaans op het stand-
'efklariaat,: 'één verklaring is géén
*n daè ' vr°eg hij de rechtbank

uit te trekken voor het af-

" Gedurende zes uren luisterde derechtbank onder voorzitter-
schap van mr Wortmann (rechts zittend) aandachtig de afge-
tapte telefoongesprekken af. Links naast hem zit rechter mr
Swane. Achter de president van de meervoudige strafkamer de
officier van justitie mr Van Hilten die gisteren drie jaar cel-
straftegen beide 'kunsthelers' eiste. Foto: WIDDERSHOVEN

luisteren van de opgenomen tele-
foongesprekken die de Amsterdam-
mer regelmatig vanuit Parijse an-
tiekzaken met de in Susteren woon-
achtige handelaar onderhield om af-
spraken te maken over antiek-,
goud-, en sieradenaankopen. Van-
daag zou dan welblijken dat die wel
degelijk belastend waren voor de

verdachten.

Vanwege de slechte geluidskwali-
teit van de talloze opgenomen tele-
foongesprekken tussen de twee ver-
dachten, waren gisteren nogal wat
technische voorzieningen getroffen
om de telefoongesprekken af te luis-
teren. Door een geluidsinstallatie

Vervolg van pagina 1

Toen de woonwagenbewoners om
twee uur gistermiddag arriveerden,
waren al zeker zeven politie-agen-
ten aanwezig, die overigens gewaar-
schuwd waren doordat Klompen
Jan 's ochtends zijn actie bij de ge-
meente luid en duidelijk had aange-
kondigd.

Toen hem te verstaan werd gegeven
dat het niet toegestaan is om tenten
op te zetten op een begraafplaats en
de toegang bovendien met een slot
was afgegrendeld, zodat hij met zijn
camper niet het terrein op kon rij-
den, barstte Klompen Jan uit lft
woede.

Vervolgens probeerden een paar
van de twintig woonwagenbewo-
ners zich. uitgerust met tenten, toe-
gang te verschaffen tot de begraaf-
plaats. Hierbij ontstond enig ge-
drang, omdat drie agenten de toe-
gang blokkeerden. Nadat de tenten
buiten bleven, konden de woonwa-
genbewoners gewoon naar binnen.

Al eerder kaartten de woonwagen-
bewoners de kwestie aan bij de ge-
meente Heerlen. Deze liet een stevig
hek om het kerkhof plaatsen. Maar
dit wordt volgens Klompen Jan
steeds kapot geknipt.
„Mijn zoon ligt hier en ook de drie
zoons van mijn broer. Ze verdienen
hun rust. Wij eten nog liever een
snee brood minder dan dat we geld
zouden besparen op hun kapitale
bloemstukken. Er moeten toch ook
andere burgers zijn, die de bloemen
van de graven van hun overledenen
hier missen".

Klompen Jan wil daarom met zijn
collega's gaan waken om de daders
te betrappen of minstens af te
schrikken. Mocht hij ze te pakken
krijgen, dan belooft hij hen een gru-
welijk levenseinde.

Niet in alle gevallen werd het ex-
cuus van de jongeman op prijs ge-
steld. Eén slachtoffer wilde niets
met hem te maken hebben en een
ander dreigde met financiële vorde-
ringen.

De jongeman, vierde klas Mavo-
leerling, verklaarde door stoer ge-
drag en opgejut door vrienden tot
zijn daad te zijn gekomen. In totaal
verwondde hij vier mensen met ko-
geltjes uit het geweer,onder wie een
jongen van 12 jaar.

DSM-dochter
klaagt bij EG
over dumping

Limburgs dagblad provincie J
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Fijn gebreideronde hals pullover. Pullover in subtiele ajour-kabel. Boothals reliëfpullover.
100% Katoen Oa in zand.geel, steenrood 100%Katoen. Lavendel, geel, groen, 100%Katoen. Zand, zalm, groen, geel

en marine.Normaal 69.95 zand, steenrood. Normaal 79.95 en steenrood. Norman 179.95

Lenteprijs E P"P Lenteprijs 10^^—— Lenteprijs l*r>F_l |

Randstad JÊÊÊk
heeft volop Ji^werk Jim J|
Bedieningspersoneel m/v
U kunt m.i.v. 1 april aan de slag bij een restaurant in Vaals. U
werkt van 09.45-18.45 uur. Daarnaast bent u bereid ook op
variabele werktijden te werken. Leeftijd ca. 21 jaar.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44.

Steenverladers m/v
Heeft u interesse om te werken bij een steenfabriek, dan kunt
u direct aan het werk. U werkt van 07.30-16.30 uur van
maandag t/m vrijdag. Leeftijd vanaf 17jaar.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-46 00 52.

Metaalbewerkers m/v
U kunt aan de slag bij een bedrijf in de kleinmetaalbranche. U
werkt in 3-ploegendienst en bent daarom 18 jaar of ouder.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

ir randstad uitzendbureau
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FINANCIERINGSKANTOOR JÉM

Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-22500
dagelijks van 11.00- 20.00 uur

30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Ned*
i Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.I j ' iii *

-^S LimburgsDagblad g
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1 vele jaren populair vanwege d< !■
nschappen, zn betrouwbaarheid^
g en de meer dan royale keus vt
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MAZDA 626 ECHO Bh'

;r heeft de 626 dezer dagen möfej
de showroomstaan. De Mazda 62fe
hback ofcoupé, in LX, GLX en Gl^
üen in speciale uitvoeringen, zoaif*
Echo en Finish. Fe
In de LX-versie hebt u al eeflg

leerklapbare achterbank, een be V(

ituurdersstoel met verstelbare zitfe
lioek en lendesteun en getint a
veiligheidsglas rondom. Op GLX
niveau is de 626 voorzien van
elektrisch bedienbare ramen, een
verstelbaar stuur en centrale deuf-
vergrendeling. J°

>ve GT-üitvoering is ook leverbaa^
Mazda ontwikkelde 4 wiel bestu *

m / ; iw&EiSEßÊm^*^^^____________ / 'J*^Lri(ÉS__MMM-£-__s -^ÉBÉiM___l^iHlpp^' 'Jf! [Hl]
.... _.j~-ï * Si*ts

_d___--J ___&_-" ■ _— -_!d_____________H. . .T.B_*M_ETffl1 RW/PSsP!"j! »^s■fï-tejj j' Sr *'k-- * i

MAZDA626 COUPÉ'

i zult ontdekken dat nu inruilen*
j

is van de dichtstbijzijnde Mazda- \
Gids. t

*Aluminium velgen tegen meerprijs leverbci^ J

imazna
TUSSEN MENS EN MACHINE

_-— m* DE MAZDA 626 IS LEVERBAAR ALS SEDAN VANAFF 28.745-,ALS HATCHBACKVANAF F 30.8^''
' /rTrvrXTTATA C* rr\T IV /l A TT\A /lIZ. r7/"^\ T>T!F>TITT/"D A AH> als COUPÉ VANAF F 32.745,-. PRJJZEN INCLUSIEF BTW. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

/hl ihN WAS hrN IVIA/ JA DLD /l J nrKrIKnAAK * afleveringskosten f 395-6 jAAR carrosseriegarantie
# il .1 I 71 .1 M Vfi \d JLIJ-jl >l JLVAI VZ-jL// 1 U^V AJV J-J-LjlXl-IIiNA/Z li 11V. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORSTBV, DEN HAAG,TEL.: 070 3489400.

~ ~ ~ ] " 11 1 LOVEN HEERLEN B.V.
f f IJ/ fIGCèIPÏ' Palemigerboord 401. Heerlen
l/ir %m\*%Mi\*i m L'-.'^.'-.J Telefoon 045-722451

—I AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN II I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. WM AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt :V:.,,*,:■ . Langheckweg 2. Kerkrade

„LP...U Telefoon 04402-71920 Tl^rrn Telefoon 04498-53055 ln^V-1 Telefoon 045-464646

H AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF FH AUTOBEDRIJF LEYMBORGH i|| RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. . Bornerweg 5-8. Limbricht | W Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

CHZ3 Telefoon 043-642697 Ll^.1 I Telefoon 04490-15838 l.. l-'^-'--l Telefoon 043-632250
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I bioscopen J
AKEN - Circus Williams-Althoff
slaat van donderdag 8 tot en met
maandag 12 maart zijn tenten op
in Aken. Op de Bendplatz wor-
den dagelijks twee voorstellin-
gen gegeven, om 15.30 en om 19
uur. De entree bedraagt 10 DM
voor alle plaatsen.
Het circus, dat al ruim drie eeu-
wen bestaat, is momenteel op
toernee door Europa. Artiesten
die in Aken de piste betreden
zijn onder anderen Nadia Gasser
met een zeeleeuwen-nummer, de
trapezewerkers Los Guerreros,
olifanten- en neushoorndomp-
teur Adi Enders, de jongleurs
Jean Lemoine en The Great Pa-
trick en de clowns Pipo & Jaco-
mo, Spreekstalmeester is circus-
directeur Franz Althoff, die tus-
sen de bedrijven door ook een
paardendressuur-nummer ver-
zorgt.

Circus Williams
treedt op in Aken

" Adi Enders verschijnt tij-
dens de voorstellingen in
Aken met een neushoorn in
de piste.

Wethouder Heinrichs verwerpt uitspraken actiegroep

" Regenten

Het bestuur van de Stichting Re-
creatiecentrum Beerenbosch heeft
met enige verwondering kennis ge-
nomen van uitspraken, gedaan in
uw uitgave van 23-2 jl.,door de voor-
zitter van de Tennisvereniging Be-
renbos de heer Ben Kroon.

Dat TV Berenbos grootste huurder
zou zijn: dit is volstrekt onjuist. De
TVB heeft nog nooit huur aan de
stichting betaald voor het gebruik
van het Buurthuis. Dit in tegenstel-
ling tot andere gebruikers die wel
huur betalen. Kantine-opbrengst
met name aan tennissers te danken:
ook dit is volstrekt onjuist. Het is
bewezen dal de opbrengst tijdens
het tennisseizoen procentueel lager
is dan in de wintermaanden, als het
Buurthuis maar drie dagen is ge-
opend.

Dat de stichting zich niet noemens-
waardig inspant: dit is een grove
leugen. Het is eenieder bekend, ver-
enigingen, Welzijn en de betreffen-
de wethouder, met hoeveel inzet en
pro deo-werk de stichting er alles
aan doet om het Buurthuis voor
onze gemeenschap te behouden.
Hetgeen door de jaren heen ook vrij
goed gelukt is.

" HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,=>chaapskooiweg 95. Op reis door hetzonnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vren zo 13-17 uur, di envr ook 19.30-22uur.stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitsevormgeving in Prototypen. T/m 1/4,open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-to s van Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4.r+, . le Kunst "it WestJJuitsland. Mi-
tnae Runschke, schilderijen en grafiek.
U ?"> t/m 2/4*°Pen van wo Vm zo van
"-«uur. Thermenmuseum. De tijd ge-ïxeerd, expositie van foto's uit de 19deeeuw. T/m 18/3. Bezoekerscentrumschrieversheide. Expositie: Reeën in
in i? d* T/m 11/3*°Pen di Vm zo van;":'7 uur. Ontmoetingscentrum Wel-ernof, Aquarellen en olieverfschilderij-
3, ,Va" Kitty Nelissen van Hooren. T/m
eni "lelijks geopend van 9-21 uur.e" 8»' Kloosterweg 1. Beelden in brons
" klei van lene Melenberg-Brassé.

"■quarellen van stillevens en landschap-en van Jos Cremers. Van 9/3 t/m 6/4,
Sal1 Sl3 t/m vr van 9"17 uur' Ga|erie

cc i *£choolgalerie Sintermeertencolle-
ki'i, Kennedylaan 10. Kunstenaarsnaar Limburg. Van 11/3 t/m 31/3,
Kin» J?a t/m vr 'Üdens schooluren.
v \ Geerstraat. Werk van Alexanderv°gels, T/m 16/3.

Royal, Rivoli, Maxim: di geen middag-
voorst. Bom on the fourth ofjuiy, dag.16 en 20.15 uur. Honey, I shrunk the
kids, dag. 14 en 16 uur. Steel Magnolias,dag. 18en 20.30 uur. Harlem Nights, dag.
15.30 18 en 20.45 uur. H5: Koko Flanel,dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Turner andHooch, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur.Dead poets society, dag. 14 18.30 en 21
uur. Back to the future 2, dag. 18.30 en21 uur, wo ook 14 uur. Black Ram, dag.
14 18.30 en 21 uur. Oliver en Co, wo 14uur.

" HEERLEN

De verliezen van de stichting voor
rekening van de gemeente: ook dit
is beslist niet waar. De gemeente
heeft nog nooit de verliezen van het
Recreatiecentrum betaald. De stich-
ting heeft namelijk geen schulden.
Het aanbieden van de jeugdruimte
voor een huur van 19.000 gulden.

" KERKRADE
Wijngrachttheater, Fototentoonstel-
lin pan eindexamenkandidaten afde-»ng *otokunst van de Stedelijke Acade-"ie Hasselt. Van 9/3 t/m 6/4, open di t/mvr van 10-16 uur, za van 10-12uur.

Duidelijkheid geëist
over weg bij Eikenbos Hierbij is niet vermeld dat er diver-

se en gunstigere voorstellen zijn ge-
daan, ook voor het gebruik van de
jeugdruimte. Maar al deze voorstel-
len waren voor de TVB niet van toe-
passing. Vertrouwensrelatie: gezien
de onjuiste uitspraken van de heer

Met instemming las ik het ingezon-
den stuk van P. Reubsat op 1 maart.

De verklaring van de miserabele
kwaliteit van het Heerlense ge- .
meentebestuur ligt onder meer in
de historie van de provincie Lim-
burg. Hier heerst een regentesk kli-
maat, waarin mensen die hun rijk-
dom aanwenden voor het krijgen
van macht achter de borreltafel de
politiek bepalen, die dan door vazal-
len in b en w en de raad worden uit-
gevoerd, met meer geldingsdrang
dan intellectuele bagage. Dit stelt
de centrale confessionele politici in
de gelegenheid hun kleine krabbe-
laars en andere uitgestotenen, die
op hoog niveau onhoudbaar zijn ge-
worden, in gemeentelijke reserva-
ten te droppen, waar ze voorzitter
van de bestuursclub worden. In de
rest van Nederland lukt dat iets
minder gemakkelijk, maar de bevol-
king hier heeft net de aanbidding
van het tabernakel ingeruild j
die van Veroniqueen is nog gewend
aan de terreur van het papismr
volgzaamheid, die nog nawerken in
de verlammende stompzinnigheid
van het jaarlijkse carnaval, waar ze
elkaar oplichten door half gevulde
glazen bier voor de dubbele prijs te
verkopen, maar dit terzijde. Deton-
fessionele politici uit Den Haag.heb-
ben geen behoefte aan verandering
en de burgerij hier heeft net ca:
val gevierd of bereidt zich voor op
het volgende en laat al het gedoe ge-
laten over zich heen gaan. Wie ver-
andering wil, weet pp wie hij of zij
niet moet stemmen op 21 maart aan-
staande.

C. Vijverberg

" 1 lummel
Ik schrijf naar aanleiding van
aanval van de PvdA op Rein II
mcl. Ik begrijp niet welke aantijjgin-
gen P'e Diederen bedoelt. De Waar-
heid is toch de waarheid. Ik vind het
maar een slap verweer van hem
Volgens mij ziet hij de bui al har.
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen dat de PvdA stem:
gaat verliezen. Zowel landelijk
gemeentelijk krijgen ze een knauw.

HoewelKok de zwakkeren nog
beerde te lijmen door een bt_-
verdeling, zal de grauwe hemel
na de verkiezingen blijven. J. Z
geest, ook PvdA'er, kwam met
geld voor wijken. Wat een dorpspo-
litiek. Hij zegt dat de bestuurders
maar eens af moeten van de 'p.
nagepolitiek', die er op is gebaseerd
datje iets bereiken kunt als je maar
goederelaties hebt met wethouders
of raadsleden. Deze hypocriete uit-
spraak typeert Zuidgeest. Volgerys
mij hangt de PvdA als los zand in el-
kaar en is de ineenstorting nabij.

HOENSBROEK Jan Struver

I iets-remspoor houdt rechtszaal in zijn ban

Officier perplex van
'nieuw wereldrecord'

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Stichting
Behoud Eikenbos in Land-
graaf vermoedt dat de coalitie-
partijen CDA en PvdA bang
zijn om nog voor de verkiezin-
gen met een standpunt te ko-
men over de aanleg van het
Dormansbergtracé. Wethou-
der Wiel Heinrichs noemt dat
'lariekoek en prietpraat. De
discussie over de weg die moet
dienen ter ontsluiting van het
Middengebied is al jaren oud.
Een van de mogelijke tracés is
dwars door het Eikenbos.
„Maar in deze tijd kunnen
geen bossen meer opgeofferd
worden voor de aanlegvan we-
gen", vindt de stichting.

Aanleiding voor de stichting om
weer eens op de trom te slaan is het
besluit over de spoorlijn Heerlen-
Aken. Het college stelde eerder een
beslissing uit omdat de weg hoe dan
ook de spoorlijn zal kruisen. Van-
daar dat het college een standpunt
van de Nederlandse Spoorwegen af
wilde wachten. „Dat standpunt is er
nog steeds 'niet", zegt Heinrichs.

„Zolang we niet weten of er een en-
kele of dubbele spoorlijn komt, of
de NS voor een onderdoorgang of
een brug over de spoorlijn heen
voelt, kunnen we nog geen besluit
nemen".

De Stichting Behoud Eikenbos
heeft blijkens een brief alleen ver-
trouwen in de fracties Vrouwenap-
pél en Burgerbelangen en iri minde-
re mate in Gulpers. Het CDA komt
volgens de stichting met plannen
die het milieu schaden en de PvdA
zou zich 'in nevelen hullen.

Politieke
'talkshow'
in Hulsberg

Eip ? ~ Alle lijsttrekkers van par-
Jiern °P woensdag 21 maart deel-
fcip 611 aan de gemeenteraadsver-.r gingen in Nuth zijn vrijdag 9,a*rt të gast bij een politieke talk-
>frer m Café °p de Trepke3 in Huls"

A^ken (CDA), Lenoir (fractie Le-ll^r>> Kockelkoren (PvdA), Kerk-
ftVVn (Ü-ist Groot-Nuth)- Habers
Nuth en Suppers (partij Leefbaar
»cv" Worden uitvoerig aan de tand* .oe'd over lokale onderwerpen,, ais de verkeersveiligheid in Huls-
ter-t en Wijnandsrade, de eventuele

I&an van woningwet-woninSen
kn de huurders en een mogelij-
I 'ieUw centrumplan voor Nuth.

' Vi*.het°r-jeen muzikaal intermezzo zorgt
Br John Bovendeert en Jo
na°uns. Willem Pluijmaekers houdt

de organisatie 'Forum 21f. aart' om 20.00 uur een inleiding.

Concert KSO
«net Ger Vos

fonUNSSUM _ Het Kerkraads Sym-
-15 «e Orkest concerteert zondag om

för'u Uur in Dr Brikke Oave in
nj„ nssurn onder leiding van de-Werk 3 dirigent Ger Vos*Er worden
ïsi ien gespeeld van Schubert,
bach oWski. Bizet, Brahms, Offen-
J0 l"' terwijl deRadetzky-mars vanan Strauss het sluitstuk vormt.

ïij^en van tien gulden per stuk
ö'r aan de kassa van
1{0 J"ikke Oave of in de voorver-UP bij de VW è 7,50 gulden.

boete voor
Actievoerende
Woonwagen-

bewoners
{.p, Van onze verslaggever

tiers .EN - Zes woonwagenbewo-
-1"1"1 de regio oosteliJk Zuid-

in u^S verzetten zich deze week
tege^ gerechtsgebouw in Heerlen
o_tt0h de beschuldiging dat zij eind
hej (?er 88 zonder ontheffing op
<W ranjeplein in Schimmert had-J^fstaan.geerd eider ('Klompen Jan') fun-

a*s w°ordvoerder van de
f^am agenbewoners: „De politie
'<Wrtt naar die mensen toe en riep

Jullie. Die kreten hoeven
'even agenbewoners, die heel hun
lej^ a' moeten opkrassen, niet te

sV' *"*e Semeente is bevoegd
SereiTtandPlaats-ontheffing te wei-
«ge ". en niet het een of ander
BUjwe* De aanvraag voor een ver-«evve"1g lieP* Die is uiteindelijk af-
iWjj ,2en en binnen een week waren!stali aar dan ook verdwenen. Het

hij-n Van de woonwagens inv ariH ert was een gerichte actie
*at 0^ bewoners. Zij zijn het spuug-

afgelegen plekjes gepoot te

S^P08 üet 'Klompen Jan' kan-
?erva mr Van Oppen en offi-
'oto' san Justitie mr Hoekstra enkele
Sen *len van recente standplaat-
""Het i*-?.or. woonwagenbewoners.
»*tortPla ,jnderdaad meer op een

e?i lS"' et de officier van jus-
*"in Vo^h. ontvallen. Hij beperkte

nnis tot een voorwaardelijke
Srecht Van 500 gulden. De kan-
i nine hield in zi Jn uitspraak re-
°ot u,"1,61 het 'actie voeren' en be-

slrafQJTeI schuldig, echter zónderPlegging.

Heinrichs wordt enigszins moe van
de aantijgingen. „Ik herhaal nog
maar eens voor alle duidelijkheid
dat er helemaal nog geen keuze is
gemaakt over het tracé van de Dor-
mansbergweg. Alle mogelijkheden,
ten oosten of ten westen of dwars
door het bos heen, liggen nog open". Van onze verslaggever

SITTARD - Een remspoor van ruim
twaalfmeter, nietvan een personen-
auto maar van een doodgewone
fiets. Als een vertegenwoordiger
van het Guiness Book of Records
gisterochtend in de rechtszaal van
het Sittardse kantongerecht had ge-
zeten, dan zou dit roemruchte na-
slagwerk ongetwijfeld een wereld-
record rijker zijn geworden. Al-
thans, dat viel op te maken uit de
woorden van officiervan justitiemr
Van Dijk, die met grote stelligheid
te kennen gaf dat een fiets-rem-
spoor van een dergelijke lengte 'nog
nooit is vertoond.

Dat 'record' viel op 14 maart van het
vorig jaar tijdens een verkeersonge-
val ter hoogte van de Adsteeg in
Beek te noteren, maar werd aller-
minst met gejuich begroet en kwam
evenmin zonder lichamelijk letsel
en brokstukken tot stand. Integen-
deel, zo bleek gisteren in de Sittard-
se rechtszaal, want dè bewuste fiet-
ser - een 63-jarige inwonervan Beek
- wist met zijn uitzonderlijk lange
noodstop weliswaar zijn leven nog
net te redden, maar hield er tegelij-
kertijd een ernstig hersenletsel met
tijdelijk geheugenverlies aan over.
Het ongeval deed zich voor toen de
fietser op genoemde kruising werd
geschept door een personenauto die
werd bestuurd door de vrouwelijke
verdachte L.B. uit Beek. Ten over-
staan van kantonrechter mr J. van
Oppen mocht B. - een werkloze Je-
rares - in haar eigen woorden nog
eens de toedracht van het ongeluk
afschilderen. „Ik heb die fietser ab-
soluutniet gezien omdat ik volledig
werd verblind door het sterke zon-
licht," zo liet ze met grote klem we-
ten.

Haar verklaring vond echter geen

genade bij de officier van justitie,
die met nadruk wees op de schrifte-
lijke bevestiging van de verbalisan-
ten dat het zonlicht die middag ze-
ker niet verblindend was. „Boven-
dien hebt U kennelijk alleen op de
weg en niet op het fietspad gelei."
gaf mr Van Dijk openlijk lucht
haar twijfels. Te vuur en te zwaard
bestreed de verdachte echter de le-
zing van de officier. „Het zonlicht
was beslist wél oogverblindend en
er ligt daar helemaal geen fietspad.
Ik hield wel degelijk zoveel moge-
lijk de hele rijweg in de gaten. Maar
de fietser was volledig in het grijs
gestoken, precies dezelfde kleur
dus als het wegdek."
Verder benadrukte de verdachte
dat ze het slachtoffer tijdens zijn
verblijf in het ziekenhuis had opge-
zocht en dat ze nadien van een ver-
pleegkundige de uitdrukkelijke
verzekering heeft gekregen dat hij
inmiddels volledig is hersteld..

De officier nam echter geen genoe-
gen met B.'s hardnekkige verweer
en eiste naar eigen zeggen 'conform
de richtlijnen' een geldboete van
vierhonderd gulden. Kantonrechter
mr van Oppen toonde zich tenslotte
wél gevoelig voor de argumenten
van de lerares en verminderde de
geëiste boete met bijna de helft tot
220 gulden.

Aanrijding
HEERLEN - Bij een aanrijding op
de kruising Looierstraat/afrit Ant-
werpseweg in Heerlen, dinsdagoch-
tend even na 9.00 uur, raakten twee
personenauto's zwaar beschadigd.
De politie verzoekt eventuele getui-
gen contact met haar op te nemen,
5731731.

Overigens vermoedt Heinrichs,
evenals zijn PvdA-collega's, dat de
brief van de stichting puur bedoeld
is om het college te 'beschadigen.
Ook al omdat de gewraakte briefbij
de gemeente niet is binnengeko-
men. „Een kwalijke actie beneden
alle peil", vindt het college eensge-
zind.

De opmerking dat het college uit
angst voor stemmenverlies een be-
sluit over de verkiezingen wil heen-
tillen, verwerpt Heinrichs. „Als de
Spoorwegen snel met «oncrete
plannen komen schrik er niet voor
terug om op 20 maart met een keuze
voor de dag te komen".

De vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers voor de volgen-
de aktiviteiten:
Klussen in huis: Een WAO-belan-
genvereniging in Hoensbroek
vraagt een vrijwilliger die een
groepje vrouwen wil leren om zelf
kleine klusjes op te knappen, zoals:
leertje van de kraan verwisselen,
fietsband plakken, lamp ophangen,
etc. Dit op dinsdag of op de woens-
dagmiddag.

Patientenbegeleiding: Een ver-
pleeghuis voor mannen in Heerlen
zoekt vrijwilligersdie bewoners wil-
len begeleiden bij hun bezoek aan
de specialist in het ziekenhuis. Ta-
ken zijn: met taxi naar ziekenhuis,
wachten, evt. helpen met aan- en
uitkelenden, etc. Zes tot zeven keer
per maand bent u hiermee bezig.

Penningmeester: Een werkgroep
voor het jaarlijks uitgeven van cur-
sussen binnen peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven zoekt een pen-
ningmeester. Deze moet de cursus-
gelden innen, de rekeningen afhan-
delen, de begroting en een afreke-
ning maken voor de subsidiegever
en het adressenbestand bijhouden.

Begeleiders: Een organisatie voor-

het begeleiden van zelfstandig wo-
nenden en licht verstandelijk ge-
handicapten vraagt vrijwilligers om
deze mensen te helpen bij onder an-
dere: het bezoeken van instanties,
invullen van formulieren, het leg-
gen van sociale kontakten, etc. Dit
voor maximaal drie uur per week.

Kinderoppas: De Kinderoppascen-
trale Heerlerheide/Rennemig is op
zoek naar iemand die op zaterdag-
ochtend op een baby van zeven
maanden wil passen.

Kaderleden: Een organisatie voor
het bevorderen van de emancipatie
van de vrouw vraagt kaderleden
voor het vervullen van een be-
stuursfunktie en het ondersteunen
en begeleiden van vrouwenpraat-
groepen. Als men hier geen ervaring
in heeft, kan men eerst een halfjaar
deelnemen aan een raatgroep. Be-
trokkenheid bij emancipatie en eni-
ge levenservaring is vereist.

Vakantiewerk: Een landelijke orga-
nisatie vraagt vrijwilligers voor di-
verse onderdelen. Een mogelijkheid
is het recreatiewerk op kampeerter-
reinen. Taken zijn: samen met twee
of drie vrijwilligers zorgen voor een
weekprogramma voor groot- en
klein, zoals bosspelen en wandel-
tochten.

Korendag
Kerkrade

Serveren: Een eethuis in Heerlen
vraagt een vrijwilliger voor het ser-
veren in de eetzaal. Dit voor een-t-
-wee middagen van 12.30 tot 19.00.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burgemeester van
Grunsvenplein 2, tel: 045-713971
(op werkdagen van 9.00 tot 12.00).

De Vrijwilligerscentrale SCEW in
Kerkrade zoekt mensen voor:

* het verzorgen en begeleiden van
een kookcursus voor kinderen van
10 tot en met 12 jaar. De cursus
duurt 8 weken;
* het verzorgen van licht admini-
stratief werk ten behoeve van een
botanische tuin. Men zoekt tevens
mensen voor het tuinonderhoud en
voor het rondleiden van groepen be-
langstellenden;
* de funktie van penningmeeste-
r(es) voor een werkgroep kinderop-
vang;

* het vervullen van een gastvrouw-
/heer voor oudere mensen. Men
houdt de aktiviteitenruimte in orde,
zet koffie voor de mensen en derge-
lijke

Voor meer informatie: SCEW,
Hoofdstraat 24 Kerkrade, tel:
045-462444. Spreekuur: woensdag-
middag van 14.00 tot 16.30 uur en
donderdagmorgen van 10.00 tot
12.30 uur.

KERKRADE - In cultureel cen-
trum Dr Jreets in Kerkrade wordt
donderdag 15 maart een korendag
gehouden. Deelnemende koren zijn
het 'Jreets'-koor Kaalheide (olv F.
Knauf), 'Blieërheidsjer Sjteere' (olv
G. Breemen), Welzijnskoor Heerlen
(olv M. Gerards), 'Heidsjer Glorie'
Spekholzerheide (olv H. Boosten),
Vriendenkring Eygelshoven (olv J.
Brull), DC Singers (olv L. Vaessen),
Echo Nulland (olv F. Knauf), Le-
venslust Schinveld (olv J. Diede-
ren), De Vrolijke Groep Terwinse-
len (olv F. Knauf) en Ons Plezier
Nieuwenhagen (olv R. Chaetenier).

De korendag begint om 14 uur en
eindigt rond 19.30 uur. De presenta-
tie is in handen van Godfried Bre-
men.

" Geen discomeer in het Streeperkruis. Foto:FRANSrade

Van onze verslaggever
LANDGRAAF -De dis-
co-avonden in het
Schaesbergse Streeper:
kruis behoren tot het
verleden. Ruim 21 jaar
lang heeft de jeugd uit
Landgraaf en omstre-
ken Schaesberg vooral
in de weekeinden ver-
tier gezocht in deze dan-
cing. Nu heeft eigenaar
J. Gorissen besloten de
ruimten alleen nog te
verhuren voor feesten

Geen disco meer
in Streeperkruis

en partijen. Dalende be-
langstelling van de
jeugd voor de disco
heeft Gorissen tot het
besluit 'met pijn in het
hart' gebracht.

Gorissen nam het

Streeperkruis over van
zijn schoonouders. De
danszaal is al 53 jaar
oud. In 1969 werd voor
de eerste keer een dis-
co-avond georgani-
seerd. In het begin werd
er op vrijdag-, zaterdag-

en zondagavond mo-
derne muziek gedraaid,
de laatste jaren nog al-
leen op zaterdagavond.

Op carnavalsdinsdag
jongstleden was de dis-
co voor het laatst open.

Overigens hebben de
eigenaren de term disco
nooit gebruikt. Dat was
meer de benaming die
de jeugdaan het Streep-
erkruis gaf.

Kroon in het genoemde artikel is
het bedenkelijk om nog over een
vertrouwensrelatie met hem te pra-
ten. Mede gezien het feit dat de heer
Kroon zelf bestuurslid is van de
stichting. Het bestuur beraadt zich
dan ook in hoeveree men stappen in
deze zal ondernemen tegen de heer
Kroon.

Stichting Recreatiecentrum Bee-
renbosch

K. Langen voorzitter
P. Dohmen secretaresse

" Beerenbos
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LIMAGAS NV lif^ö^
Op DONDERDAG 8 MAART A.S. zijn vanaf

12.30 UUR al onze kantoren GESLOTEN.

Op VRIJDAG 9 MAART A.S. is vanaf

15.00 UUR onskantoor te LandgraafGESLOTEN.

VOOR STORINGEN:
TEL. 045-329999

jMiüß
. Zaterdag 10 maart 1990 \/W MV —[^

Sg. STELLA MARIS Veeweg 2, Meerssen ]^_
10*00 - 13.00 uur \JWtx i

iii.iii'li'lll l l l 1 l ,| l l l l —^
Aanmelding nieuwe leerlingen: HAVO- en VWO-Scholen:
L.8.0.- en Mavo-Scholen: in deweek van 19 t/m 23 maart 1990
dagelijksaan de school tijdens tussen 10.00-16.00uur. dinsdag en donderdag
de schooltijden bovendien van 19.00-21.00uur

■ De voorjaars- I
I collectie I
H damesjaponnen en blouson- |H pakjes is binnen I

(maten 38 t/m 54)
Tegen fabrieksprijzen

Kwaliteit is, dat jezwart op witkrijgt hoe goed 'ie is
&Hv______R39______ ___________w£v. ~ ' A______________ WÊËÊÉÈiTcSxr HBB^^^^^WHB ÜPnUifr ■■ ■ - "twHi bBhBP^^^^pBBB^BBwBK. n »_-■ S

—--——^————-—..—-IMHp^^^^^^^ BAfiJUaifiiiiHJÏÉÏÉiHaaMÉliißil^^ " BOSCH
Audiosonic 2 x 10 Watt radiocassetterecorder met FM-stereo, ■ffTTCHVPVBBSBBBVfV^H r

Anstona s:erec Kleurente.ev-s.e met Teletekst, 63 cm donkere Flat- en LG. Dubbel ""?^^»W^J*"<*en Dt
voorkeurzenders, 170- f-pak BASF VHS Chrome BASFI " "ff., BÉ* -, tsleeptimer. elektronisch slot. jé £ Sound Svstem ■# 7♦ Videocassette type E 195, §§. p: M'^ **Jp ||| JHt telstereoversterker 2x 20 Watt. I#\WW _■

bouna bystem. totale speelduur 6,5 uur. 1 Bf gl ■'%"'& lliInclusief afstandsbediening |^# 77+ 2-pak HO 95 8 'WIS iIMI ii ■" fl M .n

*lóa^S^^^^^^r Hl. * Philips compacte gramma's voor alle soorten wasgoed, eentri- lü

" '**ÖÖI B^* 4* f* I MaaaaMßßaaaßHMh^mm^m.

«^ . gezichtsbruiner fuge 800-1000/min. RVS trommel en kuip. U]
li L**"*B**^8**^ met Parabolische OQ — *i AAO e

-JM^ jjhfy' -\,t '^^i reflector. O 1477^
f . , Jé T*7*w***+mmEK^^ummam i

O BSjßß^.^^ ■■■.■■-■■--fc-i_____W—_—!_————"i" vSggjggjg^ sKSU-^*.-, mmmM \^^WÊ^¥ÊVSÊÊÊf f ** __^'r"' Miele wasdroger met ~-^^^^^^^m«sjj■ i,-HBgBEJB^^ _«*»B**s^^ nra.inritr.Ksnpr.smPt * P^ *r Novotronic besturing,
--* ll ~jpj|MnmMNNMmMMMWMMN^ PHILIPS braun citruspers met automatische program- : " .;"»"-l»««__-»»r ■*■ afneembaar sapreser- mering door middel «Panasonic PfW'SpFfrapWBP^P^W^PIWPPPSPPiPWÏ voir 250 cc- SnoeroP~ van elektronische > B________

-pB-p^p—y*-^-ml-.^^^^ IJ^^yg^y^J^g^^^^^^^ bergruimte in de voet.
~^ ■----;:;- vochtmeting met sen-

fe^ £Q Philips Match Line HQ-videorecorder met 3 koppen. 8 program- AA 95 n sitive-systeem. Met
c kleurentelevisie met Teletekst-geheugen. 63-cm Invar ma's instelbaar voor 31 dagen 48 voorkeurzenders.Uitgebreide +£*f. BRRUfI inteneurverhchting.

Mask beeldbuis, automatisctie tuner met 50 voorkeurzenders en opname- afspeel- en zoekfuncties, o.a. slowmotion en perfect :*j -qQ
beeldscherminfo. Stereoversterker _^_^ stilstaand beeld. 4/lAO KTfflfflHÏÏ I " fffliL I^T^r^f*"
2xlo Watt, multifunctionele iROQ l^fT^fV" ia*ié*4jÉiti.-____-r^pj fS -^ ! -Wk
afstandsbediening. I ♦

KniLlto Sharp programmeerbare magnetron, vermogen 725 Watt, in- SF
mmmmmee ~*~—~~ mm^m:t . houd 27 liter. Diverse automatische programma's, digitale IVImeie fr

e-Loydsfyss h§wij9lfH||fHMM_ftlM___MKllM JRHw ____________'_' f ' '■"**"' ':: '■ ■"" .' . 4ÊÉ6&&sstu&ito ■ \ «"\\\\\\\<,j^

**** 'ï/iiiijiiii i'i'i'ii '":L~„L.LLLLL^LS^LLLm^*rz Traploos regelbare tem- 411^1^*.

mmmÊ Hü Philips 'Super CD-combinatie' 2x 40 Watt met afstandsbedie-, -'m O4r ♦""Hfl B&§9 ning. CD-wisselaar voor 6 CD's, digitale tuner met 19 voorkeur- BBvs^^^ "ijlMlipi^B**^*"'''*^^ _MHfl stations, dubbel cassettedeck, _#%_#%_#% — H ■H< fffl&j J^WÊiMamm^^ém^M platenspeler en's-bands equalizer. QQQ a ZANUSSI
BB6BwWiWßW>airo«sSïi.iii ijjiiiii'jL.iiwfcgawK-jt^»».—^ KSM Kompleet met luidsprekerboxen 77 7*

■■ i■ii.m.i.i. ■■■■ppp.p.*^^.L.-..,.-..,..._.^ .-.-_-.-...v...-. _,_,_._. ii i — ._._._.._._....._._..»._.....-.-......|_ i ■ * a^.^^^-,^,, . 'pSfes*'' ï
SONY 1^ — : m.m~ ...-. > - ._______

ELECTRO JACOBS maakt deel uit van een landelijke keten met 50 speciaalzaken in A
audio, video en huishoudelectro. Dat betekent:prima voorlichtingen service, geselecteer- a I
de mérk-artikelen en uitgekiende financieringsmogelijkheden. Maar ook: bezorgen-aan- ■ _ _ _
huis plus de zekerheid van een betrouwbare garantie en eigen technische dienst. é I I __ _ __
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___

HEERLEN: Winkelcentrum 't Loon, eerste etage, Homeruspassage 13, telefoon: 045-740926 r"

«m»«o»^.iiu^*»»^.-i«WFOCwr.4«wi«w |I||■^T1T«B ■■ ■ ■■■€ k
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Wijzigingen voorbedouden Afbeeldingen kunnen atwi|ken. HFM 9010
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" BERLIJN - Bij het vrouwen tennis-
toenooi van Berlijn wordt het vooi
DDR-burgers nu ook mogelijk met
eigen ogen van Steffi Graf en Gabriel-
la Sabatini te genieten. De sponsors.
van het toernooi, dat van 12 tot 20 mei
in West-Berlijn wordt gehouden, heb-
ben 7500 kaarten achter de hand ge-
houden voor inwoners uit de DDR.

FC Köln dicht
bij halve finale
KEULEN - I.FC Köln is gis
avond dicht bij de halve finale
het UEFA-bekertoernooi gekon
In het 156 e Europese békerd
werd FC Antwerp met 2-0 vi i
gen. Al in de 2e minuut legde 1
barski een stevige basis voor de'
overwinning. Hij opende zo kort na
de aftrap de score met een volley. In
de 53e minuut kopte de Noorse
voorstopper Giske 2-0 in. Tussen-
door trofLittbarski nog een keer de
paal.
Antwerp, bij wie Van Rooy met een
ontsteking in de knie kampt, be-
paalde zich tot verdedigen. De Bel-
gische sub-topper wilde met een
kleine score naar huis. De Westduit-
sers Lehnhoff en Geilenkirchen (ex-
Köln) waren verschillende keren ge-
vaarlijk met counters.
I.FC Köln - XC Antwerp 2-0 (1-0). 2. Litt-
barski 1-0, 53 Giske 2-0. Scheidsrechter:
Midgley (GBr). Toeschouwers: 26.000. Gele
kaart: Greiner. Sturm (beiden Köln) en
Smidts (Antwerp).

Degryse maakt
het verschil

BRUSSEL - Mark Degryse be-
heerst de Weense wals beter dan de
voetballers van Admira Wacker uit
de Oostenrijkse hoofdstad. Gra-
cieus als een volleerd danser stond
hij model voor het grote verschil in
kwaliteit tussen zijn club Ander-
lecht en Wacker. De Brusselaars
wonnen thuis het eerste duel in de
kwartfinales van de Europa Cup II
met 2-0. Degryse maakte beide doel-
punten.
Anderlechts trainer Aad de Mos
na afloop een tevreden man. Hij had
vooraf gewaarschuwd voor over-
schatting. Zijn spelers waren Admi-
ra serieus tegemoet getreden. „We
hadden meer dan twee goals kun-
nen maken", aldus de Hagenaar,
„maar met 2-0 hebben we een uj:

kende uitgangspositie. In Wenen
kunnen we op de counter spelen en
ik ben er zeker van dat we daar nog
een doelpunt zullen maken."

Anderlecht - Admira Wacker Wenen 2-0 (2-
-0). 32. Degryse 1-0, 38. Degryse 2-0. Sch.
rechter: Peschel (DDR). Toeschou.
20.000. Gele kaart: Schaub en G
ra).

SIMPELVELD/HEERLEN - De Nacht van Simpelveld ver-
dwijnt uit de criteriumreeks na de Tour deFrance. In de plaats
hiervan wordt in de avondurenvan vrijdag 27 juli de Profronde
van Heerlen verreden. De organisatoren uit Simpelveld zijn in
het kader van deze verhuizing een samenwerkingsverband
aangegaan met diverse Heerlense instanties en particulieren.
Gezamenlijk wordt het nieuwe wielerevenement als onderdeel
van een groots amusementsprogramma op touw gezet. Entree
gratis.

pelveld' dertien keer plaatsvond.
Vorig jaar won Ludo Peeters.
Ook fungeerde Simpelveld als rit-
aankomst in de Ronde van Neder-
land 1965, waaruit toenmalig we-
reldkampioen Jan Janssen als num-
mer een tevoorschijn kwam. In de
GP van Nederland een jaar later was
het kloosterstadje weer etappe-
plaats, hetgeen halverwege de jaren
zeventig nog twee keer het geval
was in de Proftour: eenmaal met
Joop Zoetemelk, eenmaal met Ger-
rie Knetemann als eindwinnaar.
Ook werd een keer op de Hulsberg
gestreden om de nationale titel. Jan
Raas veroverde destijds (1976) het
kampioenschap.

Start en finish in de Geerstraat. Het
parcours is verder geheel in het
Heerlense stadscentrum uitgestip-
peld: Kruisstraat, Coriovallum-
straat, Raadhuisplein, Dr. Poels-
straat, Akerstraat, Emmaplein, Sa-
roleastraat, Bongerd, Oranje Nas-
saustraat, Stationstraat. Lengte on-
geveer zeventienhonderd meter.

waarde en de uitbreiding van de
wedstrijdkalender hebben er voorts
toe bijgedragen, dat de vedetten
niet meer afhankelijk zijn van in-
komsten via decriteria. Logisch ge-
volg was, dat de startgelden steeds
hoger werden, onder het motto:
„Wie mij dan persé toch wil hebben,
zal ook moeten betalen." Minder fi-
nancieel krachtige organisatoren
moesten het loodje leggen.

Van Swieten:
'Trek kaart

Van Loen in'
ZWAAG - Ignace van Swieten
heeft de tuchtcommissie van de
KNVB verzocht de gele kaart die
hij zondag aan John van Loen
uitdeelde, in te trekken. De
Roda-speler kreeg in de competi-
tiewedstrijd tegen FC Utrecht
geel gepresenteerd.

Van Swieten, die maandag in het
Noordhollandse Zwaag een le-
zing hield voor de Westfnese
scheidsrechters, liet weten dat
hij de situatie onjuist had beoor-
deeld. „Ik vind dat een speler
daar niet de dupe van mag wor-
den", aldus de arbiter over zijn
opmerkelijke actie. „Zelf heb ik
niet de bevoegdheid de gele
kaart in te trekken. Of de tucht-
commissie het verzoek opvolgt
weet ik niet."
Een woordvoerder van deKNVB
meldde echter dat dergelijke
zoeken slechts in extreme geval-
len door de tuchtcommissie wor-
den gehonoreerd. „Als bijvoor-
beeld blijkt dat de scheidsrech-
ter de kaart aan de verkeerde
speler heeft uitgedeeld". Of de
zaak Van Loen tot die extreme
gevallen mag worden gerekend
is uiterst twijfelachtig. „Ik denk
eerder dat die kaart gewoon ge-
registreerd blijft, maar zekerheid
daarover krijgen we pas donder-
dag", aldus de woordvoerder.

Bu<l<»el
Simpelveld, dat vorig jaar nog
werkte met een budget van bijna ze-
ventigduizend gulden, is gedurende
enkele decennia in de vaderlandse
profwielersport een begrip geweest.
Het huidige comité werd negenen-
twintig jaar geleden opgericht. Na
een paar amateurcriteria durfde
men het in 1964 aan om een profron-
de op het programma te zetten. Van-
af 1977 werd het evenement een
avondkoers, die als 'Nacht van Sim-

Eersle criterium
De profronde van Heerlen op vrij-
dag 27 juli is het eerste criterium in
Limburg na afloop van de Tour de
France. Vijf dageneerder eindigtLa
Grande Bouclé. Andere na-Tourcri-
teria in Limburg worden alleen nog
gehoudenin Elsloo (28 juli),Parmin-
gen (31 juli), Linne (1 augustus) en
Maastricht (8 augustus). In het tijd-
vak 1970-1990 zijn onder andere Ob-
bicht, Echt, Valkenburg, Beek,
Amby en Tegelen uit deze reeks ver-
dwenen, precies eender als de crite-
ria in Sittard, Venlo, Maasbracht,
Geleen, Thorn, Voerendaal, Weert,
Ulestraten, Roermond, Reuver, et-
cetera, die echter meestal tijdens
een vroegere periode in het seizoen
van stapel liepen.

De laatste keer, dat in Heerlen nog
een profcriterium plaatsvond, is al
meer dan twaalf jaar geleden. Start
en finish was toen op de Oliemolen-
berg. De wedstrijd was bedoeld als
een terugkeer van de vroeger be-
faamde Duivelsrit. maar het experi-
ment mislukte. Met de nieuwe aan-
pak in de Heerlense binnenstad,
waar op zaterdag 21 april ook alweer
het startschot voor de Amstel Gold
Race klinkt, hoopt men eind juli de
ambiance en uitstralingterug te vin-
den die Simpelveld niet meer kon
garanderen.

Ik ben zelden met zoveel vertrouwen aan een karwei begonnen'
Woensdag 7 maart 1990 "21

Het samenwerkingsverband tussen
Simpelveld en Heerlen is tot stand
gekomen om in zuidoostelijk Lim-
burg het voortbestaan te garande-
ren van een avondcriterium met in-
ternationale bezetting. Met pijn in
het hart, maar evenzeer met reali-
teitsgevoel voor de recente ontwik-
kelingen in de profwielersport, be-
sloot het plaatselijk comité onder
voorzitterschap van Michel Dreuw
tot de verhuizing. Sinds multinatio-
nals als sponsors van ploegen optre-
den (een budget van vijf a negen
miljoen gulden per team is normaal)
zijn de salarissen van de toprenncrs
enorm gestegen. De publicitaire

Waarschijnlijk had hij niet eens in
de basis gestaan. Want al te veel lef
heeft PSV nooit getoond in de voor-
gaande Europacupwedstrijden. En
het verschil tussen lef en domheid
zou bijzonder klein zijn als je
Bayern tegemoet treedt met een
batterij aanvallers.

ÏuNCHEN - Het meest besproken lichaamsdeel van Neder-na dezer dagen, het kuitbeen van Romario, zal in elk geval
■ voor een breuk zorgen binnen PSV. Integendeel. Het weg-gen van de Braziliaanse tovenaar heeft coach Guus Hiddinkn een dwaalspoor afgebracht. Met een super-aanvallend in-stelde formatie wilde hij op avontuur in het Olympisch Sta-tt in Munchen. De gebeurtenis zondagmiddag heeft Hid-«k bevrijd van het hinken op twee gedachten en voor zijn
I en*vele zelfmoordtactiek behoed.

Povlsen moet Bayern
■ onder de voet lopen

„Los van de gebeurtenis met Roma-
rio", zegt Flemming Povlsen, „weet
ik dat ik gespeeld zou hebben. We
krijgen tegen Bayern een zee van
ruimte en daarvan zal ik moeten
profiteren. Dat is voor mijn spel de
beste omstandigheid". De Deense
international bruist van energie en
loopt over van zelfvertrouwen. Zelfs
zijn vrijwel permanente verblijf op
de PSV-bank heeft het geloof in
eigen kunnen niet beschadigd. „Ik
ben Deens international en ik heb
furore gemaakt in een van de zwaar-
ste competities. Ik weet van mezelf
wat ik waard ben en dan heb ik het
niet over de miljoenen die PSV
heeft betaald. Het is zaak voor mij
m'n trainer te overtuigen en dat zal
ik tegen Bayern niet nalaten. Ik
krijg nu een paar wedstrijden de
kans. En die kans laat ik me niet
ontnemen".

-ht 2Wakke Plek van Bayern ligt
aa -1? 11' dus daar moeten we toe-
,c,n' Onder dat motto had de, nisch verantwoordelijke man,
n dat maar enigszins kan aanval-
fen binnen de lijnen willen
)Vp Gn' en taktiek, die weliswaar
a u,SWaardig mag klinken, maarbijster weinig realisme getuigt.

atPk°mt het best tot recht als het
lot i een gesloten verdediging

ts kan uitvallen.

door zijn archief bla-■ end bleef Guus Hiddink steken
1A 86* °ok toen stortte PSV zichtunehen volledig op de aanval.

'oé^H twintig minuten had de
Utin stiJds op ruime achterstand
e i?en staan. „Vervolgens werden
Qo !-!en achterin gesloten en be-
ljcjd.lJk naar voren verdedigd", vult
ia( j^ink aan. „Vanaf dat moment
*n en W'J met ruime cijfers kun-
■'ldh lnnen en de 2"° schade vanhoven eigenlijk moeten her-

door

fred sochacki J
stellen. Dat heb ik me toen goed in
de oren geknoopt".

Lef
Ofschoon Hiddink met een afwe-
rend gebaar steeds weer oppert dat
het geen zin heeft zijn oorspronke-
lijke gedachten over de wedstrijd
van vanavond prijs te geven, is het
duidelijk dat Romario een beslis-
sende rol zou hebben gespeeld.

" STUTTGART - Arie Haan staat
hoog op de verlanglijst van de De-
nen om bondscoach van Denemar-
ken te worden. Deze zijn naarstig in
Duitsland op zoek naar een vervan-
ger van de Duitser Piontek die per
30 juni 'Kopenhagen' inruilt voor
'Ankara. Haan's naam is genoemd
door Morten Olsen, zelf kandidaat
voor voetbaltrainer van de Dansk
Boldspil-Union (DBU), maar Ol-
sen's contract bij Bröndby IF loopt
nog anderhalfjaar door.

Toen Hiddink vernam dat Jupp
Heynckes Bayern puur op de aanval
zal laten spelen, was hij daar dan
ook niet echt rouwig om. „Laat ze
maar komen. Dat ze Augenthaler en
Flick maar zo ver mogelijk naar vo-
ren laten spelen. Niets liever dan
dat". PSV zal de robuuste Duitse
dravers halverwege de eigen helft
opvangen en vanuit die versterkte
linie (met Chovanec,Lerby, Valckx,
Van Aerle en Vanenburg) trachten
Povlsen op snelheid voorbij de tra-
ger ogende Bayern-verdedigers te
sturen. „Ik moet er alleen voor zor-
gen dat we hen ver genoeg van het
doel opvangen, anderkrijg jete veel
vrije trappen rond het strafschopge-
bied en corners. Vanuit die stan-
daardsituaties zijn ze levensgevaar-
lijk", zegt Hiddink.

geen onmogelijke is. „Maar Den
Haag is niet Bayern", voegt Povlsen
er snel aan toe. „Ik heb zondag laten
zien dat ik gretig ben. Dat ik in vorm
ben. Ik voel me goed en Bayern zal
het merken. Ik ben zelden met zo-
veel vertrouwen aan een karwei be-
gonnen. Ik ben uitgerust en fit. Kan
ook bijna niet anders als je zo lang
op de bank hebt gezeten".

Vermoedelijke opstellingen:
Bayern Munchen: Aumann, Grahammer,
Augenthaler, Kohier. Ptlugler, Flick. Reu-
ter. Dorfner, Kogl, Mclnally, Wohlfarth.
PSV: Van Breukelen, Gerets, Nielsen,
Heintze, Vanenburg, Van Aerle, Valckx,
Lerby, Chovanec, Povlsen, Kieft.

kwartfinales EC j
EC-1
Bayern Munchen - 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 2-0
EC-3
Fiorentina - Auxerre
FC Köln - FC Antwerp 2-0
FC Luik - Werder Bremen
HSV - Juventus

Povlsen moet als haas fungeren en
Wim Kieft als aanspeelpunt en zo
mogelijk als doeltreffend eindsta-
tion. Beiden hebben tegen FC Den
Haag laten zien dat die combinatie

Haas

■^ (ADVERTENTIE). Om snel
bruin teworden
verlaatubij Beek

deautoweg...
2a Argeloos op vakantie met KRETR

Arke Reizen, Bel Air, 'a^mrUrojet, Gulliver Flytours, Hol- KHUUUb *^£<Éy_nd International, Neckermanri, KRO, _^^^S3^
Sunair, Sunrise, Tui (M? *Z3*^J«en of Yugotours en vertrek HRLLORCR.anaf Maastricht Airport. '"'"070-^nieerbij uwreisburo. JsksLL

Maastricht | §p
fln^TS LRsMmsI | |A-i WIÏRSTIR

' ""iaat 't zo makkelijk \s\j\ // ) \

7/t ben weer een slap verder 1

Gullit straalt
het is een zwarte". Troost wil
daarmee zeggen dat mensen van
het zwarte ras gemiddeld atleti-
scher gebouwd zijn dan blanken
en een wat andere spieropbouw
en -constructie hebben, waar-
door zij meestal sneller weer fit
en speelklaar zijn.

zijn mij op het WK te richten.
Dan ga ik me misschien forceren
en dat is altijd verkeerd. Ik leef
nu naar die bal toe, over twee we-
ken. En als ik straks bij het begin
van het nieuwe seizoen weer kan
voetballen zou dat ook al perfekt
zijn".

Vraag aan Ted Troost, Gullits
haptonoom, begeleider, vriend
en toeverlaat tegelijk: begint het
met het oog op het WK niet erg
kort dag voor Gullit te worden?

Antwoord: „Dat valt wel mee,

Van onze verslaggever
PELLENBERG - Gaat 'Il Tuli-
pano Nero' dan toch nog weer in
al zijn schitterende schoonheid
tot bloei komen? In het 'gekken-
huis' dat de Pellenberg-kliniek
gistermiddag rond vier uur was,
straalde 'De Zwarte Tulp', Ruud
Gullit dus, optimisme uit. „Ik
heb goed nieuws, het bezoek aan
dokter Martens is heel gunstig
verlopen. Ik ben weer een stap
verder. De komende twee weken
mag ik de intensiteit van het lo-
pen opvoeren. Daarna mag ik:
twee weken met de bal gaan trai-
nen. In eerste instantie met een
wat minderzware bal dan een le-
ren, waarschijnlijk een van rub-
ber. En over vier weken moet ik
hier terug komen. Als ik in die
periode geen terugslag heb ge-
kregen, mag ik daarna weer met
de groep gaan trainen".

De hamvraag, die 'heel' Neder-

land bezig houdt, omzeilde hij.
„Of ik het WK haal? Dat weet ik
niet. Ik richt me er niet op, maar
ik sluit ook niks uit. Ik volg het
programma dat dokter Martens
voor mij heeft opgesteld. Ik blijf
me vasthouden aan zijn advie-
zen. Verder laat ik alles open. Na-
tuurlijk zou ik het jammer vin-
den als ik het WK zou moeten
missen, maar dat is voor mij nu
niet meer het allerbelangrijkste.
Belangrijk is dat ik weer gezond
word en ik heb er alle vertrou-
wen in dat dat gaat gebeuren. Ik
denk ook niet dat het juist zou

Nadat de Italiaanse media-men-
sen hun werk hadden gedaan en
Gullit iets meer bewegingsvrij-
heid had gekregen, liet deze we-
ten dat dokter Martens zich erg
content had getoond over het ge-
nezingsproces tot dusver. „Ik
heb vanmorgen nog gelopen. Dat
heb ik bewust gedaan, zodat
Martens goed kon voelen hoe die
knie zich had gedragen onder be-
lasting. De reactie was perfect,
zei Martens. Maar laten we nu
niet gaan overdrijven, laten we
de vier maanden die Martens
heeft genoemd nou maar mooi
aanhouden".

" Na Maastricht (foto) krijgt ook Heerlen een profcriterium in
de binnenstad. Foto: widdershoven.

Profcriterium op vrijdag 27 juli iv binnenstad

I^^l H Jm I

Heerlen neemt Nacht
van Simpelveld over

door wiel verheesen

" Bij de training in
het Olympia-stadion
botste Flemming
Povlsen
gistermiddag op
doelman Hans van
Breukelen.
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Ii flflif " V 4 4 m Door fabricagefout zonder instopstrook. »"■ <*§f modekleuren. In diversekleuren. I~»*MA. X JAT J11 M Dat is uw voordeel. \S>fe 104t/m 176. 50x50cm. |^

1 OVERTREK. ] | WERKBORSTEL. "| o^7 tlf\f\DfS^l <^Th KI22EM
~

Voor de brede strijkplank. Een sterke borstel I \ I#l ll„ffCE/fcfcßf 1/ \ s*^^^ DOQR.DE \^%^Gemetaliseerdof voor het stevige 11 j^ (k «L l-\o' PRUZENfjPS^J -f\ o
gedessineerd. 45x130 cm. schrobwerk. BLë_B Jr p— " S

IP'*^ ■ [ SCHUURSPONSJES. | II I J^^ 1^FCTT^X-TX'Wl'Tl

s^^P 8 sponsjes. H 1^ r «mJ _-4 Ljl A 1 L

l UWE!" I E-JHÉEBHÉaiM
# jC- B# 1 _Mr ~y (/zot/tvHGfKZ»w/imjwffißfr4»u)f.|

*l """

Sophianum
Pfl Sg. voor MAVO-HAVO-Atheneum

Landsraderweg 3
6271 NT Gulpen
Tel. 04450-1050

vraagt docenten voor WISKUNDE (1 5 uur, 2e
graads), NATUURKUNDE (9 uur, 2e graads)

, „en BIOLOGIE (12-16 uur, 2e graads) ter
vervanging wegens ziekte.

"

! , Sollicitaties richten aan drs. J.J.M. Deckers, rector, die ook. .. .graag nadere inlichtingen geeft.
'. Tel. privé 04406-14181.

-> Vervangers voor andere vakken worden ook uitgenodigd zich
'te melden. 49173
i I

BOÈBttS Een uitgebreid
l^f programma

zitmaaiers *Sk

-J| fa§ gazonmaaiers c. : '

tuinfrezen IPSy^*
NIEUW! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motor-cirkelmaaier?
dan kunt u voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren
en verluchten

Af importeur
jEina"T__E:_KK.-i-o«,c_JDE: av.

I ■
i "f-*.'

i . a èëéi^ fc--. The Giant Suzuki Swift GL. Al vanaf f 18.895,-*IfiSa^^^ __
_^^^^^^ Aan de Suzuki Swift is alles Bij de GL met L3liter motor hebt

B^^ luxe. Want zelfs de eenvoudigste uit- u bovendien de luxe van 71 PK
voeringen, de GA en GL, zijn alles (52,2 kW) onder de motorkap.En bij

\ behalve eenvoudig. Dat begint bij- de GTi is dat zelfs 101 PK (74,3 kW).; 'L. ■ I voorbeeld al bij het interieur. Alle motoren zijn gekoppeld aan
iB W De voorstoelen zijn stevig, een soepele 5-versnellingsbak, en vol-
:^^^ comfortabel, en in de lengterichting doen aan de strengste Amerikaanse

maar liefst 21 cm verstelbaar. En de milieu-eisen.

** j- tér Hl____

_B"*"B^^^^^^^^^"'a'fl^^B Fm ___■/ Wkamm»ÊSieiai->'*asamKs..* fl ' «JflWffM J 11 iiiiiii li i iiiiiiiiiiii iiiiiiii 111111111l lf^TfllMPlT^-^

llil^uü.wjflr.l" "rp«L «tfH ë___w *

gg^^jjpit |[|!|ro:pMSW^:fe-:-'--:-:':

/" * i keus uit 3- of 5- deurs modellen.

UI Tt3ni TYP Want hij is er als GA, GL, GS, GTi,
VJlUllt J—fCWY^. en als GLX. Deze GLX heeft Giant
rugleuning kunt. u zelfs in stapjes luxe extra's zoals bijvoorbeeld een-
van 2 graden verstellen. Ook achterin trale deurvergrendeling, elektrisch
biedt de Swift alle ruimte. De achter- verstelbare buitenspiegels, toeren-

bank kan bovendien in ongelijke teller, en een in hoogte verstelbaar
—-j^^, . stuur. En alsof dit alles nog niet

JÊÈ n"i»p|v genoeg is, zijn de GL en GLX ook
.^1 ■ll^m^Ék leverbaar met de extra luxe van een. .jïJwsÉpi mU automaat.

I ___________l ""f "^fl^^^^^fl B' _^B
__________! ____^^ S^*-* ____________! ____________

I fl^fl De extra luxueuze Swift GLX 5-deurs.

I delen of in zijn geheel worden
I neergeklapt. Bij dit alles zorgt de

I^B onafhankelijke wielophanging voor fe^I een comfortabele en rotsvaste weg- fcj
B ligging. De GL is er met 'n LO ofL 3

liter motor. Door een minimum
aan bewegende onderdelen, elektro- l^P'l 1.-.^'lnische ontsteking en brandstof-
injectie zijn ze zowel pittig als zuinig. _■■

..,, 'PRIJS IS EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. ER IS AL EEN SWIFT GA VANAF F 17.295/

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroeker-
! , weg 9, Heerlen, 045-724545 H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215

Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917

eür^cise
EurOase B.V. exploiteert, verspreid over het ge-
hele land, een aantal recreatiebedrijven, waar-
onder hotels, bungalowparken en campings.

Voor ons onlangs gerenoveerde hotel Op den
Dries te Slenaken vragen wij voor het aanko-
mend seizoen:

MEDEWERKERS/STERS
voor:
a) restaurant/buffet, 38 uur
b) huishouding, 25 uur
c) receptionist(e), 38 uur
Leeftijdsindicatie: 17-23 jaar.
Een positieve instelling en graag omgaan met
mensen is voor ons belangrijker dan ervaring.
Voor bovengenoemde functies geldt dat onre-
gelmatig en in de weekenden wordt gewerkt.

Wij bieden:- een gezellige werksfeer;
- salaris overeenkomstig de functie;
- zaterdagtoeslag 25%;
- zondagtoeslag 50%;
- 8% vakantietoeslag;
- 25 vakantiedagen op jaarbasis;
- reiskostenvergoeding.

Indien u geïnteresseerd bent in één van de ge-
noemde functies kunt u telefonisch reageren
aan: de bedrijfsleider van EurOase Hotel Op den
bries, telefoon 04456-546.
49162

'

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,3%.

2e hypotheken
240x180x120 x

10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-4- 508,- 599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Mama,
bestaan er
nog echte "
olifanten?

/ jx' N^-—*w -Ju

l -<§ \ at

hii
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GEEF OM DETOEKOMS
H

; Wordvoorf 27,50 donateurvan he -
Wereld NatuurFonds. Giro25, Zeist.,!

v

Geilenkirchen
Am Extra-Markt

Vanaf heden
iedere woensdag

99-pfennig-dag
Alle drankjes voor een

speciale prijs!!!
99 pfennig

DM 5- entree

h

'"■"'"V____l s
Nederlandse Sticht
voorLeprabestrip w

Wibautstraat 13 5.
1097 DN AmstenJai*'*

tel. 020-93897 3.

Qualifizierter
Kiichenchef
in Dauerstellung gesucht.
Arbeitszeit 18-24 Uhr (36
Stunden) [
Restaurantfachmann frau j
gesucht. Arbeitszeit 17-1 UI" .
(40 Stunden)
Hotel-Restaurant Krichel ,
D-5112 Baesweiler. Tel. ,
09-4924013330 j,
i

K 9 met blijvende allure:

B^i Behaaglijkheid en een vleugje romantiek, ziedaar het model Samantha van Topform. k

WxjM P|us zeer gedegen kwaliteit, maar bepaald niet duur. Tijdelijk geldt voor
■rjfl de Samantha bij Goed Wonen bovendien een extra komfortabele promotieprijs.

Imß gedecoreerde stof t.m. 24 maart 3040.- de fauteuil 2050.- ?^fl^L^ M

mmM en de ruim bemeten 2-zits bank mm%JwT■#■

__B i^j^È^^^^'^K ■&■-v^v*" '̂■■ ■fIKSB.Ja. *■&_ V " ■■ j___J_____s?'

SHHBj

pGoed-tei-ja|Mma A_
| wnnrriBmirpfij"
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Cambuur - Heracles 1-2 (1-0). 31 Wiersm»
1-0. 54 Pattinama 1-1, 80. Van Goozen 12
Gele kaart: Grim (Cambuur). Scheidsrecrj-
ter: Van den Ende. Toeschouwers: 3000. "Veendam - Helmond Sport afgelast

Stand:
SVV 26 20 3 3 43 54-1?
NAC 24 13 7 4 33 4121
VVV 26 10 10 6 30 40-30
AZ 25 10 7 8 27 39-32
Heracles 25 11 5 9 27 28-3$
Graafschap 25 9 7 9 25 39-36
Helm.Sport 25 9 7 9 25 40-41
Eindhoven 26 9 7 10 25 44-47
RBC 23 8 8 7 24 30-3p
PEC Zwolle 26 5 14 7 24 22-25
Veendam 24 9 5 10 23 30-36
Emmen 25 7 9 9 23 38-39
GA Eagles 25 10 3 12 23 32-3>
Cambuur 26 7 9 10 23 33-40
Excelsior 25 5 12 8 22 26-31
Wageningen 26 6 10 10 22 32-37
Heerenveen 25 8 5 12 21 29-37
Telstar 25 8 5 12 21 39-48
DS'79 26 4 9 13 17 32-53
SVV. Heerenveen. NAC en Wageningen pe-
riodekampioen.

gescheurd in de laatste lastige klim
naar de eindstreep.

Ekimov rijdt nog niet op niveau.
Anders had hij zich wel met de
sprint bemoeid."

j-YON- Ploegleider Ferdi van den Haute betwijfelt of
lean-Paul van Poppel zijn uiterste best doet in Parijs-
Pice. De sprinter uit de ploeg van Peter Post arriveerde
listeren met ruim 20 minuten achterstand op de winnaar
[an de derde etappe, Carlo Bomans, op de Boulevard de
& Croix Rousse in Lyon.

Adrie van der Poel bereidde de
sprint voor zijn ploeggenoot Bo-
mans voor, die voor de derde keer
dit seizoen gehuldigd werd op het
erepodium. Daar ontbrak Francis
Moreau. Hij werd ontroond als klas-
sementsleider door Miguel Indu-
rain, de Spaanse winnaar van vorig
jaar.

Op zeventig kilometer van de aan-
komst moest Van Poppel tijdens de
beklimming van de Croix Mont-
main lossen. De 6,5 kilometer naar
een hoogte van 750 meter bleken te-
veel voor hem. „Hij had op zijn
minst kunnen proberen in de groep
te blijven", bekritiseerde Van den
Haute de gemakzucht van zijn ren-
ner.

„Ik heb afgezien", sprak hij zeer
monter en iris voor een renner die
beweert te hebben geleden. „Het
was knap lastig voor mij. Ik kon ge-
woon niet beter. Voor mijn doen
heb ik goed gereden. Ik moet nu
eenmaal meer inspanningen leve-
ren om in vorm te komen dan ande-
ren. Te weinig getraind in de win-
ter? Dat wordt me ieder jaar ge-
vraagd. Daar word ik niet goed van.
Ik maak me nergens druk over.
Kennelijk word ik niet begrepen",
zei hij kregelig.

Dietzen
De schrik zit er nog steeds in. Rai-
mund Dietzen is nog lang niet de
oude. Het zware ongeval tijdens de
13e etappe van de Ronde van Span-
jevan vorig jaar, toen hij bij een val
in een onverlichte tunnel éen sche-
delbasisfractuur opliep, spookt nog
steeds dodr het hoofd van de West-
duitser.

Raab en Ampler
teruggestuurd

Ontsnapt
Van Poppel arriveerde als 137e.
Drie plaatsen voor Bruno Bruyère.
De 24-jarige Belg was na 87 kilome-
ter met de Fransman Laurent Bion-
di ontsnapt. Het tweetal kreeg een
maximale voorsprong van 10.50.
Aan de voet van de Croix Montmain
stortte Bruyère in elkaar. Biondi
vervolgde alleen zijn weg, maar
moest 25 kilometer voor de finish
eveneens capituleren.

Ploegleider Van den Haute lachte
eens en zei sarcastisch: „Trainen
moeten derenners thuis doen. Ik to-
lereer niet dat mijn coureurs lanter-
fanten. Ik wens dat ze naar vermo-
gen koersen. Van Poppel rijdt ge-
woon slecht. Dat belooft weinig
goeds voor de ploegentijdrit.Zelfs Jeff'Bernard ging op ongeveer 15 ki-

lometer van de aankomst aan de
haal. Tot 1000 meter van het finish-
doek bleef hij uit de greep van het
jagende peloton, dat in stukken was

„Ik word dagelijks herinnerd aan de
klap. Ik heb nog altijd hoofdpijn",
vertelde hij in Lyon. „Afdalen durf
ik nauwelijks. Ik zoek een veilig
plekje voorin, of achterin. Ik ben
banger dan voor het ongeluk, waar-
van ik niets meer weet. Ik doe van
angst bijna in mijn broek. Ik koers
sinds ik hersteld ben altijd met een
helm. Zonder kruip ik niet meer op
de fiets."Max Bulla dood " Jean-Paul van Poppel: „Ik moet meer inspanningen leveren

dan anderen om in vorm te komen". Foto: DRIESLINSSEN

hard en zeer intensief kunnen trai-
nen, ofschoon het kilometrage van
205 die week niet echt spectaculair
was".

'Ik laai me niet meer gek maken door limieten'WENEN - Op 84-jarige leeftijd over-
leed de voormalige Oostenrijkse
wielerkampioen Max Bulla. In 1933
schreef hij de eerste Ronde van
Zwitserland op zijn naam. Ook was.
hij de enige Oostenrijker, die in de
Tour de France (1931) de gele lei-
derstrui droeg.

AGUILAS - Jelle Nijdam werdaan het eind van de eerste etappevan deRonde van Murcia in een
massasprint verslagen door de
Belg Johnny Dauwe. Het ver-schil bedroeg een fietslengte.
*om Cordes werd derde.

«Onderweg braken twee bergjesJ|netpeloton in stukken. MatthieuHermans was een van de ren-
jners, die op de hellingen de
Rgrootste problemen kende. De

sprinter liep in de achterstei groep een kwartier achterstand* op.
-j

voor de Ronde van Murcia be-
|gon, kreeg de ploeg van Jan Gis-
Joers een tegenslag te verwerken,
"e Oostduitsers Raab en Amplerwerden direct na aankomst op
net vliegveld van Alicante terug-
gestuurd, omdat ze geen inreisvi-sa bezaten. De ploegleiding hader niet op gerekend dat het vi-sum vernieuwd moest worden,

j Vier weken geleden mochten zeflwel van start gaan in de RondeVan Andalusië.

Succes Ioil una
TILBURG - Fortuna 2. met Chris
Körver, Roger Reijners en Marcel
van Helmond in de gelederen, be-
haalde in een sportievewedstrijd te-
gen Willem II 2 een gelukkige over-
winning. In de 6e minuut was het
pnjstoen Raaymakers van Willem II
raak schoot, 1-0. Nog voor de rust
bracht Thaihuttu de stand op gelij-
ke hoogte door 1-1 te scoren. Na de
hervatting hetzelfde spelbeeld en in
de slotfase bezorgde Thaihuttu de
Sittardenaren de volle winst, 1-2.
Een gelijkspel had de verhoudingen
beter weergegeven. Scheidsrechter
Merks. Toeschouwers 250.

reserve divisie C J

Lambregts met nieuw
elan naar Rotterdam" Luc van de Vel, de 27-jarige Belgi-

sche beroepsrenner uit het Wein-
mann-team van Walter Godefroot,
besloot plotseling met wielrennen
te stoppen. Hij heeft een werkkring
gevonden in meubelbedrijf van ex-
prof Mintjens.

" Marco Vitali schreef in Lugano de
openingswedstrijd van het Zwitser-
se wielerseizoen op zijn naam, 151
km in 3.47.46. Het was een koers
waarin profs en amateurs tegelijk
uitkwamen. De amateur Huwyler
werd tweede.

p ON - Het gezaghebbender ranse sportdagblad I'Equipe
Baj" gisteren Bernard Hinault de

de huidige generatiePelrenners te bekritiseren. De
winnaar van de Ron-~e van Frankrijk, door de krant"-1 Parijs tot 'Heilige Das' (Sacre

jlaireau), verklaard, verweet de
jongerendat ze zonder plezier enMotivatie de koersen in februarien maart rijden.
V^at i s dat met die jongeren?
vnjn eerste Parijs-Nice heb ikrr>et veel vreugde gereden. Te-
genwoordig houden ze de benen
til. Roepen dat ze wachten op de

in maart en april. Pa-
'Js-Nice en Tirreno-Adriatico
Schouwen ze als verplichte

■jummers. Ze zijn wel de eersten
"e klagen als ze aan het eindean het jaar zonder werk staan",

„5dus Hinault.

Hinault hekelt
instelling

jonge profs

Kleine nederlaag
handbaldames

NEU BRANDENBURG - Het sterk
vernieuwde vrouwen zaalhandbal-
team is het achtlandentoernooi in
het Oostduitse Neu Brandenburg
begonnen met een kleine nederlaag
tegen het gastland. De DDR won
met 22-17 na een ruststand van 12-
-11. Bondscoach Ton van Linder en
diens assistent stelden in vergelij-
king met het team, dat deelnam aan
het B-wereldkampioenschap in De-
nemarken vijfandere speelsters op.

SWALMEN Wat kan Cor
Lambregts nog op de mara-
thon? Op die brandende vraag
zal over zeven weken in Rot-
terdam een antwoord worden
gegeven. Velen hebben de at-
leet uit Swalmen afgeschreven
voor een toptijd. Een enkeling
slechts, zoals Gérard Nijboer,
houdt nog terdege rekening
met een revival van Lam-
bregts. „Als het weer redelijk
is, kan ik zeker onder de 2.13
uur lopen", zegt Lambregts
met veel nieuw elan. „Ik laat
me echter niet meer gek ma-
ken door limieten. John Ver-
meule en Tonnie Dirks zijn
mijn twee richtpunten in Rot-
terdam. De klok komt pas op
de tweede plaats".

Cor Lambregts werkt in de luwte
naar de Rotterdam Marathon toe.
De ogen zijn immers gericht op
Marti ten Kate en in mindere mate
op Vermeule en Dirks. Lambregts
meent in die betrekkelijke rust be-
ter te kunnen gedijen. „De druk van
het moeten presteren is een stuk
minder". In het verleden waren de
verwachtingen vaak te hoog ge-
spannen, waardoor de tegenslagen
dubbel zo hard aankwamen. Lam-
bregts heeft daaruit zijn lering ge-
trokken. „Ik ga nu weg met de be-
doeling om zo goed mogelijk te
presteren. De tijden gelden slechts
alsrichtpunt. Het heeft geen zin om
jete forceren".

Domper
Zaterdagavond keerde de Swalme-
naar terug en enkele uren later liep
hij reeds een wedstrijd in Zaandam.
„Dat was een flinke domper. Ik had
adem genoeg, maar de benen wil-
den niet meer. Toen ben ik toch
weer even gaan twijfelen. Achteraf
denk ik onterecht. Door de weers-
omschakeling en de vermoeiende
reis had ik een mindere wedstrijd
moeten voorzien".

Wïnsi Koda 2
KERKRADE - In een aantrekkelij-
ke wedstrijd behaalde Roda JC 2
een verdiende zege op RKC. Roda
nam van meet af aan het initiatiefin
handen en in de 9e minuut scoorde
Gérard Douven 1-0. RKC* dacht er
echter anders over en in de 13e mi-
nuut bracht Hoogdalen de partijen
in evenwicht, 1-1. Roda nam in de
32e minuut wederom door Gérard
Douven een 2-1 voorsprong. Na de
rust bleefde strijd het aankijken ten
volle waard en Michel Haan ver-
hoogde in de 74e minuut de voor-
sprong: 3-1. Ten slotte bepaalde Pa-
trick Dooper in de 80e minuut de
eindstand verdiend op 4-1. Scheids-
rechter De Wit. Toeschouwers 100.

MVV 2 houdt
koploper

in bedwang
MAASTRICHT - In een aantrekke-
lijke wedstrijd qntfutselden de re-
serves van MVV koploper PSV een
puntje. Beide ploegen speelden in
de beginfse sterk aanvallend en na
acht minuten stond de eindstand
1-1 al op het scorebord.
In de 7e minuut nam PSV door Wer-
dens de leiding - 0-1 - maar een mi-
nuut later liet Maurice Benneker de
gelijkmaker aantekenen, 1-1. Zowel
MVV als PSV kregen hierna diverse
kansen, maar de stand bleef in even-
wicht. Na de wissel zette MVV de
Eindhovenaren onder druk, maar
de voorwaartsen lieten diverse doel-
rijpe kansen onbenut. Scheidsrech-
ter Kloeg. Toeschouwers 75.
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9lk kon niet beter. Kennelijk word ik niet begrepen'

Jean-Paul van Poppel
gemakzucht verweten

" Cor Lambregts: „De druk van het moeten presteren is een
Stuk minder". Foto: SOENARCHAMID

sport kort J

Ro^er Jaspers
Roger Jaspers is hard op weg de
pechvogel van het jaar te worden.
Twee maanden geleden raakte de
Unitas-atleet bij het zuidelijk cross-
kampioenschap geblesseerd. Vori-
ge maand stelde de specialist in het
ziekenhuis van Maastricht een
scheurtje in de lies vast en heeft
hem vervolgens verboden mee te
doen aan het NK in Deurne. De sys-
teemanalist nam rond de carnaval
een weekjeverlof om in Zuid-Portu-
gal te revalideren. Tijdens een ver-
kenningstocht kreeg hij met zijn
huurauto een aanrijding. De volgen-
de dag werd er nog ingebroken in
zijn auto. Vervolgens blesseerde de
atleet zich tijdens een baantraining,
zodat het winterseizoen voor Jas-
pers nu reeds ten einde lijkt.

Het is inmiddels weer een jaar gele-
den dat de marathonloper aan zijn
achillespezen werd geopereerd.
„Daar ondervind ik nu gelukkig
geen hinder meer van. Uiteraard
moet ik wel een beetje oppassen. Ik

heb daarom gezworen dit seizoen
geen crossen te lopen. Dat zou een
te zware belasting zijn". In de aan-

loop naar Rotterdam pikte Lam-
bregts verleden week een trainings-
stage in Portugal mee. „Daar heb ik

ZAALHANDBAL

(Oos/1) - Vysand (Sov) 6-2 7-5, Perez-Rol-
dan (Arg/2) - Woodbridge (Aus) 7-6 6-1,
Utgren-.(Zwe) - Haarhuis (Ned/7) 1-6 6-2
6-3, Carbonell (Spa/5) - Roig (Spa) 6-4
6-2, Wostenholme (Can) - Outaleb (Mar)
6-4 6-4, Koevermans (Ned) - Colombo
(Ita) 6-1 6-4, Vajda (Tsj) - Fransisco(Spa)
6-3 6-2. Fromberg (Oos) - Larsson (Zwe)
6-2 4-6 6-2.

TENNIS
Indian Wells (VS) - 1,9 miljoen gulden,
mannen: Bruguera (Spa) - Yzaga (Per)
7-6 6-2, Gunnarsson (Zwe) - Wilander
(Zwe/9) 7-6 6-4. Clavet (Spa) - Novaeek
(Tsj) 7-5 6-2. Pearce (VS) - Tsjesnokov
(Sov) 6-4 3-6 6-4.

Parijs-Nice, derde etappe van Nevers
naar Lyon: 1. Bomans 245 km in 6.39.31
uur (gem 36,794 km/u) (0.10 bon), 2.
Chiapucci op 0.02 (0.06 bon), 3. Colotti
0.04 (0.04 bon), 4. De Wilde. 5. Van der
Poel, 6. Hilse. 7. Museeuw, 8. Fignon, 9.
Holm-Sèrensen, 10. Passera, 11. Pensee,
12. Martinez Torres, 13. Indurain, 14.
Mottet, 15. Jeróme Simon, 16. Jose Luis
Montoya, 17. Lino, 18. Roche, 19. Laurit-
zen, 20. Ekimov, 59. Bouwmans 0.19, 65.
Wijnands z.t., 75. Delgado z.t., 81. Mo-
reau 0.38, 90. Le Mond z.t., 121.De Rooy
2.41, 130. Lammerts 6.24. 137. Van Pop-
pel 20.10.

WIELRENNEN " GELEEN/OIRSBEEK - Voor de
supporters van Fortuna Sittard is het
mogelijk kaarten voor het duel Roda
JC-Fortuna Sittard van zaterdag, in de
eigen regio aan te schaffen. Voorver-
koopadressen bij: dhr. Brasse, Jupi-
terstraat 38 Geleen, mevr. Douven,
Vaart 11 Oirsbeek.

" AMSTERDAM - Ajax is weer iets
verder met de opbouw van de techni-
sche staf voor het komend seizoen.
Gisteren tekende oud-eerste elftalspe-
ler Tonnie Pronk een contract voor
eenjaar.Pronk was het laatst actief als
trainer van de zaterdagclub IJssel-
meervogels. Ajax, dat nog op zo*ek is
naar nog meer versterking, heeft nu al
voor het komend seizoen de beschik-
king over de trainers Beenhakker,
Van Gaal, Van der Lem, Kohn eo
Pronk.

" HAARLEM - Ted Immers (48)
wordt de nieuwe trainer van FC Haar-
lem. Hij zal een contract voor 1 jaarte-
kenen. Immers, die Hans van Doorne-
veld opvolgt, was de laatste jaren ac-
tiefals hoofdtrainer van Eindhoven e_ji
Heerenveen. Voordien werkte de ge-
boren Haarlemmer als assistent-trai-
ner bij Telstar en Haarlem.

Neu Brandenburg (DDR), achtlanden-
toernooi vrouwen: eerste wedstrijd-
dag: DDR - Nederland 22-17 (12-11),
Sovjetunie - Bulgarije 26-18 (13-8). Bra-
tislava/Ostrava. A-Wereldkampioen-
schap mannen: Groep A: Roemenie -Hongarije 21-24 (10-13), Tsjechoslowa-
kije - Frankrijk 21-21 (9-9). Groep B:
Sovjetunie- Joegoslavië 24-22 il 1-8), Po-
len - IJsland 27-25 (11-13). Troostronde:
Japan - Algerije 21-20 (10-10).

A-Wereldkampioenschap mannen in
Tsjechoslowakije: Groep A: Ostrava:
Roemenië - Hongarije 21-24 (10-13), Tsje-
choslowakije - Frankrijk 21-21 (9-9).
Zuid-Korea - Zweden 23-34 (7-17).
Stand: Zweden 4 4 0 0 8 111-81,Roeme-
nië 4 3 0 1 6 97-86. Hongarije 4 3 0 1 6 90-
-88, Tsjechoslowakije 4 112 3 87-96,
Frankrijk 4 0 13 1 78-91. Zuid-Korea 4 0 0
4 0 95-116.

HOCKEY
Lucknow (India), Indira Gandhi Gold
Cup mannen: vijfde en laatste ronde: In-
dia - Zuid-Korea 1-1 (0-1), Japan - Polen
4-3(1-1). Eindstand: India 5 4 1 0 9; Zuid-
Korea 5 3 2 0 8; Malaysia 52216; Japan 5
113 3; Polen 51042; Kenya 51042.- Reinach (ZAO 6-3 6-1, Provis (Aus) -Demongeot (Fra) 6-4 6-3, Coetzer (ZAf) -Allen (VS) 7-5 6-3, Inoue (Jap) - Pospisi-

lova (Tsj) 6-2 6-0, Whitlinger (VS) - Hack
(BRD) 6-1 5-7 6-2, Fulco (Arg) - Quentrec
(Fra) 7-5 6-3, Jagerman (Ned) - Stafford
(VS) 6-4 6-3, Simpson (Can) - Vasquez
(VS) 6-1 6-4, Gildemeister (Per/10) - Kiji-
muta (Jap) 6-1 7-6, Smith (VS) - Golarsa
(Ita) 4-6 6-3 7-6.

Boca Raton (VS)- 665.000 gulden, vrou-
wen: Van Rensbuig (VS) - Probst (BRD)
6-1 6-3, Hanika (BRD/16) - De Lone (VS)
6-4 6-1, Wiesner (Oos/12) - Phelps (VS)
6-1 6-4, Grossman (VS) - Cordwell (NZI)
6-3 6-3, Louie-Harper (VS) - Sloane(VS/14) 2-6 6-2 6-0, Guerree (Fra) - Zruba-
kova (Tsj/13) 4-6 6-4 6-4, Loosemore (GB)

Algemeen klassement: 1. Indurain
11.55.34, 2. Chiapucci 0.03, 3. Fignon
0.07, 4. Roche 0.11, 5. Bernard 0.12, 6.
Lance 0.15, 7. Argentin, 8. Lino z.t, 9.
Ekimov, 10. Mottet 0.24, 11. Museeuw
0.24, 12. Colotti z.t., 13. Lauritzen 0.26,
14. Martinez Torres 0.27, 15. Pascal Si-
mon z.t., 16. Jalabert z.t., 17. Rue z.t.. 18.
Bruyneel 0.28, 19. Kiefel 0.30, 20. Mo-
reau 0.31, 35. Van der Poel 0.35, 64. Le
Mond 0.58, 76. Delgado 1.12, 86. Bouw-
mans 1.22, 105. Wijnands 1.51, 121. De
Rooy 4.11, 135. Lammerts 7.48, 138. Van
Poppel 22.33.

Groep B: Bratislava: Sovjetunie - Joego-
slavië 24-22 (11-8). Polen - IJsland 27-25
(11-13), DDR - Spanje 25-20 (9-11).
Stand: Sovjetunie 4 4 0 0 8 111-81. Span-
je 4 3 0 1 6 80- 76, Joegoslavië 4 2 0 2 4 87-
-82 DDR 4 2 0 2 4 89-92. Polen 4 1 0 3 2 82-
-100, IJsland 4 0 0 4 0 81-99.

Lissabon. Rally van Portugal, proloog:
1. Biason (Ita) Lancia 1 min. 47 sec, 2.
Vatanen (Fin) Mitsubishi 1,49, 3. Erik-
son (Zwe) Mitsubishi 1,50, 4. Schwarz
(BrD) z.t., 5. Auriol (Fra) Toyota 1,51.

AUTOSPORT

Annaba (Algerije), Afrikaanse beker
voor landenploegen: Groep B: Zambia -Kenya 1-0 (1-0). 40. Makwaza 1-0. Toe-
schouwers: 6000. Zambia naar halve fi-
nale.

VOETBAL Huizen, Superliga, zevende speelronde
Nederland - Frankrijk 1-6. Gedetail-
leerd: Haldan - Marmurek 21-18 21-17
Heister - Gatiën 11-21 21-18 17-21. Klop-
penburg - Wang 14-21 15-21, Haldan-
/Heister - Marmurek/Gatien 16-21 23-21
17-21. Kloppenburg/Bakker - Wang/Ga-
tien 21-14 18-21 15-21, Haldan - Gatiën
11-21 10-21, Heister- Marmurek 18-21 17-
-21.

TAFELTENNIS

" RIO DE JANEIRO - De Braziliaan-
se bondscoach Sebastiao Lazaroni
neemtRomario op in de selectie voor
de wereldtitelstrijd, ondanks het feit
dat de aanvaller van PSV zondag zijn
rechter kuitbeen brak. Dat maakte de
trainer gisteren in Rio de Janeiro be-
kend.

Haifa (Israël), 19.500 gulden: Mannen:
eerste ronde: Christiansson (Zwe) - Wi-
bier (Ned) 6-3 3-6 6-0, vrouwen: eerste
ronde: Nicolette Rooimans (Ned) - Krü-
ger(ZAO 6-34-6 6-2, Oremans(Ned) - Da-
dosh (Isr) 6-3 6-0.

OEFENVOETBAL
VKC-Nieuw Einde 6-0

Ronde van Murcia, eerste etappe Agui-
la-Aguila: 1. Dauwe 156 km in 4.50,59, 2.
Nijdam, 3. Cordes, 4. Rayner, 5. Van
Aert, 6. Van Brabant,7. Den Bakker, 8.
Roman, 9. Laguia, 10. Gonzalez-Salva-
dor, overige Nederlanders: 18. Van den
Akker, 31. De Vnes, 59. Rakers, 60. Jac.
van derPoel, 61. Jakobs, 70. Winnen, 89.
Suykerbuyk allen zelfde tijd als de win-
naar, 103. Veenstra op 7.03, 127. Vos
14.51, 142. Van der Hulst z.t, 144. Her-
mans z.t.

Casablanca: Mannen, 292.000 gulden:
Enkelspel: eerste ronde: Champion
(Fra) - Stoltenberg (Aus) 6-3 6-2, Benha-
biles (Fra) - Lavalle (Mcx) 6-0 6-2, Muster

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

9e INTERNATIONALE

BBIPTfI
Zaterdag 17 maart 21 uur
CASINO BRUNSSUM

Qsin° Bnjnssum: Treebeekplein 133, telefoon 045-211537 - Toegangspnjs: ’ 19,-
-r-^____^^^ „OUDE STIJL" JAZZCLUB ZUID-LIMBURG

[j^ankj L"S^,IR '"gßfl!'sg-

PEZE BON iLzi»s«f"i.,
.1.9eeft aan de kassa recht op een korting van ’ 5,- per persoon \f/

op de toegangsprijs van de JAZZ-NIGHT OTO
op zaterdag 1 7 maart 1990 in Casino Brunssum

De bon geldl voor max. 2 personen
co Is^-. ü

door frans dreissen

MVV 2-PSV 2 1-1
Uen Bosch 2-Helmond Sp. 2 2-1
VW 2-NEC 2 t-1
Willem II 2-Fort. Sittard 2 1-2
Roda JC 2-RKC 2 4-1
Eindhoven 2-RBC 2 3-1

PSV 2 15 10 3 223 38 -W
RKC 2 16 9 4 322 35 -Ü
Kurt Sittard 2 17 8 6 322 40-lü
RodaJC 2 15 7 5 3 19 35-25
Willem II 2 15 7 3 5 17 40-20
Eindhoven 2 15 5 6 4 16 25-27
NEC 2 16 7 2 7 16 27-ffl
RBC 2 16 5 4. 7 14 32-3B
Den Bosch 2 17 4 5 8 13 3£-3&
Helmond Sp. 2 16 3 6 7 12 20-3*
MVV 2 16 3 6 7 12 22-38
VW 2 17 5 1 11 11 26^12
NAC 2 15 2 5 8 9 19-3S
Programma:
Dinsdag 13 maart 19.30 uur:
Ki.it. SiUaid 2-Roda JC 2
NEC 2-Willem II 2
Helmond Sp. 2-VVV 2
PSV 2-Den Bosch 2
RBC 2-MVV 2
NAC 2-Eindhoven 2

Ondertussen traint Lambregts ste-
vig door voor Rotterdam. De CPC-
loop over ruim drie weken vormt de
eerste en tevens laatste grote test
voor de klassieke loop in de maas-
stad. In Rotterdam worden nog
twee van de drie tickets voor de
Europese kampioenschappen ver-
geven. Ten Kate is zeker van deelna-
me. „Vermeule, Dirks en ik zullen
strijden om die andere twee plaat-
sen. Voor Nijboerwordt het volgens
mij te kort dag. Hij heeft tot voor
kort in de lappenmand gezeten en
het is daarom de vraag of hij nog
vóór 15 mei aan de limiet van 2.13
uur kan voldoen", aldus Lambregts.

eerste divisie J
Carla Beurskens zal op 22 april
eveneens starten in Rotterdam.
Beurskens koestert hoge verwach-
tingen. Ze wil haar persoonlijke re-
cord van 2.26.34 attaqueren. Beurs-
kens, onlangs van Belfeld verhuisd
naar het Brabantse Vierlingsbeek,
wil een gooi doen naar een tijd rond
de 2.25 uur.

Limburgs dagblad J sport j

sport in cijfers
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Marine/witte navy-look streeppullover. CANDA rok, gevoerd en met ceintuur. Elegante voorjaarsblouse met glans- Sportief lang jackmet kontrastbeleg. Komfortabele pantalon in klassiek Vlotte voorjaarsmantel in polyester
Acryl. M-L-XL jO% mm Linnen-Look polyester. motief. Polyester. 40-48 #fc.4fe Polyester/katoen. 38-48 ■V.4fe recht model. Polyester. 4^4Êk katoen kwaliteit. m M35r a 49, 39, 79; 29r 146
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Katoenen sweatshirts in wit Katoenen polohemd met 9£% JL 1 '/? I** Meerkleurige tricot streep- Mj MÊK Katoenen stars & stripes W^f;en pastels. 62-86 labelsen tricot kraag. ■ Mmm g #Br f | jurkin T-shirt stijl.Katoen. m*^k^ shirt met label.Katoen. ■ ■X*
PPnnrikl |4a Jeans van stone bleached BM | ;Hp Stoerebroek van'n êf% ÊT-*'

Fantastisch voorjaarsjack Twill katoenen zomerhemd W^% Marine/wit genopteCANDA japon met CANDA ruitkolbertvan'n u%t\m Leuk bedrukte T-shirts in Sweatshirt in felle kleuren. Wk^\met leukekoordjes en _^?^M in uniformstijl. 164-182 22.- M^W.M charmant schootjeen Wo^ mooie polyester/wol. fffCr* diversekleuren.Katoenen Polyester/katoen. È%ékleurrijke voering. - IW" 140-158 |#f plissérok. Polyester. *Db CANDA pantalon met riem. XO. tricot.B6-134 140-176 f^Polyester/katoen.l4o-176^^ " Bandplooibroek van ||p 40"48 V#| Polyester/wol. WT# VOOr WE» Ruime bandplooibroek V/t,'
katoenen twill. W *%) m CANDA dress-shirt OC* 1M« van 2-kleurig gestreept flik164-182 29.-140-158 ÉkmW% UANUAaress snio ït^7 MMW9 katoen. 140-176 ■ Xii

JINGLERSpolo-blousonhemd van 5-Pockets blue jeansvan stevig Dress-shirts. Polyester/katoen. Licht voorjaarsjack invlot heupmodel. Pantalon in modieus bandplooimodel. Pigsplit suède jackin blousonstijl^J j
gewassen katoen. .#%#% katoenen denim. #%^V #%_#fc Polyester/katoen, W4^ Polyester/viscose. MW) MM **^+ ■■V#|yü" X#" OWor "ÏQ— (afwijkend model). AOb SSH B I/l*#
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