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Moeizaam akkoord nu naar minister

Winkels ’savonds

nuur langer open
Van onze redactie economie

DEN HAAG -De winkels mo-
gen voortaan tot half zeven
open blijven. Nu zijn ze ver-
plicht om zes uur dicht. Op za-
terdag kunnen de winkeliers
tot zes uur hun nering open
houden. De sluitingstijd op die
dag is nu vijf uur. De organisa-
ties van winkeliers, consu-
menten en winkelpersoneel
zijn gisteravond, na tien jaar
discussie, in grote meerder-
heid tot dit akkoord gekomen.
Alleen de Dienstenbond FNV
heeft er niet mee ingestemd.

Het moeizaam bereikte akkoord be-
tekent een verlenging van de weke-
lijkse openingstijden van winkels
van 52 naar 55 uur. De koopavond
blijft op donderdag of vrijdag ge-
handhaafd. Het akkoord is duidelijk
een compromis: het grootwinkelbe-
drijf en de consumentenorganisa-
ties wilden graag een verdergaande
liberalisering van de sluitingswet,
de organisaties van winkeliers en
winkelpersoneel gaat de bedrijfs-
tijdverlenging eigenlijk te ver.

Aan minister Andriessen van Eco-
nomische Zaken, die enige maan-
den geleden het initiatief tot het
overleg nam, zal nu het akkoord
worden voorgelegd. Volgens H. van
der Geest, vice-voorzitter van de
grootste organisatie in het midden-
en kleinbedrijf KNOV, zal de minis-
ter het akkoord als nieuw wetsvoor-
stel aan de Tweede Kamer aanbie-
den en ~met verve verdedigen".
Aan de tegenstand van de Diensten-
bond FNV wordt afbreuk gedaan
door het akkoord van de christelijke
zusterorganisatie, de Dienstenbond
CNV.

rdacht van roof Vijlen
Op rechtbank
gearrersteerd

Van onze verslaggever
PASTRICHT - De 19-jarige
Pastrichtenaar W.F. is giste-
W voor de Maastrichtse recht-
Wpk gearresteerd omdat hij erP 1verdacht wordt de overval-
P 1op de Rabobank in Vijlen
Hi 1 december vorig jaar ene van eergisteren mede ge-
eegd te hebben. W.F. werd
jeteen voor verhoor overge-
facht naar het bureau inpais.

e jongen is de schoonzoon
w* de man die gisteren terecht
j°nd op verdenking van het
Fgen van de roof op de bank
Jj ! december. Als getuige in
r strafzaak tegen zijn vaderfobeerde hij die laatste giste-
?fn een alibi te verschaffen
:>or 1 december.

* kringen van deMaastrichtse
°utie en justitie werd ter zit-n8 meteen al gesuggereerd
at de eergisteren uitgevoerde
verval gepleegd zou zijn uit>ure intimidatie'. Een balieme-
eWerkster van de bank had
gelijk toegezegd te zullenRuigen tegen de gisteren te-5chtstaande verdachte. Ze had
erïl tijdens politieonderzoek
erkend. Verondersteld wordt

;at de laatste bankroof, die ove-
'gens gedeeltelijk mislukte,

'edoeld was om de baliemede-werkster bang tekrijgen en niet
* laten getuigen. Maar niets

P»eek minder waar. De vrouwrees de verdachte aan als me-fePlegervan 1 december. En ze
tegelijkertijd dat de

buigende W.F. daar ook bij
"'as geweest en bovendien de
9°f van eergisteren medege-3leegdhad:

♦ Zie verder pagina 21

Evenwichtig
De minister had eerder de betrok-
ken organisaties voor het blok gezet
om samen uit de al jaren slepende
discussie te komen. Nu een grote
meerderheid van de partijen tot een
dergelijk akkoord gekomen is, lijkt
het voor de betrokkenen logisch dat
de minister het voorstel overneemt.
Volgens Van der Geest is het be-
reikte akkoord „buitengewoon
evenwichtig" en „voldoet het aan de
maatschappelijke behoefte" van
langduriger mogelijkheden tot win-
kelbezoek.

EN TOE ZON
■le,p ochtend nog wolkenvel-

;ich S IVliddaSs laat de zon
| e , *f en toe zien, waardoorWd"1peratuur oploopt tot 14

ïfUirt 6*1* Er staat een matige
i>üjmestenwind* De mini"
U^Jmternperatuur bedraagt dem ««ende nacht 7 eraden.
VANDAAG:
K£op: 07 10 onder: 1831
r**an op: i513 onder: 06.06
MORGEN
Cr^P: 07.08 onder: 18.33
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Azijnfabriek van
Gulpener fuseert

Van onze redactie economie
GULPEN - De Gulpener Azijn- en
Mosterdfabriek BV en de grootste
concurrent, Azijn- en Limonadefa-
briek De Burg BV in Heerhugo-
waard, gaan fuseren. Gulpener,
Limburgs enige azijn- en mosterdfa-
briek van formaat en 165 jaar oud,
verliest daardoor haar zelfstandig-
heid. De personeelsleden hoeven
voorlopig echter niet te vrezen voor
hun baan en de gerenommeerde
azijn- en mosterdmerken blijven
vooralsnog bestaan. In de Gulpener
fabriek wordt zelfs stevig geïnves-
teerd.

De fusie komt tot stand doordat De
Burg BV de aandelen van het Lim-
burgse azijn- en mosterdbedrijf zal
overnemen, dat op zijn beurt een
minderheidsparticipatie in De Burg
verkrijgt. Door deze samenwerking
ontstaat een holding die een van de
grootste azijnfabrieken van Europa
wordt, met vestigingen in Heerhu-
gowaard en Gulpen die als zelfstan-
dige eenheden blijven werken.

" Zie verder pagina 1 9

Gifgas weg uit
Bondsrepubliek
BONN - De Verenigde Staten halen
binnenkort al hun chemische wa-
pens weg uit de Bondsrepubliek.
Het transport van de 100.000 grana-
ten met zeer giftig zenuwgas ge-
beurt van julitot september. Het zal
met de grootst mogelijke veilig-
heidsmaatregelen zijn omgeven.
Minder dan een milligram gifgas
kan al dodelijk zijn. Nadere bijzon-
derheden over deroutes die worden
gebruikt zijn niet gegeven.
Tot het verwijderen van de wapens
was vier jaar'geledenal besloten. De
granaten worden overgebracht naar
het atol Johnson, in deStille Oceaan
op duizend kilometer van Hawaï.
Daar zullen ze worden vernietigd.
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Akkerbouwers willen massaal naar Den Haag

Braks doet boeren
geen toezeggingen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het gesprek dat het
Landbouwschap op eigen dringend
verzoek gisteravond heeft gehad
met minister Braks van Landbouw,
heeft voor de akkerbouwers niets
opgeleverd. Het Landbouwschap
heeft de minister willen garanderen,
dat de graantelers zich zouden hou-
den aan de produktiebeperking op
voorwaarde dat zij voor hun graan
de prijs van 1988 weer terug zouden
krijgen. Dat zou een verhoging met
zes procent betekenen.

Braks zei na afloop dat hij kennis
had genomen van de opstelling van
het Landbouwschap en dat hij de

boeren niets had kunnen toezï
omdat hij niet mag van Brussel en
voor iets extra's ook geen geld had.

Het Landbouwschap eiste in het ge-
sprek dat de overheid de akker-
bouw in Nederland voor de gevol-
genvan de werkingvan de stabilisa-
toren sinds 1988 - een automatische
vermindering van de prijs bij over-
schrijding van de produktie - blij-
vend compenseert.

Garantie
Daarvoor wil het Landbouwschap
de garantie geven dat de Nederland-
se graanproduktie dusdanig wordt
beheerst dat deze blijft binnen het
aandeel van Nederland in de EG-
produktiedrempel van 160 miljoen
ton. Volgens het Landbouwschap
levert de Nederlandse akkerbouw al

een aandeel aan de Europese pro-
duktiebeperking.
Braks, die erkende dat Nederland
zich aardig heeft gehouden aan de
Europese voorwaarden, zei na af-
loop van het gesprek, dat hij niet
kon handelen tegen de regels van
Brussel om de Nederlandse akker-
bouwers extra steun toe te zeggen.

De bestuurders van het Landbouw-
schap waren na afloop van het ge-
sprek ontmoedigd. Zij hadden hoop
geput uit de woorden van premier
Lubbers in Hoogeveen en de Twee-
de Kamer. De voorzitter van de
christelijke boeren, Gérard Doren-
bos, zei uit het verslag van het be-
sprokene in de Tweede Kamer van
Lubbers te hebben begrepen dat er
echt extra geld vanuit Brussel naar
de Nederlandse akkerbouwers zou
gaan als die bereid waren gronden
braak te leggen en zich te houden
aan de beperking van de produktie.

Gisteravond laat werd bekend dat
akkerbouwers uit diverse delen van
het land vandaag en morgen mas-
saal op zullen 'stomen' naar Den
Haag als reactie op het mislukte
overleg.

PSV kan
nog hopen

MUNCHEN - Bayern Mun-
chen en PSV hebben gister-
avond het half volle Olympia-
stadion in Munchen vrijwel
geen moment de illusiekunnen
geven dat iets van Europees
topvoetbal in deze ploegen te-
rug te vinden is. Van de mage-
re, volstrekt initiatiefloze ploe-
gen was PSV de gelukkigste.
Ten eerste omdat de nederlaag
van 2-1 een redelijke uitgangs-
positie voor de volgende wed-
strijd is en ten tweede omdat de
meeste kansjes uit de wedstrijd
voor Bayern waren.

> Zie ook pogino 29

Heerlen bij
start sociale
vernieuwing

HEERLEN - De gemeente Heerlen
heeft besloten zich aan te melden
als een van de 25 gemeenten waar
de sociale vernieuwing van start
kan gaan. Het kabinet deed gisteren
uit de doeken wat verstaan moet
worden onder deze term.
Wethouder J. Andriesma toonde
zich tevreden met de voorgestelde
aanpak: „De sociale vernieuwing
heeft vooral betrekking op bestrij-
ding van langdurige werkloosheid,
verbeteringen aan oudere wijken en
van de welzijnssector. Het geld voor
deze probleemgebieden kwam uit
vele potjes. Nu komt er één geld-
stroom die wy naar eigen goeddun-
ken kunnen besteden. Uiteraard
moeten wij achteraf verantwoor-
ding afleggen."

" Zie ook pag. 3

Onderwereld fokt
nog agressievere
hond dan pitbull

LONDEN - De Britse onderwereld
heeft een nieuw wapen: de 'ban-
dog'. Deze speciaal gefokte hond
overtreft zijn soortgenoten in agres-
sie en kracht. Het dier, dat zon zes-
tigkilo weegt, is eenkruising tussen
een Amerikaanse pitbull, een bul-
dog, eenRottweiler en een Rhodesi-
sche dog. De Britse dierenbescher-
ming heeft gisteren alarm geslagen.
Zy maakt zich grote zorgen over de
snel groeiende populariteit van de
bandog, die de wendbaarheid, het
uithoudingsvermogen en de agres-
sie van de pitbull en de kracht en
het gewicht van de grotere soorten
in zich verenigt.
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Bij een brand in een Chinees
restaurant in de oude

binnenstad van Frank-
furt in de Bondsrepubliek
zijn gisteravond minstens
elf mensen om het leven ge-
komen. Het dodental kan
nog oplopen. Volgens de
brandweer raakten zes
mensen gewond, van wie
vier ernstig. De stoffelijke
resten van tien personen
werden gevonden in het
restaurant. Eén persoon
overleed na een sprong uit
een raam. In het restau-
rant dat zich op de eerste
verdieping van een ge-
bouw in de buurt van de
kathedraal van Frank-
furt bevindt, had zich een
explosie voorgedaan. Ver-
scheidene mensen waren
volgens ooggetuigen naar
beneden gesprongen om
aan devlammen te ontko-
men. FOTO: een brand-
weerman probeert via een
hoogwerker het restau-
rant binnen te komen.

Sirene straks
Piep of zoem
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verder in...
MAASTRICHT - In het C.C.V., Herbenus-
straat 89, is zondag 11 maart om 15.00 uur
een nieuwe voorstelling van kindertheater
'De Bolhoed'. getiteld 'De dankbare boom.
In de voorstelling die gebaseerd is op een
Japans verhaal blijkt de ontmoeting tussen
de kleine No en de boom, uit te groeien tot
een innige vriendschap. Het verhaal wordt
geïllustreerd met behulp vaneigen gemaak-
tereliëfpoppen. In de aula van de Stedelijke
Scholengemeenschap. Eenhoornsingel 100.
wordt zondag 11 maart om 11.30 uur een
lunchconcert uitgevoerd door Avanti-Kapel
onder leiding van Pierre Colen met mede-
werking van L.S.O.- hoornist Jan Breukel.
Zaterdagavond om 20.30 vertoont Theater-
groep Vertoon: 'Het bloed kruipt' naar 'The
Cord' van Keith Johnstone in het Loss

Theater, Achter de barakken 31a. Het stuk
gaat over mensen die hun ouders, hun op-
voeding met zich mee torsen in het leven.
De invloed hiervan blijft onontkoombaar!

HEERLEN - In de Stadsschouwburg van
Heerlen brengt het Heerlens Streektheater
op 16, 17, 18, 20. 22, 23 en 27 maart de klucht
'Loeës Hinne en Brandnetele'. Wie het
Heerlens Streektheater in een bezetting met
onder andere Harrie Vaessen, Jef Clement,
Math Loop, Arno Deckers en Aggie Wiertz
wil bezig zien kan bellen tt 045-716478.

SITTARD - Het Sirkeltheater in Sittard
toont morgenavond om 20.30 uur het to-
neelstuk 'Het bloed kruipt', dat wordt ge-
bracht door theatergroep Vertoon. Zondag-
middag vanaf 14.30 uur leest Frans Mal-
schaert in Sirkel het sprookje Doornroosje
voor.

" Scène uit 'Het bloed kruipt' van Theater Vertoon, te zien in
Sittard en Maastricht.

recept
Duitse biefstuk
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g gehakte runderbiefstuk, 2
grote uien, 100 g boter, zout, peper
en 1 eidooier.
Meng de eidooier, peper en de ge-
hakte biefstuk door elkaar.'
Verdeel in vier gelijke porties en
maak er vier niet al te dikke schij-
ven van.
Snijd de uien in ringen.

Laat boter bruin worden en bak
daarin de biefstukken bruin en
door en door warm.
Leg ze daarna op een voorver-
warmde schotel en bestrooi licht
met zout.
Bak de uien en de braadboter en
houd ze krokant.
Dresseer de uien over de biefstuk
en strooi er fijngeknipte peterselie
over.
Serveer hierbij gebakken aardap-

pelen,, verse appelmoes van goud-
reinetten ofkarmijnappel.

TIP: Bak een paar reepjes bacon
met de uien mee.
Blus het braadvocht af met een
scheutje rode wijn en drink de rest
bij de maaltijd.
In plaats van runderbiefstuk kon
ook paardebiefstuk genomen wor-
den.

hub meijer

Geen modieuze kitsch in muziekdramatische produktie LSO

Madama Butterfly als
psychologisch drama

door jos frusch

SITTARD - Het belooft een opzienbarende operaproduktie te
worden, Puccini's Madama Butterfly, die morgenavond in de
Stadsschouwburg van Sittard in première gaat. De ruimere fi-
nanciële middelen hebben - althans volgens de directie van
het orkest - tot zichtbare èn hoorbare verbeteringen geleid en
de artistieke leiders - de jonge Engelse dirigent Julian Rey-
nolds en de Duitse regisseur Werner Michael Esser - hebben
een artistiek plan de campagne ontwikkeld, datpast bij de be-
trekkelijke intimiteit van de Limburgse theaters, waarin But-
terfly komende weken wordt uitgevoerd.

Het is de laatste keer, dat de organi-
satie van een muziekdramatische
produktie op de vertrouwde manier- dus met steun van de provincie
Limburg en in samenwerking met
de Contactraad Limburgse
Schouwburgen - gestalte krijgt.
Een nieuwe opera-produktiekern
(met daarin- waarschijlijk- een we-
zenlijke participatie van het LSO)
zal in 1991 die taken gaan overne-
men. Preluderend daarop kan ons
provinciaal orkest bij Madama But-
terfly over bijna 200.000 gulden
meer beschikken dan gebruikelijk
(vijf in plaats van drie ton), wat vol-
gens directeur Peter van de Braak
niet alleen zichtbaar (de decors) en
hoorbaar (de solisten) te merken zal
zijn, maar ook in een beduidend
soepeler verlopende organisatie
heeft geresulteerd. „Er waren voor
ons minder branden te blussen", al-
dus Van de Braak. „Door het aan-
trekken van een produktieleider
(Jaques Peeters, die vroeger verant-
woordelijk was voor de avondregie,
JF) is de voorbereiding op organisa-
torisch gebied zeer professioneel
verlopen."

een hedendaagse visie geeft op deze
opera. „Er schuilt een gevaar in het
produceren van een overbekend
werk als Madama Butterfly", aldus
regisseur Esser, die verbonden is
aan het muziektheater van Trier.
„Het mag niet kitscherig worden
met te veel kersebloesem en Japan-
se snuisterijen of sentimenteel. Wij
geven een hedendaagse kijk op het
werk, maar niet in de zin van sextoe-
risme of Vietnam-lijken. De hande-
ling kan alleen rond 1900 spelen,
toen huwelijksmakelaars schijnhu-
welijken sloten tussen geisha's en
Amerikaanse officiers. Voor ons
staat voorop, dat deze opera een
zeer hard drama is over het lot van
een jonge vrouw. Een vrouw, die
een 'idee fixe' heeft, die het schijn-
huwelijk overwaardeert, de realiteit
uit het oog verliest en daardoor
zichzelf bedriegt. Zij verstart,- trekt
zich terug in haar schulp en pleegt
uiteindelijk harakiri. Op dat gege-
ven willen wij ons concentreren.
Hoe minder sentiment je als regis-
seur aan de handeling toevoegt, des
te tragischer wordt het lot van deze
vrouw. Het publiek kan meer af-
stand nemen, maar is juistdaardoor
des te meer begaan met het lot van
deze tragische operafiguur."

Maar ook de regisseur en de dirigent
lijken zich consciëntieus op deze
operaproduktie te hebben voorbe-
reid. In ieder geval hebben zij een
artistiek concept ontwikkeld, dat

Dirigent Julian Reynolds, die sinds
1986 werkt als assistent van Hart-
mut Haenchen bij de Nederlandse
Opera Stichting, wil muzikaal deze
visie ondersteunen. Ook hij zit met
de enorme traditie, die door grote
dirigenten en sopranen in de loop
der tijden is opgebouwd. „Madama
Butterfly is geen Tosca of Bohème,
hoewel de muziek onmiskenbaar
Puccini's stijl is. Er zitten veel meer
kamermuzikale aspecten in dit
werk, vooral in de tweede acte. Het
zal bij ons danoók niet bombastisch
worden, veeleer een psychologisch
drama met intieme nuances. De de-
licate harmonieën en kleurnuances
in deze partituur worden m.i. te
vaak verwaarloosd. Dat is bij ons ze-
ker niet het geval. Het wordt een
soort Harnoncourt-interpretatie,
waarbij de tempi en metronoomcij-
fers van Puccini zelf als leiddraad
zullen dienen. Ik denk dat 'deze aan-
pak ideaal is voor de theaters, waar
wij Butterfly gaan spelen. Voor het
theater in Maastricht zijn we zelfs
nog verder gegaan, daar hebben wij
ons nog meer aangepast aan de om-

standigheden van het kleine thea
ter."

Voor Reynolds, dievertelde zeer on-
der de indruk te zijn van de kwali-
teiten van het koor van het Maas-
trichts conservatorium en van de
houtblazers van het LSO, betekent
deze Madama Butterfly zijn debuut
als eindverantwoordelijke muzikaal
leider van een operaproduktie. Ook
devertolkster van de rol, waar het in
deze opera allemaal om draait -
Cho-Cho-San, alias Madama Butter-
fly - maakt haar debuut. Het is de
Zuidkoreaanse sopraan Young-Hee
Kim, die zich in 1984 in Nederland
vestigde en reeds diverse malen tij-
dens concerten en oratoriumuitvoe-
ringen in Limburg te bewonderen
was. Voor het eerst is zij de prima
donna in een operaproduktie.
De andere belangrijke rollen wor-
den ingevuld door de lerse alt Ra-
chel Arm Morgan (Suzuki), de Roe-
meense tenor Antonius Nicolescu
(Pinkerton) en de Nederlandse bari-
ton Henk Poort (Sharpless). 'Lim-
burgse' inbreng is er van Jef van
Wersch (Bonze), Hans Scheijen
(Commissaris), Mare Beelen (Offia-
le), Marisca Mulder (Cho-Cho-Sans
moeder) en Caroline Jaegers (de
nicht). De kinderrollen worden —met toestemming van de arbeidsin

spectie — ingevuld door Geoffry
Frijns en Jeroen Zwegers van kin-
derkoor De Lentebloempjes uit
Margraten. De kostuums en het de-
cor zijn van het Theater Trier, het
kap- en grimewerk van de Neder-
landse Opera.

Madama Butterfly wordt in totaal
acht keer uitgevoerd: Sittard 9/3,
Heerlen 10/3, Roermond 13/3,'Venlo
15/3, Maastricht 17/3, Venray 20/3,
Kerkrade 22/3 en Hasselt 24/3. In
Venray begint de uitvoering om
20.15 uur, in de andere theaters om
20.00 uur.

" Young-Hee Kim als Madama Butterfly in de gelijknamige
Opera. (FOTO: LSO/Paul Mellaart).

Franse avond in
Grand Theater

LANDGRAAF - Bekende en min-
der bekende vertolkers van het
Franse lied zullen morgenavond om
21.30 uur in het Grand Theater in
het Landgraafse Waubach garant
staan voor een avond vol van typi-
sche muziek uit Frankrijk. Tijdens
deze thema-avond zijn liedjes te ho-
ren van beroemde chansonniers als
Charles Aznavour, Edith Piaf, Gil-
bert Becaud en vele anderen. De
sfeer en de gezelligheid van het
Theatercafé worden verhoogd door
de aankleding die is aangepast aan
het thema. Een avond vol van 'La
Douce France'.
De stichting Grand Theater heeft
meerdere van deze thema-avonden
op het programma staan. Zo zal 23
maart het theatercafé in het teken
staan van lerse muziek.
Dezelfde stichting heeft komende
zondag 11 maart een Literaire
Brunch op het programma staan.
De opening vindt plaats om 10.30
uur waarna Jo Kaiser, Leo Her-
berghs, Brigitte Raskin, Geert van
den Weghe en Dick Gebuys lezen
uit eigen werk. Tussen de bedrijven
door zal de muzikale omlijstingver-
zorgd worden door Kwartet Jean
Francois. De presentatie is in han-
den van Dick Gebuys.

kunst

Hein Meens
routineus

MAASTRICHT - Voor bedroe-
vend weinig publiek (welgeteld
34 belangstellenden) gaf tenor
Hein Meens afgelopen dinsdag-
avond een liedrecital in de Re-
doutezaal van de Maastrichtse
Stadsschouwburg. In zijn vertol-
king van liederen van respectie-
velijk Ludwig van Beethoven,
Claude Debussy en Franz Schu-
bert werd hij aan de vleugel mu-
zikaal bijgestaan door Rudolf
Jansen, een van 's lands bekend-
ste liedbegeleiders.

Beethovens liedcyclus An die
ferne Geliebte heeft Hein Meens
mogelijk een tijdje niet gezien.
Hij zong deze prachtige reeks
liefdesliederen zo ongeveer met
de neus in de partij en kwam
daardoor interpretatief amper
los van het notenbeeld. Bij De-
bussy's cyclus Fêtes galantes I
en een drietal liederen uit Ariet-
tes oubliées fungeerde zijn parti-
tuur, evenals bij het uitgevoerde
dccl van Schuberts liedcyclus
Schwanengesang, daarentegen
slechts als geheugensteuntje,
waardoor er hoor- en zichtbaar
meer muzikaal leven in Meens'
vertolking zat. Toch bleef het re-
cital over het algemeen te routi-
neus klinken. Ik kan me trou-
wens niet herinneren ooit zo'n ij-
zige sfeer op een recital gevoeld
te hebben. Slechts af en toe ver-
gat de Limburgse Amsterdam-
mer de magere coulisse en zong
zoals we hemkennen van talrijke
oratorium-uitvoeringen in onze
provincie: met inzet en overtui-
ging. Dat gold zonder meer voor
het puntige Fantoches uit de Fè-
tes galantes. Daarnaast klonken
van de zeven, op teksten van
Ludwig Rellstab door Schubert
geschreven Schwanengesang-
liederen Frühlingssehnsucht,
het overbekende Standchen en
Abschied zoals de ongekroonde
koning van het romantische
kunstlied die bedoeld heeft: vol
vloeiende, weemoedige nostal-
gic. Pianist Rudolf Jansen toon-
de zich uiteraard een vast en be-
trouwbaar begeleider.
Maar hoezou dit recital verlopen
zijn in een volle zaal - waarzijn al
die leden van de Maastrichtse
tak van de Vereniging van Vrien-
den van het Lied gebleven?

peter p. graven

KERKRADE:
- do. 8/3: Orlando Kwartet met mede wer
king van Rian de Waal (piano).- vr. 9/3: Folkloristisch Danstheater 'Mare
Nostrum', dansen van rond de Middelandse
Zee.- zo. 11/3: Docentenconcert. Muziekschool
Kerkrade/Landgraaf/Simpelveld (11 uur).

MAASTRICHT:- vr. 9/3: Danseres Truus Bronkhorst. (Zaal
Het Vervolg, 20.30 uur).
- vr. 9/3: Opéra Comique, The Pirates of
Penzance.- vr. 9/3 t/m za. 103: Cabaretprogramma
'Made in Braille', van Vincent Bijlo. (Thea-
tercafé. 23.00 uur).- za. 10/3: Blijspel van de Toneelgroep M'46,
'Ik ben niet rappaport'. (Theater 't Pes-
thuys).- za. 10/3: Stadtisch Orchester Aachen.
(Staargebouw).
- za. 10/3: Moskous Ballet Emsemble, onder
leiding van Natalia Saz.
SITTARD:- vr. 9/3: 'Madame Butterfly' Opera van G
Puccini door het Limburgs Symphonie Or-
kest. Première.- za. 10/3: 'Pandora', muziek- en dansthea-
ter.
ROERMOND:- do. 8/3: Inleiding op de opera 'Madame
Butterfly' door de heer Cornelis Schell in
het artiestencafe.
- vr. 9/3: 'A capella pop' door Montezuma's
revenge.
- zo. 11/3: Koffieconcert, Roermonds Ka-
merorkest onder leiding van Henk Houben
(12.00 uur).

- ma. 12/3: Penthesilea van Heinrich von
Kleist door Het Nationale Toneel.

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

in de theaters

HEERLEN:
- do. 8/3: Toneel op toneel. De Voorziening
'De affaireRue deLourcine', tragi-komedie
van E. Labiche. (20.30 uur).

- vr. 9/3: Mas Tango, tangoprogramma.- za. 10/3: Limburgs Symphonie Orkest met
opera 'Madame Butterfly' van Puccini..
- za. 10/3: Marjol Flore' Marjol gaatvreemd',
liederenshow. (Kleine Zaal, 20.30 uur.- zo. 11/3: Charles Hennen Concours. (10-22
uur).

In’91weerMattheus-1
HOV met
Mozarts
Requiem

'E1HEERLEN - De Heerlense j
rium Vereniging is na de afs^nvan het succesvol verlopen,nleumjaar - met een ingetog«ocvoering van Handels Messi(s
hoogtepunt - begonnen rïi
voorbereidingen voor het na-
seizoen. Een seizoen, dat geheshet teken zal staan van de i^ring van de Mattheus-PasskuBach, die in de Passietijd 1»
worden uitgevoerd. r-

De repetities voor de Matthet
inmiddels al begonnen, al he
HOV tot die tijd ook nog a
'verplichtingen'. Zal zal op 2.
tember het feit worden herdac»
Fritz ter Wey tien jaar als di"
aan het koor verbonden is. En-'
maart, dus over enkele weke
het koor in de Heilig Hart Ker
Schandelen Mozarts Requiefl
voeren, een werk, dat ook
twee jaar geleden door de HC
klinken werd gebracht,
deze uitvoering zal de Heet
Oratorium Vereniging worde*
geleid door kamermorkest IVi
Mosa, terwijl de solistenp_|
worden gezongen door de ledeL
het Consortium Manuel Garci"
praan Magda'Crijns, alt Anne!
Valino-Ravetta, tenor Hans Sc
kens en bas Emile Goddink. -Wat de Mattheuspassie betref
de HOV samenwerken met het,
sterdams Begeleidings Orka
andere Limburgse oratoriumk1
De HOV heeft daartoe inml
een structureel overleg opgS
met deze koren om financiëll
spraken te maken en gezameft
standpunten te bepalen ten oft
te van het LSO en de provincie

Oplossing van gistere
i
1. cobbler; 2. Ohio; 3. biest; 4. boslt
reepnet; 6. toorn; 7. orde.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. dikke pap; 4. alvorens; 7.
opening in een visnet; 8. gewoonterecht als
aanvulling op de wet; 10. soort papegaai;
12. bijbelse naam; 13. vol zorg; 16. per-
soonlijk vnw.; 17. uitroep; 18. Nederlandse
Spoorwegen (afk.); 19. Grieks eiland; 20.
eminentie (afk.); 22. vlaktemaat; 23. circa
(afk.); 25. compleet; 28. plaats in Gelder-
land; 29. lofdicht; 30. denkvermogen; 32.
bakruimte; 33. ingezet stuk; 34. door, met
(Latijn).

Jlt
Verticaal: 1. stijlperiode; 2. venster; Je
voren water; 4. en andere (afk.); 5. U
van laagheid; 6. bergkloof; 7. soort a*U
dashond; 11. hoofdstad van Iran; 14. {'s
revolutionair, die de val der Girdond' e
bewerkstelligde; 15. onophoudelijk pfi')
20. wild zwijn; 21. voorbeeld; 23. dfri
24. stad in Frankrijk; 26. beminde 'V

Zeus; 27. tennisterm; 31. boom; 32. " 5zetsel.
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Huurwaarde
Van Amelsvoort kondigde verder aan in het
najaar te willen komen met een nieuw wets-
voorstel inzake de verhoging van het huur-
waardeforfait. Eerst zal de Kamer zich moe-
ten buigen over de nota Volkshuisvesting in
de jaren '90. Dat zal in juni gebeuren.

trageld
[<P het minderhedenbeleid is vol-

SoK-iaar 63 milJ°en gulden extra
Het is één van de

rPunten in het sociale vernieu-"gsbeleid dat de CDA/PvdA-coa-
flH*il voeren. Er zijn momenteel" de 100.000 mensen uit minder-en zonder baan.

\ ere onderdelen van de plannen,
J yrijdag al in hoofdlijnen doori kabinet werden goedgekeurd,

* ~ een bundeling van een reeks'subsidieregelingen tussen over-
I riv Semeenten van in het totaalj'niljard gulden, gericht op werk-
jj. eenheid, scholing, en welzijn;, Ulrr>ing van de mogelijkheden

( . gemeenten dat geld naar eigen
tiiri ken te besteden aan het ke-
tst n Van 'maatschaPPelÜke ach-

anden'; - een strengere toepas-
s van de huidigesanctie-regels in

de sociale uitkeringen; arbeidsbu-
reaus moeten sneller aan de sociale
dienst doorgeven wanneer een uit-
keringsgerechtigde werk weigert:
'Wederzijds: voor wat hoort wat',
noemt het kabinet dat, omdat het
meent een 'sluitende benadering'
van de bestrijding van de langduri-
ge werkloosheid te hebben gevon-
den; - het kabinet snel met een
reeks gemeenten afspraken maken
over de manier waarop de sociale
vernieuwing wordt ingevoerd.

Achterstand
Het kabinet noemt het bestaan van
'hardnekkige maatschappelijke
achterstand sociaal onaanvaard-
baar. De grote hoeveelheden geld
die nu in de bestrijding van die so-
ciale ongelijkheid worden gestoken,
drukken zwaar op de overheidsbe-
groting en de mogelijkheden 'te in-
vesteren in de toekomst van ons
land. De 1,6 miljard gulden die het
kabinet uittrekt voor sociale ver-
nieuwing is bijeen geschraapt uit 25
bestaande subsidieregelingen.

In een alarmerendrapport adviseer-
de de Wetenschappelijk raad voor
het Regeringsbeleid het kabinet vo-
rig jaar meer vaart te zetten in het
minderhedenbeleid. In de reactie
op dat rapport, die -een hoofdbe-
standdeel vormt van de plannen
voor sociale vernieuwing, kondigt
het kabinet een reeks maatregelen
aan. Er komt meer aandachtvoor de
opvang van peuters uit etnische
minderheden, de eigen taal van al-
lochtone kinderen zal vaker ge-
bruikt worden in het onderwijs om
ze dingen uit te leggen en er wordt
meer aandacht gegeven aan de kwa-
liteitvan het onderwijs in de Neder-
landse taal.

ro-Iraanse groep:
gijzelaarskomen

niet snel vrij
lon ET- De pro-IraanseRevolu-
H Pu6 Gerechtigheidsorganisatie
Libanon heeft gisteren gezegd
£ een spoedige vrijlating van de
li t erikaanse gijzelaars in Beiroet
!)e Ir en is'Eerder °P de da8 had
Ua aanse presidentRafsanjani ver-
lig rd dat er snel een einde zou ko-
r*aar aar* de gijzeling in Libanon,
i|et. zeventien westerlingen wor-
»rashVastgehouden. Onlangs had
f'i"ectmgton Teheran opgeroepen
Pv J* besprekingen te beginnen
( de vrijlating van de gijzelaars.

Kiesrecht
Opmerkelijk is dat de nota van de
regering geheel zwijgt over het ver-
lenen van kiesrecht aan minderhe-
den. Daarover zijn CDA en PvdA
het nog steeds niet eens.

Rivieren
Voor de stoffen die via de rivieren
de Noordzee binnendringen, zijn
gisteren ook afspraken gemaakt die
strenger zijn dan die van de confe-
rentie drie jaar geleden in Londen.
Er is nu een lijst van 37 milieuge-
vaarlijke stoffen die met 50% of
meer moeten worden terugge-
bracht. Voor vier stoffen (weer dio-
xine, lood, kwik en cadmium) is
-70% afgesproken. Volgens Maij-
Weggen zijn de landen overeenge-
komen dat verder gegaan moet wor-
den dan die -50% wanneer de stand
van de technologie dat toelaat.

De landen zijn niet ingegaan op de
wens van Zweden en Denemarken
om afte spreken, dat in het jaar 2000

de uitstoot van de 37 stoffen in de
Noordzee tot nul gereduceerd moet
zijn. De vertegenwoordigers van de
twee Scandinavische landen pleit-
ten daar sterk voor tijdens de ope-
ningsceremonie van de conferentie.
In 1999 moeten de pcbs geheel uit-
gebannen zijn. Geprobeerd wordt
zelfs om het jaartal 1995 te halen.

Kabinet presenteert plannen sociale vernieuwing
’Stijging werkloosheid

minderhedenstoppen’Van onze parlementaire redactie
'N HAAG - Het kabinet wil de stijging van de werkloosheidïer minderheden de komende vier jaar een halt toe roepen.

( langere termijn blijft het streven dat de werkloosheid on-
< etnische minderheden op hetzelfde peil ligt als onder ande-v°lkingsgroepen. Verbeterde scholing en een wettelijke
i£nt voor werkgevers te rapporteren over hun inspanningen
1?C-, onen in dienst te nemen, moeten dat doelbinnen hand-
teik te brengen. Maar hetkabinet voelt er niets voor werkge-
Js die geen allochtonen in dienst nemen, uit te sluiten van
ffirheidsopdrachten.

i *°al m een nota over het min-

r/ ledenbeleid die het kabinet gis-
entend, samen met de uitwer-S van de plannen voor sociale

slc!euwing, naar de Tweede Ka-
neeft gestuurd.

binnen/buitenland

Nieuwe lastenverzwaring
automobilist in de maak

Van onze parlementaire redactie

!EN HAAG - Een forse verhoging van de
otorrijtuigenbelasting (MRB) en invoering
in een accijns op LPG. Deze twee voorstel-en heeft het ministerie van Financiën in

"^""bereiding, zo liet gisteren staatssecreta-_1s Van Amelsvoort deTweedeKamer weten.

VP dit momenlfis.de hoogte van de MRB af-.estemd op het gewicht van de wagen. In deIbekomst zal de massa van de auto uitgangs-punt worden. Onder de massa wordt ver-

staan het gewicht van de wagen plus de ma-
ximale hoeveelheid vracht of lading die ver-
voerd kan worden. Ook het maximale aantal
passagiers dat onder normale omstandighe-
den vervoerd kan worden, wordt meegere-
kend.

Volgens Van Amelsvoort wordt internatio-
naal de massa van de wagen al als uitgangs-
punt gehanteerd bij de berekening van de
MRB. Op Financiën wordt ervan uitgegaan
dat ons land deze methode ook zal moeten

gaan hanteren, zeker als binnen de EG de
grenzen wegvallen. Een wetsvoorstel valt te-
gen het eind van het jaar te verwachten. De
bewindsman zelf noemde het geheel 'ingrij-
pend.

Het departement studeert ook op de invoe-
ring van een accijns opLPG. Deze studie zal
nogvoor de zomer afgerond worden. Daarna
zullen besluiten vallen.

Dwangarbeiders
voor herziening
afkoopregeling

Van onze verslaggever

DEN HAAG - De Vereniging van
Dwangarbeiders Nederland heeft in
een petitie aan de Tweede Kamer
om een oplossing gevraagd voor hel
probleem van de oorlogspensioe-
nen uit de periodevan hun gedwon-
gen tewerkstelling in Duitsland.
De moeilijkheid is dat de Neder-
landse regering in een overeen-
komst met West-Duitsland in 1956
de aanspraken van de Nederlandse
dwangarbeiders voor een bedrag
van 20 miljoen gulden heeft afge-
kocht. Als gevolg daarvan hebben
zij nu geen aanspraak meer op een
Duitse ouderdomsrente, maar krij-
gen ze op 65-jarige leeftijd een een-
malige afkoopsom van 50 gulden
voor elke twaalf maanden die ze in
Duitsland tewerk waren gesteld.

De voormalige dwangarbeiders vra-
gen nu aan deTweedeKamer om de
regering op te dragen met de Duitse
autoriteiten te overleggen over het
herstel van deze groep in zijn rech-
ten. Zij vinden dat er niet alleen juri-
dische argumenten zijn om de des-
tijds gesloten afkoopregelingte her-
zien, maar ook overwegingen van
billijkheid en rechtvaardigheid.

Maij- Weggen tevreden over eersle conferenliedag
Akkoord over terugdringen
’luchtvervuiling’Noordzee

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG -De landen die deelne-
men aan de gisteren door prins
Claus geopende Noordzeeconferen-
tie in Den Haag, zijn overeengeko-
men om de uitstoot van zeventienstoffen die via de lucht de Noordzee
vervuilen, terug te dringen. In 1995
moet de toevoer van die stoffen metminstens 50% zijn teruggebracht.
Mogelijk zal over de uitstoot van
vier stoffen die het ergst vervuilend
zijn (dioxine, kwik, lood en cad-

mium) worden afgesproken ze met
70% terug te dringen.

Minister van Verkeer en Waterstaat,
Maij-Weggen, die de conferentie
voorzit, bleek tevreden over de eer-
ste dagvan onderhandelingen. Haar
collega van Milieu, Alders, viel haar
bij door erop te wijzen dat de deel-
nemende landen nog niet eerder af-
spraken hadden gemaakt over het
terugdringen van stoffen die de zee
via de lucht vervuilen.

# De start van de derde Noordzeeconferentie in het Haagse Congresgebouw was gisteren aanlei-
dingvoor tal van milieuactivisten, van wie er velen ludiekwaren uitgedost, om te demonstreren
voor een schone(re) Noordzee.

EC-richtlijnen
De Europese commissaris voor Mi-
lieu, Ripa de Meana, heeft gisteren
gezegd, dat hij de afspraken die de
Noordzeelanden vandaag zullen be-
krachtigen, wil omzetten in EG-
richtlijnen, zodat ze voor alle lidsta-
ten van de Europese Gemeenschap
zullen gaan gelden.

Maij-Weggen noemde de gesprek-
ken van gisteren 'scherp', maar was
vol lof over de opstelling van de En-
gelse milieuminister Patten. De
Britten zijn vanwege hun opstelling
ten aanzien van de vervuilingvan de
Noordzee de laatste tijd heftig be-
kritiseerd, ook door Maij-Weggen.
„Groot-Brittannië heeft zich con-
structief opgesteld en was op alle
punten eerder akkoord dan sommi-
ge andere landen. Die opstelling is
een groot verschil met die van zeg
maar een maand geleden."

Witte Huis sluit militaire actie niet uit

VS: Libië maakt
chemische wapens

WASHINGTON-BONN - De Ver-
enigde Staten hebben gisteren Li-
bië ervan beschuldigd in een fa-
briek in Rabta chemische wapens te
produceren. Washington is 'zeer be-
zorgd' over deze ontwikkeling en
roept op tot internationale pogingen
om daaraan een einde te maken, zo
heeft de woordvoerder van het Wit-
te Huis, Marlin Fitzwater, verklaard.
Libië heeft de Amerikaanse aantij-
gingen ontkend.

Uit Westduitse veiligheidskringen
is vernomen dat de fabriek in Rabta,
80 kilometer ten zuiden van Tripoli,
tot nu toe 30 tot 50 ton giftig mos-
terdgas heeft geproduceerd. Het
complex dat met Westduitse hulp is
gebouwd voor de fabricage van me-
dicijnen, maakt sinds de ingebruik-
name in het midden van 1989 mos-
terdgas, aldus deze zegslieden.
Volgens Fitzwater suggereren 'be-
schikbare bewijzen dat Rabta che-

mische wapens produceert. „Wij
zijn uitermate bezorgd over deze
ontwikkeling. Rabta is gevaarlijk en
wordt steeds gevaarlijker," aldus de
woordvoerder die met zijn verkla-
ring reageerde op berichten dinsdag
en woensdag in de Amerikaanse
media.

De Witte Huis-woordvoerder wilde
niet speculeren over de maatregelen
die de VS zullen nemen, maar hij
sloot een militaire operatie niet uit.
Washington heeft zijn bondgenoten
op de hoogte gesteld van zijn be-
zorgdheid over de fabriek in Rabta.
Fitzwater weigerde in te gaan welke
landen verdacht worden van het le-
veren van grondstoffen aan deLibi-
sche fabriek. Hij onderstreepte de
noodzaak voor internationalewaak-
zaamheid bij de Libische pogingen
in het buitenland materialen te ko-
pen.

Sikhs richten
bloedbad aan

AMRITSAR - Militante sikhs heb-
ben gisteren ten minste 20 mensen
doodgeschoten en 30 verwond toen
zij het vuur openden op een menigte
op een marktplein in de stad Abo-
har, in de Indiase deelstat Punjab.

De sikhs lieten ook twee bommen
ontploffen op de drukbezochte
markt waar de mensen in paniek
wegvluchtten. „Er kunnen nog
mensen omgekomen zijn bij de
bomexplosies, maar we hebben
daar nog geen eensluidende infor-
matie over," zo verklaarde Ajit
Singh, de vice-inspecteur generaal
van politie. Abohar ligt 235 kilome-
ter ten zuidwesten van Amritsar, de
hoofdstad van Punjab.

De aanslag van gisteren is de eerste
groteactie van militante sikhs sinds
enkele maanden. De sikhs vechten
voor een onafhankelijke staat 'Kha-
listan', wat land van de zuiveren be-
tekent.

Veel doden
bij rellen in
Zuid-Afrika

JOHANNESBURG - Bij onlusten
in Zuid-Afrika zijn de afgelopen da-
gen tientallen doden gevallen. Gis-
teren kwamen minstens zeven men-
sen om het leven en raakten ruim 80
gewond toen de politie in het 'onaf-
hankelijke' thuisland Bophuthats-
wana het vuur opende op een groep
demonstranten die het aftreden van
president Mangope en hereniging
van het sinds 1977 onafhankelijke
Bophuthatswana met Zuid-Afrika
eisten.

Ook in andere delen van het land,
waaronder de thuislanden Venda en
Gazankulu, is het al geruime tijd on-
rustig. In zwarte woonoorden in de
provincies Transvaal, de Kaap,
Oranje Vrijstaat en Natal zouden bij
'verscheidene confrontaties tussen
politie en betogers minstens 40 do-
denzijn gevallen.Daarnaast vonden
nog eens 20 mensen de dood bij de
staatsgreep die begin deze week in
het thuisland Ciskei plaatsvond.

Vernieuwing
De term 'Sociale vernieu-
wing' wordt hoe langer hoe
meer het Credo van dit kabi-
net. Wat we er onder moe-
ten verstaan is .onduidelijk.
Het is zelfs de vraag of de
regering het weet en of
zoiets wel echt bestaat. In
ieder geval wordt aan deze
'geloofsbelijdenis' heel veel
opgehangen, maar geld is

er nauwelijks voor beschikbaar. We praten over 1,6 miljard gulden
voor dit jaar, dus amper honderd gulden per inwoner. Met een
dergelijke som, bestemd voor alle gemeenten, is men gauw uitver-
nieuwd.
Natuurlijk bevat de sociale vernieuwing een hele reeks initiatieven
die zonder meer toegejuicht dienen te worden. Dat het kabinet de
alsmaar groeiende werkloosheid onder minderheden - nu 100.000- wil aanpakken is uitstekend, maar het bedrag dat daarvoor pas
volgend jaar ter beschikking komt - 63 miljoen - staat in geen en-
kele verhouding tot de op te lossen problematiek. Daar komt nog
bij dat de regering (nog) niet van plan is werkgevers die geen al-
lochtonen in dienstwillen nemen daartoe te dwingen. Wel ontstaat
de plicht voor werkgevers te rapporteren over hun inspanningen
vertegenwoordigers van minderheden in dienst te nemen. Maar
een uitvlucht, waarom juistvoor bedrijf X of bedrijf IJ een uitzonde-
ring op de regel gemaakt dient te worden, is gauw gevonden. Dat
is in het verleden al vaker bewezen.
Zoals gezegd, het plan bevat een aantal goede aanzetten, maar
die staan of vallen met een correcte uitvoering danwei naleving.
Het gevaar bestaat dat de regering een soort controlemogelijkheid
op een nationaal probleem — de werkloosheid - overhevelt naar
de gemeenten, die daar veelal te weinig voor zijn toegerust.
Natuurlijk is het prima dat een deel van de subsidieregelingen tus-
sen overheid en gemeenten, gericht op werkgelegenheid, scholing
en welzijn aan die gemeentenworden overgedaan. In de praktijk
zou het echter best eens kunnen gaan om een zeer beperkte over-
dracht.
Daar komt nog bij dat de bewaking van het beleid wordt overge-
dragen aan een ambtelijke 'kerngroep' in Den Haag, samenge-
steld uit ambtenaren van diverse departementen, die het beleid
moeten bewaken èn besluiten mogen nemen. Maar wanneer die
ambtenaren er met de gemeenten niet uitkomen, dient het kabinet
de knoop weer door te hakken. De zaak wordt dan terugverwezen
naar de rijksoverheid. Dus zijn we weer terug bij af en is het uitein-
delijk toch derijksoverheid die een beslissing neemt.
De regering had zich dat eerder moeten realiseren, maar misschien
is de — te grote — haast, dieachter de sociale vernieuwing is gezet
daar wel de oorzaak van. De WD spreekt van 'oudewijn in nieuwe
zakken. De partij zou daar wel eens niet helemaal ongelijk in kun-
nen hebben: bestaande financiële posten worden onder een nieu-
we noemer aan de gemeenten ter beschikking gesteld.

P.S.

punt uit
Hongerstaking

o o
Twaalf Mongolische demon-
stranten die ijveren voor demo-
cratisering van hun land zijn
gisteren in hongerstaking ge-
gaan op het centrale plein in
Ulan Bator, aldus ooggetuigen.
Zij gingen hiertoe over nadat
de autoriteiten geen gehoor ge-
geven hadden aan hun eis dat
honderden communistische
partijbonzen het veld moesten
ruimen. Volgens inwoners van
Ulan Bator zijn de twaalf lid
van de Mongolische Democra-
tische Unie, de grootste van de
vier jonge oppositiegroepen die
zich beijveren voor het beëindi-
gen van het 69 jaar oude com-
munistische systeem.

Ambtenaren
De 250 gulden eenmalige uitke-
ring die de 700.000 ambtenaren
naar aanleiding van de CAO-
onderhandelingen krijgen,
wordt uitgekeerd op 1 april. De
uitkering is bedoeld om de pe-
riode vanaf 1 januaritot het be-
gin van de looptijd van de over-
eengekomen ambtenaren-cao
te overbruggen. De 250 gulden
is 'normaal inkomen', waarover
belasting en (pensioen)premie
wordt ingehouden. Gepensio-
neerde ambtenaren krijgen on-
geveer 175 gulden.

Journalist
In Istanboel is gisteren een
vooraanstaande journalist van
de grootste krant van Turkije
vermoord. Twee gemaskerde
mannen schoten Cetin Emec,
columnist en directielid van
'Hurriyet', voor zijn huis neer.
Ook zijn chauffeurkwam bij de
aanslag om het leven.

Cijzeling—j r>
Een gijzelingsactie in het
hoofdkantoor van de Stadspar-
kasse in het Westduitse Bo-
chum is gisteren zonder bloed-
vergieten beëindigd. De gijze-
laars zijn ongedeerd; de dader
heeft zich aan de politie overge-
geven. De dader nam gisteroch-
tend, nadat een poging om debank te beroven was mislukt,
zeven mensen in gijzeling en
verschanste zich in de klanten-
afdeling van de bank.

Communist
In Brazilië is de legendarische
communistenleider Luiz Car-
los Prestes overleden. De in
1898 in Porto Alegre geboren
Prestes haalde wereldfaam
toen hij als kapitein van de ge-
nie in 1924 opriep tot een op-
stand tegen het toenmalige re-
gime. Hij vluchtte na zijn op-
roep ondergronds. Met een
groep van kansarme Brazilia-
nen die zich bij hem aansloot,
trok hij daarop duizenden kilo-
meters door het land, vergelijk-
baar met Mao's Lange Mars
door China, waarbij de rege-
ringstroepen er niet in slaagden
hem te arresteren.
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Grenzen
het topontmoeting van Jalta, in
He vroegere tsaristische paleis op
tier t m' 'DO°d de toenmalige lei-
Aen Sef Stalin de kans die gren-

-^[ja voorlopig vast te leggen. On-
Sffch het verzet van Winston

iiekrchill wist hij bi
*-

de " toen al
ot^ra i ~ Amerikaanse president

Üat r^lm R°osevelt te bereiken
!Wg0 . Oost-Europa toeviel aan de

flip'etunie. De Russische troepen,
hj, vanuit Moskou waren opge-

-*&erl' tot in het hart van Eur°Pa-
-tech " hoefden niet op hun■y/u-eden terug te keren.
|L:0r Stalin legde Jalta begin fe-
<en o? 1945 definitiefvast, wat hij

Wer ■ chül enkele maanden eer-
,af *ln oktober, in Moskou hadden

hru|®sProken.Dat leidde tot het be-i'chiii s*-ukje papier waarop Chur-fjw de invloedsferen in vijf Euro-
-7 Uit

e anden in percentages had
50^?drukt. In Roemenië zou de
y:Jpe.t-invloedsfeer 90 procent
en 'in Bulgarije 75, Joegoslavië
ce f^ongarije zouden vijftig pro-
Qrj 'Britse invloed kennen, en in
viQ

le*enland zou de Britse in-öe? eer zelfs 90 Procent zijn.
pj

e afspraken op een kladje pa-
SK.r hadden formeel geen enkelelus, maar ze speelden mee bij

de afspraken in Jalta. Stalin wei-
gerde nieuweafspraken te maken,
en eiste dat ook de Poolse kwestie
geregeld zou worden. Toen dat
eenmaal geklaard was, kon Stalin
met een gerust geweten een 'Ver-
klaring over bevrijd Europa' on-
dertekenen. Hij wist immers dat
afspraken dat de Drie samen ver-
antwoordelijk zouden zijn voor
Europa, niets zou betekenen.

Polen
Het belangrijkste besluit van Jalta
was de definitieve regeling van
Polen. Zoals al in 1943 (in Tehe-
ran) was afgesproken viel Oost-
Polen toe aan de Sovjetunie, ter-
wijl Polen zelf doorschoof tot de
rivieren de Oderen de Neisse.For-
meel zou dit nieuwe Polen 'onaf-
hankelijk, vrij en democratisch'
zijn.
Al tijdens de oorlog werd duide-
lijk dat Stalin een andere interpre-
tatie aan deze afspraak gaf dan
zijn partners. Churchiil had die
ontwikkeling overigens al voor-
zien: „De Balkan zal bolsjevistisch
worden, en er is niets wat ik daar-
aan kan doen. Er is ook niets wat
ik voor Polen kan doen."
Dat bleek uit te komen: Roemenië
en Bulgarije, bondgenoten van de
Duitsers, werden direct na hun
nederlaag communistisch, net als
het bevrijde Hongarije. In War-
schau bracht het Sovjet-leger een
rode marionettenregering aan de
macht, terwijl de legitieme rege-
ring in Londen verbleef. Het de-
mocratische Tsjechoslowakije
'viel' in 1948, na een communisti-
sche staatsgreep.

Opstanden
Meer dan veertig jaarbleefde Sov-
jetmacht onaangetast. Zelfs enke-
le volksopstanden (Berlijn, Boe-
dapest, Warschau, Praag) braken
het Sovjet-juk niet. Tot, ten slotte,
in de jaren tachtig bleek dat het
Sovjet-imperium op lemen voeten
stond.
De uiteindelijke economische en
politieke onttakeling nam daarna
niet meer dan vier of vijf jaar in
beslag. Partijleider/president Gor-
batsjov was een van de eersten in
Moskou die het proces analyseer-
de en daaruit consequenties trok.
Hij kon echter weinig anders doen
dan streven naar een zo zacht mo-
gelijk landing.
De Polen en Hongaren waren de
eersten, die zich bewust werden

van de kansen die deze neergang
hen bood. Snel volgden de andere
Oosteuropese staten, met uitzon-
dering van Albanië. Het valt daar-
bij op dat elk land zijn eigen weg
kiest naar democratie, een parle-
mentair systeem en een eigen
vorm van kapitalisme.
Terecht verwachten de nieuwbak-
ken democratieën economische
en politieke steun vanuit het Wes-
ten. Zelfs zoekt een enkel land
aansluiting bij de EG. Tsjechoslo-
wakije liet bijvoorbeeld vorige
week nog blijken uiteindelijk lid
te willen worden. Die ontwikke-
ling is minder vanzelfsprekend
dan vaak wordt gesuggereerd. De
Gemeenschap is immers allang
niet meer uitsluitend een econo-
misch samenwerkingsverband. In
het kader van de Europese Politie-
ke Samenwerking (EPS) wordt
door 'Brussel' steeds vaker ook
buitenlands politiek beleid gefor-
muleerd voor alle twaalf lidstaten.
Het ligt niet voor de hand dat de
Oosteuropeanen hun zojuist ver-
worven politieke vrijheid zullen
willen inwisselen tegen bevoog-
ding vanuit Brussel. Veel logi-
scher is het dat ze deel zullen gaan
uitmaken van een groot Europees
economisch blok.
De EFTA (de Europese Vrijhan-
delsassociatie van Scandinavië,
Oostenrijk en Zwitserland) streeft
bijvoorbeeld naar de vorming van
een 'Europese Economische
Ruimte. Daarin kunnen deze lan-
denpolitiek onafhankelijk blijven
en economisch nauw met de EG
samenwerken.
Deze ontwikkelingen zullen de in-
stemming mo.eten krijgen van de
Sovjetunie.

Finlandisering
Tal van deskundigen verwachten
in Oost-Europa een proces van
'Finlandisering'. De Finnen zelf
bestrijden dat hun neutraliteit na
de Tweede Wereldoorlog door de
Sovjetunie zou zijn afgedwongen.
Zij zeggen dat het land een 'nor-
male' westerse kapitalistische de-
mocratie is.
De geschiedenis weerspreekt dit
beeld. Nog steeds bezet de Sovjet-
unie delen van Finland, nog
steeds bestaat er een verdrag van
wederzijdse bijstand, nog steeds
kent Moskou een voorkeursrege-
ling bij importen en nog steeds
houdt Helsinki vast aan een strik-
te neutraliteitspolitiek.
Terecht zijn de Finnen trots op

hun welvarende en egalitaire sa-
menleving. Dat neemt niet weg
dat hun positie, geplaatst tussen
de twee blokken, als voorbeeld
kan dienen voor Oost-Europa.

Elk van de landen in het vroegere
Oostblok zal echter zijn eigenweg
willen zoeken. Daarbij ligt het
voor de hand dat Polen, bijvoor-
beeld, veel nauwer met de Sovjet-
unie zal willen samenwerken dan
de oude democratie Tsjechoslo-
wakije of Hongarije, dat traditio-
nele banden kent met Oostenrijk.
De Balkanlanden Roemenië en
Bulgarije, en straks misschien de
restanten van een uiteenvallend
Joegoslavië, zullen nog weer een
andere weg gaan.

De nieuwe diversiteit van Oost-
Europa, hoeverheugend deze ont-
wikkeling ook is, draagt ook een
aantal gevaren in zich. Het simpe-
le wereldbeeld van twee groot-
machten, die elkaar in evenwicht
houden, geldt niet meer. Nu al
blijkt dat spanningen ontstaan
over minderheden, zoals bijvoor-
beeld tussen Boedapest en en
Boekarest.
Het is te vroeg nu al te voorspellen
dat de Balkan en - algemener -Oost-Europa weer een kruitvat
wordt, zoals sommigen doen. Het
uiteenvallen van het Sovjet-rijk
laat echter een politiek gat achter,
dat vooralsnog niet is opgevuld.

Louis burgers

Terug
In 'Bondgenootschap 90' zitten
veel van de drijvende krachten
achter de novemberbeweging.
Ook Barbel Bohley, de 45-jarige
'moeder' van de vreedzame revo-
lutie en intussen al weer bijna in
de vergetelheid geraakt. Stor-
men van kritiek oogstte Bohley
nadat zij de val van de Muur als
te vroeg en te ondoordacht had
omschreven. Toen zij in januari
bij de bestorming van het hoofd-
kantoor van de 'Stasi' tot kalmte

maande, werd ze uitgefloten
Ook binnen 'Nieuw Forum' wan
kelde haar positie.
Maar nu is ze terug, even strijd-
baar als vroeger. Bohley: „Onze
plaats is in de oppositie. Bepaal-
de dingen zijn weer net als vroe-
ger: je bent opnieuw in de min-
derheid, staat aan de kant en
moet vechten voor je ideeën. Dat
doet pijn, maar ik begin er weer
aan te wennen. En eerlijk gezegd
heb ik nooit kunnen geloven ooit

aan de kant van de 'bepalers' te
staan."

Barbel Bohley en de meeste pro-
minenten van 'Bondgenoot-
schap 90' passen niet in de garde
nieuwe DDR-politici, die zich
van de ene afspraak naar de an-
dere spoeden op zoek naar kie-
zers. De 42-jarige filosoof Wolf-
gangTemplin van Vrede en Men-
senrechten: „Wij zijn niet links of
rechts. Onze eigenlijke opdracht

is het zeker stellen van de rech-
ten en belangen van de mensen
tegenover de leidersaanspraken
van de partiien."
Het Bondgenootschap wil de in-
terne vrede herstellen en de bui-
tenlandse garanderen. Verder
moet de macht van de staat zo
worden beperkt, dat de vrijheid
en de waarde van het individu
gewaarborgd zijn. Medezeggen-
schap op alle gebieden, referen-
da over belangrijke plannen, de-
centralisatie als tegenwicht voor

een te machtige staat en een so-
ciale, milieuvriendelijke econo-
mie. Dat zijn de belangrijkste
programmapunten. Voorwaar-
den voor de Duitse eenheid zijn:
zelfbeschikkingsrecht voor de
DDR, demilitairisering, bevrie-
zing van de lidmaatschappen
van NAVO en Warschaupact en
een garantie voor de Poolse
westgrens.
'Bondgenootschap 90' is een ver-
zameling van oprechte idealis-
ten, die jaren hebben gestreden
voor hervormingen, gezucht
hebben in de cellen van de Stasi
en in de laatste maanden van
1989 hun idealen bijna vervuld
zagen. Nu dreigen ze te worden
weggespoeld door de keiharde,
vooral door Bonn aangewakker-
de, strijd om de macht. Bohley:
„Er wordt alleen nog maar aan
geld gedacht. Honderdduizen-
den zullen het slachtoffer wor-

den als de DDR kapitalistisch
wordt. Ik ben bang voor de toe-
komst van ons land, dat ik een
werkelijke kans wens."
De kansen dat 'Bondgenoot-
schap 90' na de verkiezingen nog
een grote rol zal spelen, zijn
klein. Dat geldt ook voor de klei-
ne linkse partijen zoals de Groe-
nen (fors gesteund door de West-
duitse broeders en zusters), voor
de 'Verenigde Linksen' (radicaal
socialistisch), de 'Onafhankelij-
ke Vrouwenbond' (feministisch)
en 'Anjers' (marxistisch, geïnspi-
reerd door Rosa Luxemburg en
Karl Liebknecht). Pogingen om
tot een gemeenschappelijke lijst
te komen, gingen ten onder in
een eindeloos gehakketak over
de eventuele teloorgang van het
eigene. Nu gaan ze kansloos,
maar met een eigen ongeschon-
den identiteit, de slag aan met de
grote partijen. Bijna zonder
eigenpamfletten, vergaderend in
kleine zaaltjes met een handvol
getrouwen, strijden ze voor hun
idealen. Ook in deDDR verslindt
de revolutie de eigen kinderen.

binnen/buitenland
STalvan experts verwachten in Oost-Europa proces van Finlandisering

Het einde van ’Jalta’
ted

C gjQk*>m»Wi DEN HAAG
N^p>~«l^i - De kaart

n-i^^Xf* I van Midden-
i O f en °ost"

fc^& J, I Europa krijgt
rein^l''' // nieuwe kleu-

"^ *-~ï~h ren Sinds
? halfjaar vervaagt het fei-

lt Communistische rood, om
fvangen te worden door

Og£)-eltinten. Vreugde en op-
°-hting over die nieuwe

Uheid overheersen nog in
f van de vroegere Sovjet-
ellieten. Terecht, want een

[£ geleden was een terug-,
-ht van de Russische Beer[ Oost-Europa nog een vol-
e^t ondenkbare zaak.

Ij vreugde over de snelheid■armee de ontmanteling van hetl^et-imperium zijn beslag
ïêt, kan echter niet verhullen
/ ir> Midden- en Oost-Europa
f 1machtsvacuüm dreigt te ont-
'an. De geordende, na-oorlogse
!reld waarin twee supermach-
-1 Europa hebben opgedeeld,
3rdt vervangen door een sys-

jjjjj Brn van een veelheid van zelf--3 Jndige staten.
I >or West-Europa vormt die ont-
I kkeling geen probleem. De ka-
I taüstische staten hebben een-

"d gezocht, en gevonden, bin-
[ *'n de Europese Gemeenschap.
" E Atlantische alliantie verandert
—^overeenkomstig: zij gaat be-
jSan uit twee gelijkwaardige

sjfrtners.
f§Pstelijk van Elbe en Donau ligt
JJjrt anders. Daar is juisteen omge-

erde beweging in gang gezet.
tet uiteindelijke effect is hetzelf-

Jdelandkaart die VS-president
°sevelt, minister-president
urchill en de Russische leider

in Jalta in 1945 tekenden,
|*fstaat niet meer.

is nog onduidelijk wat daar-

|°r in de plaats komt. SommigenJ^ken over een serie 'concentri-fte cirkels' rondom het West-'ropa van de EG. Anderen gelo-
daarentegen dat Oost-Europa

rder aansluiting zal zoeken bijEFTA, de vrijhandelsassociatie

!J\ de Scandinavische landen en
,'tserland en Oostenrijk. De
"üandisering' van Oost-Europa

I*- 1 misschien een juiste omschrij-
rj§ kunnen zijn van het procesd ' daar plaatsvindt.

)a¥ elk geval lijkt vast te staan dat
iZfy_>° 0U a'les zal doen een buffer-
CviM te behouden tussen het

en de eigen west-ij s* Vandaar de Russische po-
jj^gen de DDR niet zonder meer
J)ii * aten aan ln een verenigduitsland, en voldoende invloed
fK behouden in de rest van Oost-■^""opa. Sinds de Tweede Wereld-

t °8 staat het behoud van veili-L yestgrenzen centraal in de bui-mandse politiek van Moskou.

" Zij verdeelden het
na-oorlogse Europa:
Winston Churchiil,
Franklin Roosevelt en
JosefStalin, hier
gefotografeerd tijdens
hun historische
topontmoeting in Jalta
op de Krim.

Met eigen ongeschonden identiteit in de verkiezingsslag
Waakhondfunctie voor

’Bondgenootschap90’

Van onze correspondent

- De Oostduitseburgerbewegingen Nieuw
£orum, Democratie Nu enj^t Initiatief voor Vrede en

treden na
moeilijke bevalling alsbondgenootschap 90' aany de verkiezingen van 18

y^aart. Daarmee zijn ze de
~n/gen die het oorspronke-yke plan van de oppositierouw zijn gebleven om ge-
meenschappelijk tegen de
?mrnunisten en voor een

Qleuw land te strijden.

g y hebben geen partner in de
tj-^dsrepubliek en daar zijn we
h.: . °P>" zegt de historicus engister zonder portefeuille,
jPjfgang Ullmann (Democratie
h i

"We zouden er toch wel een
rtio vreemde opvatting over de-
(}Q Cratie op nahouden als we ons
Voo Westduitse politici lieten

""schrijven wat wij willen," al-

dus Ullmann. Gerd Poppe van
Vrede en Mensenrechten: „Wij
willen als corrigerend mechanis-
me werken. Als beweging heb-
ben we daartoe meer kansen dan
als partij." Hij ziet een waak-
hondfunctie voor zijn groep weg-
gelegd.

Onthullingen rond Britse stakingsleider

Scargill streek zelf
geld Gaddafi op
Van onze correspondent

LONDEN - De zomer van
1984 was, zeker voor de toen
al een halfjaar stakendeBrit-
se mijnwerkers, eigenlijk
veel te warm geweest, net als
de daarop volgende herfst en
winter. Doel van de staking
was het ten val brengen van
premier Thatcher, maar het
uitblijven van de kou had de
regering nog steeds niet ge-
noopt tot rantsoenering van
de elektriciteit. Al wat de ac-
tie had opgeleverd, waren
doden en gewonden. Velen
waren uit hun huizen gezet,
omdat zij huur of hypotheek
niet meer konden opbren-
gen.

Natuurlijk hadden ook de leiders
van de heroïsche staking hun fi-
nanciële problemen. 'King Ar-
thur' Scargill had een hypotheek
lopen bij de door hem geleide Na-
tional Union of Mineworkers. En
de secretaris-generaal van die
bond, Peter Heathfield, had daar
geld geleend om zijn huis te mo-
derniseren.

Op 25 september van dat gedenk-
waardige jaar 1984 bracht de post-
bode de brief die Scargill enige
maanden later van zijn financiële
problemen zou verlossen, maar
hem nu alsnog in opspraak heeft
gebracht. Scargill, zo onthulden
maandag het televisiestation ITV
en het socialistische boulevard-
blad de Daily Mirror, stal geld dat
de Libische leider Gaddafi in zijn
goedertierenheid in de stakings-
kas had gestort. Het was Roger
Windsor, destijds een van de se-
condanten van Scargill, diena vijl
jaar het stilzwijgen verbrak.

Op die 25ste september dwarrelde
een brief op Scargills bureau van
de uit de Pakistan afkomstige
winkelier Altaf Abbasi, die goede
contacten onderhield met de Libi-
sche leider Gaddafi. In dit schrij-
ven werd financiële steun be-
schikbaar gesteld. Omdat Scargill
altijd categorisch had ontkend dat
er contacten waren met de gehate
dictator, moest omzichtig worden
gehandeld. De hoofdpersonen
kregen codenamen, en zo kon het
gebeuren dat Scargill door het le-
ven ging als 'De Patiënt. Abbasi
werd, niet geheel onbegrijpelijk,
herdoopt in 'De Dokter.

Dokter en Patiënt kwamen over-
een dat Scargill in Parijs een hoge
medewerker van Gaddafi zou ont-
moeten, Salim Ibrahim, alias 'De
Adviseur. Op 8 oktober kwam
men in het diepste geheim in de
Franse hoofdstad tot overeen-
stemming dat Roger Windsor naar
Libië zou reizen om Gadaffi te ont-
moeten.

ARTHUR SCARGILL
...alies ontkend...

Opnamen
Roger zat twaalf dagen later in het
vliegtuig naar Libië. In een be-
doeïnen-tentsprak hij met Gadda-
fi, waarna de Libische leider de
brief aannamn met het nummer
van de NUM-bankrekening in
Warschau.

Er waren wat opnamen gemaakt
van de geheime gesprekken, maar
dat liet Gaddafi altijd doen. Hoe
kon hij, de nederige Roger Wind-
sor uit Yorkshire, daar bezwaar te-
gen maken? Diezelfde avond nog
keek een verbijsterde Britse natie
naar de televisiebeelden van een
NUM-vertegenwoordiger die de
gehate leider omhelsde.

Scargill was ontdaan over de pu-
bliciteit, maar dat was niet zijn
enige teleurstelling. Toen het geld
uiteindelijk zijn lange wegvan Li-
bië naar Sheffield had afgelegd,
bleek het maar om 163.000 pond te
gaan.

Dat Scargill ook met een dergelijk
gering bedrag nog heel mooie din-
gen kon doen, bewees hij enkele
dagen later. Op 3 december legde
Windsor de bankbiljetten op Scar-
gills bureau, waarna devakbonds-
leider de bestemming ervan uit-
eenzette. Windsor kreeg 29.500
pond om een overbruggingsle-
ning (bij de NUM) af te lossen, se-
cretaris-generaal Heathfield ont-
ving 17.000 pond om de lening
voor zijn huis af te betalen en zelf
zou De Patiënt 25.000 pond ont-
vangen om de ergste hypothecaire
nood te lenigen. Maandag, vijfjaar
na dato, ontkende Scargill alle
aantijgingen.

Sovjet-kritiek
op Fidel Castro

MOSKOU - In de Sovjet-pers is
voor het eerst zware kritiek uitge-
oefend op de Cubaanse leider Fi-
del Castro. Het hervormingsgezin-
de blad Moskowskija Novosti
haalde vooral fel uit naar de in de-
cember door Castro gelanceerde
leuze 'socialisme of de dood.
Daarmee heeft „het Cubaanse
volk op inititief van de maximo
leader zijn lot al bepaald," schreef
het blad.

Castro's model van het socialisme
is gebaseerd op „het volledig af-
zien van de markteconomie, de of-
ferbereidheid voor een idee, de
militarisering van de staat, de on-
aantastbaarheid van de elite van
partij en staat alsmede de ontoe-
laatbaarheid van het meer-partij-
ensysteem, waarover zelfs niel
mag worden gesproken," ze
schreef het Russische blad.

(ADVERTENTIE)

sL^^ Fï Hfï HfT PT Wfl! jÊÊÊÊKmW^h
* MJ&wßk LLO-1 IE 1 I lELr 1 YVEL! y\ g
J Je hebt zo van als het een beetje tegenzit! U zult zien, êf I' li
£ die dagen, dat alles tegen zit. dat er dan ineens weer overal zonnetjes . J^v^^l^.5 't Weer is niet al te best. Slecht gaan schijnen! Probeer 't maar! 1 !'|
s geslapen. Met het verkeerde been Overigens is Els natuurlijk vooral IIH Él\Ï!Sml. rP, uit bed gestapt. Ach, het is niet .een perfekt aperitief en een subliem ■^Wlflffl^l

|5j Het heet Els. IJskoud gedronken daarom altijd 'n fles J^E^ËIIIHis Els een heerlijke kruidenborrel. Els koud staan. B Ijl I %^Sa^E^,'5 Drink daar nou 'ns een slokje van Je weet maar nooit! % : !W
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Rekenwonder
voor deze week.

k Bij Jan Linders:
Leeuwezegel halvarine /'O500gram OV

RIIPFPM&RFT Douwe Egberts f>39~,r- *g\é roodmerk koffie 250 gram Z»
literpak X*

ËjISBOf Diamant frituurvet -| 19

anDPimOPS 1 QQ lli B Goldbergvissticks Superieur -|69
J '^■■■■■■■■■■■■^■■■■— W pak alOstuks = 300 gram 1.

mSyOnSlS© 2L49 Groko spinazie ala crème QO
Verkade San Francisco "| 79

VPrlfflfiP ml ? lft Robijn Fleur & FijnVtUKciUfcJ

*** vloeibaar, 1 liter O.
7 *-iU":'" I «os Afö^fü '#««»W«© Gouda's Glone tafelmargarine "f 49

" * i.Oc? I SiiAl «li?:C«yM^|f« „ pondskuip = 500Kram L»tafelrnargarine L65 i Dixan2kiio Q49
CÜT^TI QQQ ÖN | met GRATIS 3 washandjes. ,/"

* **^ * *^v -*- *C? "W fflff jol K^ WK jH SS^-H? .fl 9kHH^^.^^9H lil -Snorl ttflj^H^B irn

___49H89^_________B_h_______. .ijflililiHl-ffHflßffinhri... ■ :'r$»8888&Oi ,rfoö&-: \i lonnuv tiL*L*n_j l* ____r\_/,-,-., t . ft Ik jéÊP&k _________^ -jS^S b______. _^lÉS _■_)___>. _____ÉH Ë^. Kieenex tissue s ■■ 3,5

JML D\J OJfc? D 1 ,OU H-B 1 _______ V^i________[ 18 SI Ek^B wl _______ ü"i UPv^H m■r* . i /% io

lui ,Uu wJLmË V WÊ 9 WÈ fmmimSÊË UhêëêêKw / i, / f
|P^" 'i||| PpP^ «|||||| JPP" P^ P^ Grote abrikozenvlaai i| 90

0 27 cm. T"«
Vers gesneden *| 99
bamipakket ± 600gram X*

i n M xrr**^ Verse braadworst C95

82.00
Als ubij JanLinders de wekelijkseboodschappen doet,kunt u wonderlijk voordeliguit

zijn. Neem bijvoorbeeld onze aanbiedingen in deze advertentie: stuk voor stuk voorzien
van 'nbuitengewoon vriendelijkprijskaartje.

Wonder of geenwonder? Ach, 't ismaar hoe jehet bekijkt... JanLinders noemt 't gewoon
scherp inkopen. Maar reken deze week uw kassabon 's na en vergelijk deprijzen met die
van de concurrentie. Dan zou u misschien toch aan 'nwondertje gaan denken.

janlinders
'tAllerbeste voor 'nvriendelijkeprijs

Deze akties geldenvan donderdag8 maart t/m woensdag 14maart 1990.De vers-akties geldenvan donderdag8 maart t/m zaterdag 10maart 1990.
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Nettowinst naar elfprocent; leasen steeds meer in trek

Océ-Van der Grinten
wil meer overheidssteun

Van onze redactie economie
I^STERDAM - „Hoogwaardige industrie moet meer steun
Ügen van de overheid. Die onderzoekt nu of zij daartoe be-
P is. We moeten maar afwachten wat er uit dat onderzoek
"^t", aldus H. Bodt, voorzitter van de raad van bestuur van
,e-van der Grinten, gisteren tijdens een toelichting op het
irverslag. Océ, dat in kopieerapparaten en -materialen doet,

'n tot nu toe uitbreiden doorkredieten die het bedrijf van de
rheid kreeg.

pt: „Het is voor ons gunstig als
* Mogelijkheid wordt geconti-

e.rd. Zo niet, dan wordt onze
ei afgeremd. Het voordeel van de

ü* e overheid beschikbaar ge-'de zogenoemde Technische
fwikkelings Kredieten ten op-ft'e van andere kredieten is dat
'overheid veertig procent van het
rc° draagt. Bovendien is de rente
Pr* ..Wij hoeven de veertig pro-
"J' diede overheid voorfinanciert,
r terug te betalen als het project

Wij ermee uitvoeren, succesvol
j °t nu toe is dat altijdnog het ge-. Seweest en hebben we dus ook
les terugbetaald", zegt Bodt.
;e behaalde vorig jaar een netto-,2et van 2.132,6 miljoen gulden,
'<f procent meer dan in. 1988. De

steeg met 11,3 procent
if? 84,7 miljoen gulden. Het be-
rJ'sresultaat kwam uit op 144,8poen gulden, een stijging met 18
jsCent. De nettowinst per aandeel
I 6~rnet.2,16 gulden omhoog naar

'l ° gulden. Océ stelt de aandeel-
|p?er? op 10 april voor een divi-
£J?d uit te keren van tien gulden,c"Jk aan het dividend in 1988.

Personeel
<m totale aantal mensen dat bij Océ
en nam toe tot 11117* maar in
I erland daalde het personeelsbe-
mdrnd van 3.853 tot 3.770. De autono-
i. omzetgroei (netto-omzetgroei

onder meer kosten voor over-. «lingen) van Océ bedroeg vorig
£T slechts 8 procent. Dat komt
tl°rnamelijk door de overneming

vorig jaarvan de divisie Gra-
Cs van Schlumberger in de Ver-. Bde Staten. Hierdoor boekte Océ

E* een autonome omzetgroei in de
F enkamermarkt van 9 procent te-
jpeen gewone omzetgroei van 22
L ,Cent tot 1.000 miljoen gulden.
fei!il. "^och leverde Graphics al
fiat eine bijdrage aan het resul-
I " die dit jaar zeker groter wordt".

De omzet in de kantoormarkt steeg
met 8 procent tot ruim 1.100 miljoen
gulden. Océ verwacht dat in de
tweede helft van de jaren negentig
laserprinters een deel van de kan-
toorkopieermarkt overnemen.
„Daarom zijn we nu druk bezig om
daar dan goed op te kunnen inspe-
len", aldus Bodt. Dat laatste geldt
ook voor kleuren-kopieerappara-
ten. Bodt: „Ook daar zijn we mee
bezig, maar voorlopig brengen we
die nog niet op de markt. Wij ver-
wachten dat die markt zich pas hal-
verwege de jaren negentig echt gaat
ontwikkelen. Pas dan komen we er-
mee". Toch sloot Océ vorig jaareen
principe overeenkomst met Collo-
rox, een bedrijf dat kleuren-copiers
maakt. Die overeenkomst ging uit-
eindelijk niet door. Waarom wil
Bodt niet zeggen.

Leasing
Océ heeft verder besloten het leasen
van apparaten intern te financieren,
omdat het concern het graag in
eigen hand wil houden, aldus
H.J.A.F. Meertens, lid van de raad
van bestuur. Verder staat de klant
zo tegenover één verkoper, terwijl
bij het in de arm nemen van een on-
afhankelijke leasemaatschappij ver-
snippering zou kunnen ontstaan.
Bovendien is het bij interne finan-
ciering gemakkelijker een contract
open te breken om extra apparaten
toe te voegen.
Vooral de post leasen is vorig jaar
sterk toegenomen, met 29 procent.
De verschuiving van verhuur naar
verkoop door middel van financiële
leasing heeft een negatieve invloed
op het bedrijfsresultaat, aldus
G.J.H. Nijhuis en J.F. van Laar, be-
leggingsdeskundigen bij de Amro-
bank. De rentepost in de verhuur-
prijs komt ten gunste van het be-
drijfsresultaat, terwijl diezelfde post
in de leaseprijs een positief effect
heeft op derentebaten.

beurs-

overzicht
Hoger

- De Amsterdamse
[j ectenbeurs was woensdag voor
y t eerst sinds tijden weer eens
fo^tgestemd. Nagenoeg alle hoofd-
(j dsen noteerden van enkeleggbeltjes tot een paar gulden ho-r. £je stemmingsindex sloot 1,90
ftiit 1beter op 109,3, een stijging die
„ et name na het middaguur werd

fealiseerd. De koersindex sloot
l9^t een winst van 2,9 punt op

w°k Frankfurt en Londen kenden
oensdag een vast sentiment ter-

t-OK e dollarondanks interventies
Obr terrein kon winnen. De omzet
P Beursplein 5 bedroeg woensdag

£■** f 1,5 miljard, waarvan f542
ioi n aan aandelen en f978 mil-
h n aan obligaties. De meest ver-ijdelde aandelen waren Konink-

e Olie met f 48 miljoen, Akzo
f ,t f 34 miljoen en Unilever met
r^ miljoen.
tj ~?bligatiemarkt was iets vrien-'yker gestemd dan dinsdag enj ŝt een winst van 0,20 tot 0,25
Sta *e realiseren. In de nieuwe
I atslening zijn, zo vrezen hande-
be eri- de echte zaken buiten deW*[ s. omgegaan en direct afgeslo-
pr oij het agentschap.De nieuwe 9
<tt^ Cents-lening wordt toch als een
£j o.eizaam geheel" omschreven.
ofl ,lnternationals, die 's ochtends
lar er invloed van de sterkere dol-
(jgi-^at aantrokken, sloten uitein-
Alt met winsten tot f 4 voor
fj° op f 126,60. Unilever was
Oü i beter °P f 143, Koninklijke
f , f 1,90 op f 144,50, Hoogovens
'ips °P f 74 '10 en KLM en Phi"
en n°teerden respectievelijk zes
en dubbeltjes beter op f 35,30
f J.40- NMB-Postbank f 1,10 op
f dr'°o, Internatio-Muller f 1,10 op
f7r a\l en Elsevier f 1,30 op
cent Alleen HCS moest tien
va^ priJsgeven op f 11,70 en Océ-
dp-, er Grinten noteerde onveran-erd op f 285.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 104,50 105.50
Ahold 111,80 112,90
Akzo 122,60 126,60' ,
A.B.N. 38,70 39,70
Alrenta 152,30 152,30
Amev 55,60 56,40
Amro A. in F. 88,00 88,10
Amro-Bank 76,00 77,70
Borsumij W. 69,20 70,00
Bührm.Tet. 55,40 57,50
C.S.M.eert. 72,70 d 74,50
DAF 32,90 33,60
Dordt.Petr. 130,40 131,80
DSM 109,00 111,50
Elsevier 75,10 76,40
Fokker eert. 34,80 37,50
Gist-Broc. c. 26,40 27,00
HCS Techn. 11,80 11,70
Heineken 105,20 107,30
Hoogovens 72,90 74,10
Hunter Dougl. 95,50 95,80
Int.Müller 85,50 86,60
KLM 34,70 35,30
Kon.Ned.Pap. 36,60 37,00
Kon. Olie 142,60 144,50
Nat. Nederl. 69,40 69,80
NMB Postbank 45,70 46,80
Nedlloyd 91,50 93,80
Océ-v.d.Gr. 285,00 285,00
Pakhoed Hold. 158,50 159,30'
Philips 39,60 40,00
Robeco 98,70 99,50
Rodamco 81,40 81,40
Rolinco 97,10 97,50
Rorento 57,40 57,20
Stork VMF 43,70 44,90
Unilever 139,80 143,00
Ver.Bezit VNU 95,50 98,20
Volmac Softw. 47,30 47,60
VOC 39,10 39,40
Wessanen 62,30 62,60
Wolters-Kluwer 45,70 46,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63,70 64,50
ACF-Holding 35,80 35,50
Ahrend Gr. c 212,00 214,00
Air Holland 26,80 27,00
Alg.Bank.Ned 39,40 40,20
ABN (div'9o) 37,40 37.40
Asd Opt. Tr. ■ 21,50 21.20
Asd Rubber 5,20 5,30
Ant. Verd. 410,10
Atag Hold c 96,80 97.80
AuUnd.R'dam' 85,00 85,00
BAM Groep 85,00 86.00
Batenburg 89,00 88,90
Beers 124,00 126,00
Begemann 137,40 137,40
Beündo 321,00 321,00
Berkei's P. 5,25 5,35
Blydenst.-Will. 26,60 26,80
Boer De, Kon. 320,00 315,00 a
de Boer Winkelbedr. 59,30 59.50
Bols 158,00 159.50
Boskalis W. 14.25 14,40
Boskalis pr 16,65 16,70
Braat Beheer 41,50 41,50

Breevast 16.<We 15,90
Burgman-H. 3400,00a3400,00a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 920,00 940,00
Center Parcs 52.50 51,30
Centr.Suiker 71,70 d 73,70
Chamotte Unie 7,00 6.90
Cindu-Key 195,00 195,00
Claimindo 315.80 d 315.00
Content Beheer 20.20 20,50
Cred.LßN 52,20 53,00
Crown v.G.c 88.00 89,00
Delft Instrum. 47,20 48,00
Desseaux 245,00 245.00
Dorp-Groep 33,10 33,50
DSM (div'9o) 104,00
Econosto 319,00 318.50
EMBA 120,00 120,00
Eriks hold. 110,50 112,00
Flexovit Int. 83,00 84,00
Frans Maas c. 98,00 97,70
Furness . 119.50 119,50
Gamma Holding 79.00 79,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 29,30 29.40
Geveke 46,50 46,70
Giessen-de N. 176.00 176.00
Goudsmit Ed. 363,00 361,20
Grasso's Kon. 125,70 128,00
Grolsch 143,50 144.50
GTI-Holding 170,00 170,00
Hagemeyer 111.50 112,50
Idem'/2div.'B9 110,00 108,50
HAL Trust B 13.60 13,70
HAL Trust Unit 13.60 13,70
H.B.G. 169.00 169,50
Hein Hold 88.70 91,50
Hoek's Mach. 168.00 168.00
Heineken Hld 88,70 91,50
Holl.SeaS. 1.12 1,11
Holl. Kloos 430,00 430,00
Hoop Eff.bk. 10.40 10,70
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 41,40 41.40
Industr. My 210,00 210,00
Infotheek 23,00 23,50
Ing.Bur.Kondor 555,00 560.00
Kas-Ass. 44,00 45,00
Kempen Holding 16.80 16,70
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 64,80 66,50
KBB c. 64.80 66,50
Kon.Sphinx 122.00 121,50
Koppelpoort H. 294.00 234,00
Krasnapolsky 190,00 190,00
Landre & Gl. 58,80 58,00
Macintosh 39,00 40,00
Maxwell Petr. 680,00 685,00
Medicopharma 59,00 59,80
Idem (div9o) 63.00 1
Melia Int. 5.10 5,20
MHVAmsterdam 18,90 18,90
Moeara Enim 1210.00 1220,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15900,00
Moolen en Co 28.80 28,00
Mulder Bosk. 73,00 59,00
Multihouse 8,00 8,00
Mvnbouwk. W. 406.00 407,50
Naeff 300,00

NAGRON 46.00 45,50
NIB 610,00 615,00
NBM-Amstelland 18,00 18,00
NEDAP 365,00 368.00
NKF Hold.cert. 335,00 337,00
Ned.Part.Mij 40,60 40,60
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1028.00 980,00
Nutricia gb 69,00 70,50
Nutricia vb 78,00 78,00
Nijv.t.Cate 94.50 95,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,50 14,50
Orco Bank c. 66,70 67,00
OTRA 176,50 178,00
Palthe 70,00 e 68.00
Philips div.'9o 38,00 38,60
Pirelh Tyre 28,10 28,50
Polvgram 32,00 33,10
Polynorm 94,00 94,80
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,00 45,00
Reesink 70,00 71,50
Riva 47,20 48,00
Riva (eert.) 47,00 47,70
Samas Groep 63,40 63,00
Sarakreek 29,80 29,90
Schuitema 1345,00 1345,00
Schuttersveld 36,80 37,00
Smit Intern. 60,30 60,30
Stßankiers c. 23,00 23,50
Stad Rotterdam c 44,20 45,10
TelegraafDe 89,50 89,70
Text.Twenlhe 340.00 340,00
Tulip Comp. 33,00 33,10
Tw.Kabel Hold 136,50 138,00
Übbink 79.20 79,10
Union Fiets. 25,50 25,80
Ver.Glasfabr. 310,00 315,00
Verto 58,00 57,80
Volker Stev. 67.30 68,50
Vredestein 22,30 21,70
VRG-Groep 53,40 54,40
Wegener Tyl 179,00 179,00
West Invest 22,20 22,20
West Invest c. 65,00 75.00
Wolters Kluwer 182,00 186.00
Idem div.'9o 45.00 46,00
Wyers 42.00 41.50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36.80 36.80
ABN Aand.f. 70.50 70.60
ABN Beleg.f 52,90 53.00
ALBEFO 50,30 50,30
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 223.00 223,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,70 a 45,60
America Fund 289,00 294,00
Amro Eur.F. 72,20 71,20
Amro Far E.F. 60.40 60.40s Amro Neth.F. 70.60 «71,00
Amro N.Am.F. 60,50 60,50
Amro Obl.Gr. 152.30 152.20
Amvabel 77,20 76,50
AsianTigersFd 63.00 63,00
AsianSelFund 47.70 47.70
Bemco Austr. 52.50 53.00

Berendaal 107,00 b 110.00b
Bever Belegg. 6,10 6,10
BOGAMIJ 109,70 109,30
Buizerdlaan 42.00 42,00
CLN Obl.Waardef 98,90 98.90
Delta Uoyd 40.40 40,70
DP Am. Gr.F. 24,50 25,00
Dp Energy.Res.. 46.50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 58,00 58.00
Eur.Ass. Tr. 9.70 10,40
EOE DuStlnF. 278,00 277.50
EurGrFund 59,20 59,50
Euro Spain Fd 9,60 9,70
Gim Global 50,50 50.40
Hend.Eur.Gr.F. 215,00 215,00
Henderson Spirit 68,50 67,50
Holland Fund 70,20 72.00
Holl.Obl.Fonds 112,00 112.00
Holl.Pac.F. 106.50 106,00
Interbonds 490,00 492,00
Interelï.soo 46,40 46,50
Intereff.Warr. 301,00 302,00
Jade Fonds 174.00 174.00
Japan Fund 24.60 25,00
Jap.lnd.Alpha Fd 11830.00 11900,00
Japan Rot. Fund yen 9800,00
Mees Obl.Div.Fonds 96,20 96,00
MX Int.Vent. 54.50 50,00
Nat.Res.Fund 1400,00 1410,00
Nedufo A 132,50 132.80
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 37,40 37,60
NMB Global F. 46,90 47.20
NMB Oblig.F. 33,70 34,00
NMB Rente F. 98,10 98.10
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam. Belegg. 211,00 212.00
OAMFRentef. 12,00 12,00
Orcur.Ned.p. 47,20 47,20
Pac.Prop.Sec.f. 46,10 46,00
Pierson Rente 99.30 99.30
Postb. Belegg.f. 51.00 51,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00b
Rabo Obl.inv.f. 73.30 73,30
Rabo Obl.div.f. 47.50 47,50
Rabo Onr.g.f. 84.70 84.80
Rentalent Bel 129,10 130,00
Rentotaal NV 30,50 30,50
RG groen 50,60 50.60
RG blauw 50,10 50.10
RG geel 48.90 49,00
Rodin Prop.s 105,00 106.00
Rolinco cum.p 91.80 91,50
Sci.Tech 16,50 16,50
Technology F. 17,70 17.80
Tokyo Pac. H. 243,00 243,00
Trans Eur.F. 78.50 79.50
Transpac.F. 435.00 425.00
Uni-lnvest 124.50 123,50
Unicolnv.F. 78,80 79,00
Unifonds 36,30 37,20
VWN 59.60 59,60
Vast Ned 129,00 129,00
VentureF.N. 44.80 44.80
VIB NV 87,20 87.30
VSB Mix Fund 50.20 50,10
WBOInt. 71,50 71.50
Wereldhave NV 205,00 204,00
Yen Velue Fund 87.40 87,00

Buitenlandse obligaties
8:i/4EEG84(l) 97,80 97.80
3'A. EngWarL 33,70 33.60
s*i EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35,50
Amer. Brands 64,40 65,10
Amer. Expres 27,50 27,20
Am.Tel.& Tel. 39.80 40.50
Ameritech 59,40 60,20
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218.00
ASARCO Inc. 29.70 29.60
Atl. Richf. 114,50 116.40
BAT Industr. 8,00 8.00
Bell Atlantic 91.40 93,60
BeUCanEnterpr 43.60 44.20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 53,40 54,20
BET Public 2.60
Bethl. Steel 17,80 18,20
Boeing Comp. 64,60 65,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 17,10 17,50
Citicorp. 24,40 24,50
Colgate-Palm. 55,00 55,50
Comm. Edison 35,25 35.60
Comp.Gen.El. 540.00
Control Data 17,10 18,00
Dai-IchiYen 2620,00 2650.00
Dow Chemical 65,50 66,00
Du Pont 39.25
Eastman Kodak 38.60 38,40
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr 135,00 150.00
Exxon Corp. 46,25 47.00
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 43,25
Ford Motor 47,20 47,60
Gen. Electric 61,50 62.30
Gen. Motors 45.70 46,00
Gillette 48.50 50,00
Goodyear 35,00 35.50
Grace & Co. 29,00
Honeywell 82.10 84,60
Int.Bus.Mach. 104,70 105.60
lntern.Flavor 55,30
Intern. Paper 51.25 51,75
ITT Corp. 54,10 54,50
K.Benson ® 5171,00
Litton Ind. 72,60 72,80
Lockheed 36,00 34,80
Minnesota Mining 80,50 81.70
Mitsub.Elect. 1030.00
Mobil Oil 61,70 62,30
Morgan $ 36,50 37.50
News Corp Auss 10,10 10,50
Nynex 82.30 83.20
Occ.Petr.Corp 27,80 28,10
Pac. Telesis 44.70
P.& O. © 7.00 7,00
Pepsico 56,60 57.50
Phibp Morris C. 37,75 39.00
Phill. Petr. 25.80 26.20
Polaroid 46,20 47.80
Privatb Dkr 269,00 269,00

Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 538,00 543.00
Saralee 26.00
Schlumberger 48,10 49.10
Sears Roebuck 40,50 41.20
Sony (ven) 41.40 41.40Souihw. Bell 56.80 57,60
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 32.30 32.10
Texaco 59.00 59,80
Texas Instr. 36,40 36.80
TheCoastalC. 31.50 31.80*
TIP Eur. 2.00 a 2,00a
Toshiba Corp. 1110,00 1120,00
Union Carbide 22.00
Union Pacific 75.00 75.50
Unisys 15,00 15,40
USX Corp 36.70 37.00
USWest . 69.80 71.20
Warner Lamb. 104.00 104.50
Westinghouse 73,40 73,70
Woolworth 60,70 61.70
Xerox Corp. 53,10 53,70

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 47,00 47,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 74.00 75.50
ASARCO Inc. 44.50
Atl. Richf. 217,00 221,00
Boeing Corp. 123.00 123,00
Can Pacific 38,00 38,50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 31,50 32,00
Citicorp. 45.00 46,00
Colgate-Palm 106,00 106,00
Control Data " 28,50 29.50
Dow Chemical 122.50 126.00
Eastman Kodak 71,00 71,00
Exxon Corp. 87,00 90.00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 117,00 118.00
Gen Motors 85.50 86.00
Gillette 92.00 95,00
Goodyear 66,00 68,00
Inco 47,50 46.50
1.8.M. 200,00 199.00
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119.00
Kroger 24,00 21.50
Lockheed 69,00 67,00
Merck& Co. 132,00 134,00
Minn. Min. 152.00 155.00
Pepsi Co. 105.50 107.50
Philip Morris C. 68.50 71,50
Phill. Petr. 48.00 49.00
Polaroid 80,00 83,50
Procter&G. 119,50 119,50
Quaker Oats 86,00
Schlumberger 90,50 92,50
Sears Roebuck 76,50 77,50
Shell Canada 62,00 62,00
Tandy Corp. 60,00 60,00
Texas Instr. 67.50 68,50
Union Pacific 142.00 144,00
Unisys Corp 29,00 29,60*
USX Corp 68.50 69,00
Varity Corp 3.60
Westinghouse 140.00 141,00

Woolworth 114,00 116,00
Xerox Corp. 93,00 94nn
Euro-obligaties & conv.
104Aegon 85 101,00

Aegon warr 12.30 12,30
10/2ABN 87 93,75 93.75
13Amev 85 97,10 97,10
10Amev85 101,50 101.50
11 Amev 86 92,75 92.75
10/2Amro 86 95.40 95,40
10 Amro 87 94,50 94.50
s'iAmroB6 87,00 90,00
Amro Bank wr 12.50 13.00
Amro zw 86 72,00 72,00
9 BMH ecu 85-92 94.50 94.50
7 BMH 87 94.50 94.50
10'«EEG-ecu 84 98.75 98.75
9'.E18-ecuBs 95.00 95,00
12' i HIAirl.F 94,90 94,90
11V4NGU83 100.00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2'/4NMB Pb.B6 80.50 80.50
NMB Postb.war. 70,50 72,50
B^4 Phil. 86 97.75 97.75
6:14Phi1.83 98.50 98.50
11 Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 93.10 93.10
7 Rabo 84 95.00 95.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.90 5.80
Bredero aand. 22,00 21.00
Bredero eert. 20.50 20.00
11 Bredero 20,00 19,30

LTVCorp. 1.50 1.50
5 Nederh. 68-78 23,50 23.50
RSV. eert 0,91 0,91 '7/8 RSV 69 87,00 87,00a
Parallelmarkt
Alanhen 22.00 22.00
Berghuizer 33,00 33,20
Besouw Van c. 50.80 50,20
CBI Barin Oc.yen 2000,00
Comm.Obl.F 1 99.30 99.20
Comm.Obl.F.2 98.50 98,40
Comm.Obl.F.3 99.40 99,30
De Drie Electr. 36.00 35.70
Dico Intern. 110.00 107,50
DOCdata 22,00 f 21,80.
Ehco-KLM Kl. 35.20 35.20
E&L Belegg. 1 69,90 69,80
E&L Belegg.2 71,10 71,00
E&L Belegg.3 73,70 73,60
Free Rec.Sh. 32.90 33,00
Geld.Pap.c. 65,50 65,00
Gouda Vuurvc 94,00 e 94,50
Groenendijk 34,70 34,80
Grontmij c. 175,00 178.00
HCA Holding 51,00 51,30
Hes Beheer 223,00 220,00
HighlDevel. 14.70
Homburg eert 3,25 3,35

e Interview Eur. 8.20 8,30
Inv. Mij Ned. 53.00 53,00
Kuehne+Heitz 42,30 42.40
LCI Comp.Gr. 75,00 76,00

Melle 290.00 292,00
Nedschroef 117,50 116,50
Neways Elec. 8.80 9,00
NOG Belfonds "31,10 30,50
pan'pacific 10,50 10,50
Pie Med. 10,20 10.20
Poolgarant 9.00 9,00
Simac Tech. 17,10 17,10
Shgro Beh. 47,00 47.30
Verkade Kon. 282,00 285,00
VHS Onr Goed 14,80 14.80
Weweler 83,00 83,00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c apr 40,00 383 0.50 1.00
abn c jul 40,00 473 1,00 1,40
akzo c apr 125,00 814 3,00 5.80
akzo c apr 130.00 1042 1,30 a 2,90
akzo c jul 130,00 711 2.90 4.20
akzo p apr 130,00 357 B.ooa 5,10
amro c jul 80,00 505 1,50 2,10
d/fl c' mrt 190.00 1148 2.00 2,40
dsm c apr 110.00 359 3,40 4,80
dsm c apr 115,00 434 1,50 2,50
coc c mrt 260,00 361 8.50 13.00
coc c mrt 265.00 605 4.50 9,50
coc c mrt 270.00 1181 2,20 5,30
coc c mrt 275,00 820 0.90 2.30
coc c mrt 280,00 342 0,30 1,10
coc c apr 275,00 507 3,80 6;10
coc p mrt 260,00 581 1,40 0,60
coc p mrt 270,00 1068 5,50 2,20

■ coc p mrt 275.00 625 8,80 4,20
coc p apr 265.00 431 7,20 4,50
coc p apr 270,00 690 9,50 6,20
hoog c apr 70,00 615 5,90 6.80
hoog c apr 75,00 887 3,20 3.80
hoog c apr 80.00 933 1.50 2,00
hoog c apr 85,00 342 0,70 a 1,00
hoog c jul 75,00 396 5,00 a 6,00
hoog c jul 80,00 697 3.00 3.80
kim c jul 37,50 452 1,50 1,80
nedl c apr 90.00 371 5.30 7,10
nedl c jul 100.00 565 4,50 5,80
nic c nov 97,50 1000 1,00 1,00
nic p nov 92,50 1000 0,95 1,00
nld p aug 95,00 800 5,70 a 5,40
natn c apr 70.00 476 1,80 2.40
phil c jul 40,00 506 2.50 2,80
phü c jul 42,50 457 1.50 1,80
phil c 091 55.00 598 2.00 2.20
phü c 093 30,00 1142 14,80b 15,30
phil p apr 40,00 1252 2,30 2.00
olie c apr 140,00 613 6.00 7,00
olie c apr 145,00 402 3,00 3.60
ohe c okt 145,00 507 7,00 7,30
olie p jul 140,00 515 5,30 4,50
olie p jul 150.00 655 11,00 10,00
obe p 091 105,00 1000 2.20 2.00
unil c apr 145,00 385 2.30 3,40
unil p apr 140,00 525 3,20 a 2,00
unil p apr 145.00 366 6,30 4,00
unil p apr 150,00 387 10,00 7,50

a=laten d—ex-dividend
b=bieden e=gedaan-i-bieden
c=ex-claira .=9edaai.+latenL

economie
Wedstrijd fictief

handelen op beurs
I . Van onze correspondent
LEIDEN - „Ondanks de tweekrachs van de afgelopen jarenvoelt een groeiend aantal men-sen zich aangetrokken tot debeurs. Vooral jongeren tonensteeds meer belangstelling voordeeffectenhandel. En het is lang-
zamerhand een trend om ietsvande beurs af te weten. Wij biedendie mensen nu de mogelijkheid
*j*n er meer kennis over op tedoen", zegt Pieter de Bruijn. Hijas één van de organisatoren van
*Je beurscompetitie die binnen-kort in Leiden van start gaat.

Hoewel in deze competitie flinke iPrijzen zijn te verdienen, heeft ze I

in de eerste plaats een educatief
doel, stelt De Bruijn. De deelne-
mers aan de wedstrijd krijgen
uitgebreide informatie, waarin
wordt uitgelegd hoe de beurs
werkt, welke verschillende vor-
men van aandelen en opties er
zoal zijn en waar mensen op
moeten letten wanneer ze in aan-
delen willen beleggen. Verder
houden de organisatoren 13

maart een symposium in de Pie-
terskerk, waar een aantal des-
kundigen zijn licht laat schijnen
over de effectenhandel.
De Leidse beurscompetitie
maakt onderdeel uit van een lan-
delijke wedstrijd. De Bruijn: "Ze
is vorig jaarvoor het eerst gehou-
den door een aantal Groningse
studenten. Dat is toen goed aan-
geslagen, waarna werd besloten

de zaak deze keer landelijk te or-ganiseren".
De deelnemers aan de competi-
tie krijgen een fictief bedrag van
300.000 gulden tot hun beschik-
king. Daarmee kunnen ze hande-
len in aandelen en opties kopen
die op de Amsterdamse beurs
staan genoteerd. Degene die dat
het handigst doet, en dus de
meeste winst behaalt, maakt
kans op één van de geldprijzen -15.000, 10.000 en 5000 gulden- die
de landelijke sponsors beschik-
baar hebben gesteld. De beste
plaatselijke 'handelaren' komen
bovendien in aanmerking voor
enkele kleinere prijzen, zoals een
vakantiereis, cd-spelers en
audio-apparatuur

Modrouboos over lek in Westduitse bankraad:

’BRD jaagt DDR in
monetaire unie’

OOST-BERLIJN - De Bondsrepu-
bliek probeert door middel van ge-
ruchten en door het opzettelijk la-
ten uitlekkenvan gegevens de DDR
onder druk te zetten om snel in een
monetaire unie met Bonn te stap-
pen. Deze beschuldiging heeft de
Oostduitse premier Hans Modrow
gisteren aan het adres van de
Bondsrepubliek geuit.

„Ik moet dit zo zeggen om duidelijk
te maken welke van de twee zijden
er nu zon haast achter de monetaire
unie wil zetten en allerlei geruchten^
verspreidt", zei Modrow tegenover
het Westduitse parlement. Al het ge-
speculeer in deWestduitse pers, op-
gejaagd door geruchten en uitgelek-
te informatie, veroorzaakt volgens
de premier paniek in zijn land. De
Oostduitsers zijn bang dat hun
spaargeld door een mogelijk toe-
komstig ongunstige verhouding

tussen de Westduitse en Oostduitse
mark minder waard wordt.
„Mijn regering is niet klaar voor een
monetaire unie met de Bondsrepu-
bliek, noch heeft zij het recht om
zon unie aan te gaan", aldus Mo-
drow. „Dat kan alleen worden be-
sloten door een nieuw parlement en
een nieuwe regering na de verkie-
zingen op 18 maart", voegde hij er-
aan toe
Modrow beschuldigde een. niet na-
der genoemd lid van de Westduitse
centrale-bankraad van het opzette-
lijk laten uitlekken van documen-
ten over de monetaire unie naar een
Westduits weekblad om zo bewust
het overleg van de Oost- en West-
duitse voorbereidingscommissie
van afgelopen maandag te beïnvloe-
den. „Je kunt niet overhaast in een
monetaire unie treden. Dat moet
goed worden voorbereid", aldus
Modrow.

Polygram: recordwinst
LONDEN - Polygram NV, de mu-
ziekmaatschappij van Philips, heeft
vorig jaar een nettowinst gemaakt
van 333 miljoen gulden. Dat heeft
president-directeur David Fine gis-
terochtend in Londen bekendge-
maakt. De winst was 27 procent ho-
ger dan het jaar ervoor.

Fine gewaagde van 'een uitstekend
jaar voor Polygram. 'De financiële
resultaten van 1989 overtroffen die
van alle voorgaande jaren, aldus de
president-directeur. Fine: „We heb-
ben record-verkoopcijfers, record-
winstcijfers en recordprijzen voor
aandelen gerealiseerd."

Het was voor het eerst datPolygram
zijn jaarcijfers bekendmaakte. In
het verleden waren de cijfers van
Polygram altijd geïntegreerd in die
van het Philips-concern. Sinds vo-
rig jaar, toen Philips 20 procent van

de Polygram-aandelen verkocht,
staat de dochter echter aan de beurs
genoteerd. Publikatie van jaarcij-
fers was daarom verplicht.
Philips heeft 80 procent van de aan-
delen behouden. De verkoop van
het restant leverde het Eindhovense
concern vorig jaar bijna 1,2 miljard
gulden op. Polygram behoort met
een omzetvan ruim vier miljard gul-
den tot de mondiale top 3. De maat-
schappij, die de markt van klassieke
muziek al domineerde, brak vorig
jaar ook door op de markt van pop-
muziek. Tot de Polygram-artiesten
behoren Sting, Janet Jackson en
Vanessa Williams.
De totale omzet van het concern
groeide in 1989 met 20 procent. Po-
lygram beheerst 15 procent van de
wereldmarkt en is in Europa met 21
procent marktleider.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 73-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.620-/25.120-,
vorige ’ 24.610-/25.110; bewerkt ver-
koop ’ 26.720, vorige ’ 26.710 laten.
Zilver: onbewerkt "’ 280-/ 350 vorige

’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,39 1,51
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1.55 1,66
deense kroon (100) 27.95 30,45
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 3,01 3,26
finse mark (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 (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 123,00 129,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,75 30,25
oost.schill. (100) 15,68 16,23
port.escudo (100) 1,18 1.36
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
zweedse kr. (100) 29,80 32,30
zwits.fr. (100) 125.00 129.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91925-1,92175
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4510-1,4610
belg. frank (100) 5,4165-5.4215
canad.dollar 1.61625-1,61875
deensekroon (100) 29,335-29,385
duitse mark (100) 112,620-112,670
engelse pond 3,1490-3,1540
franse frank (100) 33,320-33,370
griekse dr. (100) 1,1400-1,2400
hongk.dollar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond 2,9960-3,0060
ital.lire (10.000) 15,255-15,305
jap.yen (10.000) 127,25-127,35
nwzeel.dollar 1,1230-1.1330
noorse kroon (100) 29,205-29,255
oostenr.sch. (100) 15,9970-16.0070
saudi ar.ryal (100) 51,0250-51,2750
spaanse pes. (100) 1,7500-1,7600
surin.gulden 1.0550-1,0950
zweedse kr. (100) 31,160-31,210
zwits.frank (100) 127.745-127,795
e.e.u. 2,2990-2,3040

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 187,30 190,20
id excl.kon.olie 176,70 179,70
internationals 192,70 195,70
lokale ondernem. 182,70 185,50
id financieel 141,00 143,00
id niet-financ. 224,40 227,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 244,10 248,00
id excl.kon.olie 219.80 223,50
internationals 260,20 264,30
lokale ondernem. 226,00 229,50
id financieel 183,70 186,40
id niet-financ. 268,30 272,60
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 107,40 109,30
internation 108,00 110,00
lokaal 107,30 109.10
fin.instell 102,90 104,60
alg. banken 101.10 103,50
verzekering 105.30 106,40
niet-financ 108,70 110,60
industrie 107,70 110,10
transp/opsl 12»\00 127,70

VNO en NCW willen
gaan samenwerken

DEN HAAG - MrG.A. Wagner, oud
president-directeur van de Shell,
gaat een commissie leiden die moet
onderzoeken hoe het Verbond van
Nederlandse Ondernemingen
(VNO) en het Nederlands Christe-
lijk Werkgeversverbond (NCW)
meer kunnen samenwerken. Dit
hebben VNO en NCW gisteren be-
kend gemaakt. De commissie is in
het leven geroepen door de bestu-
ren van VNO en NCW.

De instelling van de commissie is
het gevolg van een brief van 15 on-
dernemingen aan de besturen van
VNO en NCW over de samenwer-
king tussen beide organisaties.

Van de commissie maken verder
deel uit: drs C.J. Bakker, voorzitter
raad van bestuur Gelderse Papier
Groep nv (NCW), drs J.C. Blankert,
voorzitter vereniging voor de me-
taal en de elektrotechnische indu-
strie FME (VNO), drs J.L.
Brentjens, voorzitter raad van be-
stuur Verenigde Nederlandse Uit-

geversbedrijven VNU (NCW), dr A.
van Es, voorzitter directie Akzo Ne-
derland bv (VNO), ir G. Prieckaerts,
voorzitter directie Provinciale Lim-
burgse Elektriciteits Mij. (PLEM;
(NCW) en R. van Wijk, voorzitter-di
recteur van de algemene werkge
vers-vereniging AWV (VNO).

De commissie gaat ook onderzoe-
ken of een gemeenschappelijke
voorzitter van NCW en VNO tot de
mogelijkheden behoort. Het NCW is
na de benoeming van J. Andriessen
tot minister van economischezaken
op zoek naar een voorzitter. Bij het
VNO raakt de post van voorzitter in
het najaar vacant, als C. van Lede
opstapt.

Bovendien werd in de brief van de
15 ondernemingen die aandrongen
op een onderzoek naar de samen-
werking de mogelijkheid van een
gemeenschappelijke voorzitter be-
noemd. Overigens is volgens inge-
wijden het draagvlak voor één voor-
zitter gering.

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 126,70 (126,60)
Kon. Olie 143,80-144,50 (144,50)
Philips 39,90-40,10 (40,00)
Unilever 142,60-143,00 (143,00)
KLM 35.30 (35,30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2678.83 1147.23 220.57 1001.37
Hoogst 2696.85 1152.03 221.71 1007.10
Laagst 2656.08 1128.02 219.32 990.88
Slot 2669.59 1135.31 219.94 995.97
TCrif^ _7-21 "1316 '1M "5-59

# Om iets te verdienen bedenken werklozen in Ivoorkust de
vreemdste praktijken. Een inwoonster van Abidjan gaat
dagelijks met enige dozijnen lege plastic flessen op weg
naar de markt, waar ze haar handel voor 5 dollarcent pro-
beert te verkopen. Als alles volgens plan verloopt zal ze on-
geveer 4 dollar 70 omzet hebben.

Handel ’op de fles’
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewi|snummers 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-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

1 8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner)

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging van het

volgende voertuig:
Opel Omega 2.0 LS,

Kenteken XL- 17 - NT
Grijs, gestolen op 25 februari 1990 te Heerlen.

Informatie: Bureau H.A. van Ameyde 8.V.,
Kleine Oord 181, Arnhem, 085-435255,

na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar de heer Van Dam.

Personeel aangeboden
E.H.S. voor al uw spoedbe-
stellingen, verhuizingen,
klem transport voor binnen-
en buitenland (laag tarief).
Tel. 045-231693
Welke gedipl. NAAISTER
maakt voor mij japonnen. Br.
o.nr. B-3836, L.D., Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.

Voor al uw STUCADOOR-
WERK, oud vakwerk en
sierpleisters. 04490-47294.
Nette jongen 23 j., zoekt
z.s.m. ADMINISTRATIEF
werk. Salaris n.o.t.k. Dipl.
Mavo en Ecabo. Beschik te-
vens over ruime werkerva-
ring. Tel. 04459-1308.

Personeel gevraagd
In verband met uitbreidingvan 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.

1 Verkoper binnendienst
ook voor lichte magazijnwerkzaamheden en

1 Verkoper buitendienst
met verkoopervaring, moet tevens veevoedingsdeskundig

zijn en een auto bezitten.
Schr soll. CUSTERS, B.V. Postbus 100, 6114 ZJ Susteren

Brood en banketbakker
gevraagd

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

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

Tel. 04492-4890.
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:

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, Op de Nobel 1 Akerstraat.

reiter schoonmaakorganisatie bv
vraagt part-time schoonmaaksters, voor de vroege och-

tenduren voor Heerlen e.o. Schriftelijk aanmelden kantoor:
Lage Frontweg 24, Maastricht. 043-215947 ma. t/m vrijd.

Cementvloerenlegger
en handlanger

gevraagd.
Fa. Swelsen BV, Eerdshaag 22, Beek, tel. 04490-74703.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Kelner/Serveerster
bij een cafébedrijf in het centrum van Heerlen. Het betreft
een full-time baan voor langere tijd. De werktijden zijn
variabel. De kandidaat is ook bereid om in het weekeinde
te werken Ervaring in een soortgelijke funktie is vereist.
Hebt u interesse in bovenstaande vacature dan kunt u

contact met ons opnemen of kom langs.
Voor meer informatie:

045-718366, Anita Dolk
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT.

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 uif te bou-
wen. Br.o.nr. B-3784, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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.

Aannemersbedr. Esperance
B.V, Dorpstr. 53, Brunssum.

045-270635 vraagt

metselaars
betontimmerlui
ijzervlechters

voor binnen- en buitenland.
Bestemd voor hen die van

corr. arbeid en loon houden.
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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
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.
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.
Contactburo Geleen heeft
nog plaats v. inschrijvingen
van DAMES. 04490-48768.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLATIE-MON-
TEURS, plaatwerkers en
isoleerders. 045-425805.
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 Jos Aben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813.
PORTIER gevr. voor vrijd.
en zaterdag voor Dancing.
Aanmelden. Tel. 045-
-213350. na 12.00 uur.
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.
Club Pallast vraagt nog en-
kele DAMES. Tel. 04452-
-1195.
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.
Fulltime VERKOOPSTER
gevr. voor onze Van Melick
Slagerij leeft. 18-20 jr. liefst
m. enige verkoopervaring.
Bent U geïnteresseerd kom
dan even langs of bel voor
een afspraak naar Slagerij
Van Melick, Promenade 52
Heerlen. Tel. 045-710257.
Gevr. VERKOOPSTER
bakkerswinkel leeft. 18 tot
20 jaar, part-time ca. 20 uur.
Schriftelijk solliciteren Bak-
kerij Martens, Tuddernder-
weg 85, 6137 CB Sittard.
Gevr. vr. erv. VERKOOP-
STER voor friture. Bel na
12.00 uur 045-217242.
Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN voor werk in Duitsland.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236.
KAPPERS(-STERS) gevr.
Sollicitaties bij Mudo Kap-
pers, kantoor tel. 04450-
-4038.
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.

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.
Gevr. ervaren MACHINIST
voor mobiele graafmachine,
voor een goede machinist
betalen wij goed loon! Tel.
043-632433.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time en part-time. Pers.
melden Akerstr. Nrd. 132
Hoensbroek.
Gevraagd voor Pasen, Pink-
steren en hoofdseizoen
WERKSTUDENTEN m/v
voor restaurant, keuken en
friture. Tel. 04406-15703.
Hotel de L'Empereur Res-
taurant La Mangerie vraagt
zelfstandig werkende a la
carte KOK, leerlingkok en
kamerwerkmeisje. Tevens
part-timers. Heb je interesse
bel ons dan. Tel. 04406-
-13439.
Gevr. SERVEERSTER voor
plm. 20 u. p.week 's avonds
liefst omgev. K'rade, tel. 09-
-49-24063091.
Gevr. part-time ervaren
wasserij-persster AFCENT
tel. 045-253212.
Ervaren SERVEERSTER
gevr. voor 3 a 4 dagen p.w.
leeft. v.a. 25 tot 40 jr. werk-
tijden overdag, 't Euveke,
tel. 045-271718.
PART-TIMERS gevr. voor
de zaterdag in AGF-
branche. Tel. soll. tussen
16.00-17.00 u. 045-217420.
Gevr. nette aktieve WIN-
KELJUFFROUW, 18-20jr.,
enige ervaring geniet de
voorkeur.Bel voor afspraak
slagerij Jeu Lendfers,
Hoofdstr. 221, Hoensbroek.
Tel. 045-212395. b.g.g.
04492-4798.
FRITURE-HULP gevr. met
erv., voor di., do., en vrijd.
van 17-20 u. 045-352560.
Gevraagd nette VER-
KOOPSTER full-time, en
part-time verkoopster (20
uur). Vers Markt Meertens &
Zn, Kerkplein 3, Schin op
Geul. Tel. 04459-1893.

Te huur gevraagd
Jong stel zoekt

Flat of
appartement

in omgev. Hoensbroek,
Heerlen of Brunssum. Tel.

045-219430 (na 19.00 uur).
BOERDERIJ in Zuid-Lim-
burg voor 2 gezinnen. Tel.
045-215027.
Jongevrouw zoekt ruime
WONING of appartement tot
’550,- per mnd. Tel. 045-
-751763, 's-morgens.
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of evt. loods. Tel.
045-727347.
Te huur gevr. kleine OP-
SLAGRUIMTE voor gereed-
schap en materialen. Tel.
045-750238.
Te h. gevr. kleine Woning
omg. SIBBE/Valkenburg.
Br.o.nr B-3825 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

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.
HEERLERHEIDE 1 pers.
app. te h. met w.e. en dou-
che voor werkend persoon,

’ 575,- per mnd. all-in. Tel.
043-642522.
SUSTEREN. Te h.
Beneden- en boyenwoning
’752,- all-in. Tel. 04499-
-2181 of 1919.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop gevraagd

Boerderijwoning
evt. met grond in Sittard of omgeving.

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

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
glcrppHo

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

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

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

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

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

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.
GEVRAAGD, ouder woon-
huis of boerderij(tje) met
tuin/grond. Snelle afhande-
ling. Tel. 04492-2601.
Te k. SCHAESBERG, half-
vrijst. hoekwon. m. gar. en
ruimte v. 55 m2. Ind. beg.gr.
gang, toil. l-vorm. zitk. 34
m2met parketvl. eiken (v.
Bruynz.), keuk. m. ingeb.
install., c.v. en kelder. 1e
verd.: overl. 3 sl.pk's,
douche, zold., geh. geisol.;
v. en acht., tuin en overk.
patio en deur achterom;
geh. won. voorz. v. rolluiken,
vr.pr. ’ 147.000,- k.k. Bez.
na afspr. Tel. 045-313913.
SCHAESBERG/van Iterson-
str. la. Prima geleg. perfect
onderh. vrijst. woonh. met
riante tuin (440m2) veel pri-
vacy, garage. Indeling: Rui-
me hal, woonk. 40 m2met
parket, open haard, dichte
ruime aanbouwkeuk., 5 slpk.
badk., ligb., zolder. Moet
binnen gezien worden.

’ 189.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.

HEERLEN prima gelegen
ruim woonhuis met garage.
Perceelopp. ca. 3.380 m2.
lnd.: kelder, ruime hal, L-
vorm. woonkamer (46 m2)
met open haard, ruime keu-
ken en bijkeuken, 3 slpks.
met balkon, badkamer met
2e toilet en zolder. Uitste-
kende staat van onderhoud.
Vr.pr. ’375.000,- k.k. Tel.
045-412144, na 18.00 uur.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.

Te koop aangeboden ROM-
NEY HAL 30 x 13 mtr. Te
bevr. 04490-33951.
WINKELRUIMTE ca. 120
m2centr. gel. in Eygelsho-
ven. 045-459436/273610.

Bedrijfsruimte
HEERLEN. Sittarderweg;
Grasbroekerweg ca. 125 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.
Te huur OPSLAG/bedrijfs-
ruimte 100 tot 300 m 2te
Stem. Tel. 04498-58585.

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 h. zit/SLAAPKAMER met
gebr. van keuken en douche
Kerkraderweg 42, Heerlen.
Landschapsarchitecte zoekt
met spoed WOONRUIMTE.
Tel. 01727-13908 (vragen
naar Carin).
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis(5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
Gem. kamers te huur te
VALKENBURG met huiselijk
verkeer liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Bouwmaterialen
Te k. zeer mooie

spoorbielzen
nieuwe bielzen en lange

wisselbielzen plusm. 4 mtr.,
zware eiken whiskeyvaten
180 ltr., alle maten heftruck-
palletten, zeecontainers,

voor opslag e.d. 6en 12 mtr.
20 en 40 ft. Bel voor in- en
verkoop 043-430534 of

251111 magazijn.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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).
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’ 19,50 p.m2. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.

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

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder ]
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122. '
Voor al uw koelkast- en .
DIEPVRIESREPARATIES. I
Vroko, 045-441566/461658. c

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

Speelgoed
Partij LEGO te koop, alles in
eens, ’250,-. 04492-2197.

Auto's

Aktie - Aanbieding:
KARCHER HDS 590 COMPACT

warmwater hogedrukreiniger - 150 bar - 620 Itr./uur

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

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

Ford ESCORT 1300 de luxe
i.z.g.st. '83, ’ 6.400,-. Schu-
manstr. 38, Schaesberg.
Honda Jazz 1.2 Speciaal,
bwj.'B4, kleur rood, weinig
km's, met APK, in NIEUW-
STAAT, elke keuring toege-
staan, v.rpr. ’ 7.500,-. Tel.
045-458666. Bergstr. 18
Kerkrade
JAQUAR 4.2 '79 duurste,
Daimler blauwmet. APK 2-
91, ’6.750,-. 045-319328.
LADA 2105 GL bwj.'B2, APK
3e mnd. '91, ’ 1.350,-. 045-
-230346.
Te k. LANDROVER 109, bwj
'74, i.g.st., div. extra's, grijs-
kent., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-231503.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’3.150,-. 045-323178.

I BELGISCH VOORDEEL
-^J^^^SSfca»^^^>^*'> voordelige verwennerij. I =

M^ÊMiï*^ lÊiï^M? jmbhl
Elke dag is 'n verwendagbij Jamin.

|||||- tPraficicti:!' *S^§^~
o^^-f;«;/-_+ ____>-_ Proficiat Ingrid en Cor
r rOTICiai ra Met de geboorte van \*'

62 jaar zoon en onze kleinzoon

'j^m. Gino

Greet, El, Fred en Mam oL^Ét^ M *Proficiat Opa en Oma
Yvonne Martin
/JBl. Proficiat met je 25-jang ,

VSL-jubileum en je FlAr' *
titel.

Pap, Mam en Pasqal. | \*
%

Proficiat Mama *£2» \ I >
ketie, Ernie en Mauri<# .

Brigitte en Joha_^
Reageren op

advertenties onder. \ BRIEFNUMMER.
«jÉfc Stuur uw briel (voldoende

1 „*tP *&** I gelrankeerd) naar riet
Limburgs Dagblad.
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JP^ enveloppe net nummer "ll

■■„m* de advertentie te. è_ * [ I vermelden

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.'B3;

Akerstr. 150
Heerlen

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

Saab 900 sedan '81 '8286
Saab 99 2-drs. '82

i Lancia Thema IE '87
! Lancia Prisma LPG '85

Prisma turbo D '8688
Fiat Panda '83

Fiat Croma LPG '87
Galjoenweg 45; Tel. 043-632547: Kompier BV

Een begrip in Saab, Lancia
en Service.- In- en verkoop goede ge-

bruikte banden en WINTER-. BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.

) Te k. Ford FIESTA XR2,

" 1985, zeer mooi. Ons
■ Limburgstr. 38, Kerkrade,

tussen 17 en 20 uur.

Te k. Opel Kadett, kl. rood,
van binnen rood pluche,
Pioneer radio/cass. met 1 jr.
APK, vr.pr. ’1.450,-. Gou-
verneurstr. 33, Heerlen
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.
AUDI 80 LS, bwj. '80, APK
febr. '91, 4-drs., i.z.g.st.,

’ 2.450,-. 045-720951.
Te k. BMW 520i, donk.
blauwmet., bwj.'BB, km.st.
47.000. Tel. 045-224550
Te k. CITROËN 2CV6 Club,
bwj. '83, zeer goed onderh.
Te bevr. 04404-2527.
Te koop CITROËN BK 14
RE 5-bak, 1e eig., nw.mod.
'87, 1e lak, schadevrij, verk.
in absolute st.v. splinternw.,
apart m. Pas gekeurd,

’ 10.950,-. Inl. 043-254462.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200

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
Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaarAPK, goed en zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Te koop Ford FIESTA 78,
APK 3-'9l, pr. ’950,-. Tel.
045-325671.

; Te k. Ford FIESTA bwj.79,
i.z.g.st. APK'9I, pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-460482.

MERCEDES 240 diesel bwj. I
6-79, APK 9-'9O, zowel bin-
nen als buiten nw.st., tech-
nisch 100%. 045-711545.
Te k. Opel MANTA, bwj.77
Berlina uitv., zeer mooi en
goed, vr.pr. ’1.550,-. Tel.
045-712204
Opel KADETT 1300 D-type,
3-drs. bwj. '81, m. LPG,
APK gek. ’3.250,-. Tel.
045-323178.
Te koop Opel CORSA 1.3 S'. bwj. '86, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 04490-75425-
Opel ASCONA Sport 20E
bwj. 1981, brede banden
verlaagd, sportuitl. Recardo
inter.; Opel Record 20S bwj.. '81, met of znd. LPG. Tel.
04405-1608.
Tek. OPEL Kadett HB 12 N,
rood, bwj. '80, APK gek.,
’3.250,-. Kerkstr. 23, Mer-
kelbeek. Tel. 04492-3333.
Stationcar Opel KADETT 12
S '80 LPG APK 3-;91, vr.pr.
’2.650,-. 045-322619.
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj.'B7, APK '91, 82.000

f km, kl. wit, ’ 14.500,-, tel.
045-351260, na 18.00 uur.

i PEUGEOT 309 GR 1300 cc
grijsmetallic 1986. Volvo A.: Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
Te koop RENAULT 5 Le Car
bwj. '83, i.z.g.st., ’2.950,-.

1 Tel. 045-316940.
RENAULT 5 TL, m. '82, APK; '91, kl. blauw, i.z.g.st.,

' ’ 2.250,-. Lampisteriestr. 2,

' Hoensbroek.
; Te k. ZUINIGE Subaru Mini

* Jumbo 5-drs. i.z.g.st. bwj.
1 '83, ’3.450,-. 045-316940.

Te k. van dame Suzuki AL-
TO GL bwj. '89, wit, in nw.st.

' 04743-1575, na 17.00 uur.
TOYOTA Celica ST blauw-
met. '82, 77.000 km, 1e eig.,

■ schadevrij en in pr. st., vr.pr.
’7.950,-. 045-215642.
VW GOLF 1600 Avance,

1 bwj. sept. '87, extra uitv., kl.
zwart, km.st. 64.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-411721.

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. j
U.S.A. JETTA GL turbo, die- i
sei, bwj. '84, unieke auto 'met alle extra's. Vr.pr. .
’ 12.250,-. 043-644657. i
Te k. VW JETTAdiesel, bwj. j
'81, zeldzaam mooi,
’3.750,-; BMW 520 6 cyl.
bwj. '80, ’ 2.500,-; Ford Ca-
pri 2.3 ’1.100,-. Hommert
24a, Vaesrade, kruispunt
Schinnen.
Te k. GOLF X GLD, bwj.77,
i.g.st., ’1.600,-, tel. 045-
-460482.
Volvo 740 GL grijsmetallic
LPG 1987. Volvo A. KLIJN,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
Volvo 340 3-deurs 1700 cc,
wit, 1989. Volvo A. KLIJN,
De Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
ZASTAVA Yugo 55L wit
28.000 km, 1986, ’5.950,-.
Volvo A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
’5OO,- 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.
Opel Ascona 79 ’1.250,-;
Renault FUEGO TL '81,

’ 3.500,-; Datsun Cherry '81
’1.750,-; Ford Taunus '81,
’1.900,-; Volvo 245 79,

’ 1.950,-; Opel Commodore
79, schakel ’ 1.750,-.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek. Tel. 045-211071.

Al'Inkoop: Alle merken
TOS, bedr. auto's, scha"J.en sloop auto's. Tev. ijj.
caravans. Tel. 045-4l6gp
LUCAR automobielen K«Jrade voor betere occasio
Gratis 2 weken proefnig*
gratis afleveringsbeurt w,
cedes 300 E aut. diama'ï
zwart, alle ace. bwj ,
Mercedes 190 E '86 zv^Mercedes 190 E '84
Zender-uitgeb. verl., J.J
aparts ’ 27.700,-; Mercet280 SE '82 aut. airco.. °u'
kerblauw; Mercedes 28U.
blauwmet. aut.; Merceo
230 Coupe 82 9<°\
Porsche 911 S Coupe W
'80 groenmet.; VW Golf".
'87 zwart: Ford Sierra Co<\,
brons '86 5-drs. ’ 11■'*%
Opel Kadett Caravan ,
rood; Opel Rekord 5-0,
stationcar luxe zilver, .:
Opel Rekord station1'
blauwzwart '85 5-o
’11.750,-; Mitsubishi ."}
lant '85 stationcar 2%

’ 7.750,-; VW Passat JJ.
Combi luxe 5-drs. chap39?diesel '86; Opel Ascona
v.a. '81 tot '88 *&
’32.150,-; BMW3IBI Z*»
'82; BMW 320 i '84 en»')
pagne; BMW 525iaut'
zilver; BMW 525i'82 bla";
met.;VWGolf 3x'B2t'rn'
VW Jetta '86 wit ’ 11"'%
Ford Escort '87 o

r(su
’14.750,-; Mazda 323 j

zilver ’ 5.750,-; Mazda
'83; BMW 630 &%.
’12.750,-; Sportcars:
B '80 in nw.st. rood; Fiat f
sport targa wit koof*.
Triumph TR6 rood 250UJ
jection; Karman Ghia tCm
zwart compl. gerest, kof^tJaguar 4.2 aut. rood '8/ tl|i
'81; Opel Kadett 3x '84%
'87 v.a. ’6.750.,-. Di^.vracht- en campingwag *
Inkoop, inruil, financie' f
Direct klaar. Garantie
maanden tot 2 jaar. "A
straat 67, Kerkrade.
045-456963. ___^

Voor Piccolo's zie verder pagina 10 .

lllMEÜiXtltilUltilVm HumßEZirms- 1Fpersoonlijke LENINGÊ
■ rvmVi»if ifmi NETTO IN aflossing in maanden ■EXTRA LAGt LASTEN 72» 4& 24* ffl
|| 2e £N 3e HYPOTHEKEN jj| 2500> J2V|?r ÜbentvriHndebesteding.Ditkan mr T f 7f?-' " 'f-' «* «* **'j|

*>? voor alle privé-doeleinden, auto, caravan. "E"T
innoTnn mtUAAUnctl

'oaw_- 172>' mr ■**? 272>' 47^M
'■ boot. verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN mjf 12.500,- 207,- 225,- 248,- 333,- 592,- ■

Lr aanschaf, meubelsenz. 240 x 180 x 120x17.500,- 291,- 315,- 343,- 465,- 829,- ë
mnno ut m 140 20000>- 332> m

**>■ S3>m 947''EENVOUDIG! °Z' £' IS' siï' 25000>' 41S' w>- m'llB4-'... . /JSI . ~.,
,500W'* U6r 190r a4'~ LL: 30.000,- 499,- 540,- 597,- 800,- 1421,-U belt ons ditkan dagelijksvan 20.000,- 235,- 254,- 299,- ,nnnn B« 791 7Qfi iae7 1/?<K.9.00-21.00 uur) en beantwoordtenkele m\. 317. 374. £m' %ü'm'Z iS s£ï'vragen. Uw lening is dan meestal 35000- 411- 444- 524- 50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,- 2343,-

-binnen 1 dag geregelden desgewenst 50 000- 588- 635- 748- en* elfekL jaarrente vanal 12,1%
uitbetaald. 7K nno'. ono' M?' urn. Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame

bv. verbouwing, bcot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeertu Ook andere loop^den (vanaf 60 Vm DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden)zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt ellekL theor.
informatie bij werkgever e.d. Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt

3''o afhankelijkvandewaardevanuwwoning 5.000,- 100,- 14,6% 75*
(bijons géén'bketwerk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL f^fe 20-000-- 400>- ,3>6% 72xw.wi.HU.^Lri.l. V3jlV 25.000,- 500,- 13,6% 72xMoonen Financieringen werkt voor u 1 "%, 1 nnnnn cnn iicu n.
geheelkosteloos. Dankzij onze / a — m / ;«"'' £2?" 3^7 ~kontakten met20financiers en banken I f\M^ M. "wMLn^n* m. 40.000,- 800,- 13,6% 72x
is uwkans van slagenbij ons het / fÊ£M jfm!%-%[%M■MËE \ 50000'' 1000>- 13'4% 72x

grootst en voordeligst. Uwlening is m w/ ENZ.
bij ons meestalgratis verzekerd bij / daaelüks van 9.00-21 00 UUr bereikbaar. *Jw Persoonlijke leningen en doorlopend krediet
overlijden^ Bovendien kuntu vrijstelling I "W"!"* """ 9MU £i.uu uu, ueicmuaai. j^m ef)

*S 9 <"stalkwijtschelding bij overlijdenongeval (vraag vrijblijvendprijs-opgave) "■ * —— -Elk bedrag naar draagkracht voor iedereen
van mm 64 jaarbeschikbaarbij FINANCIERINGSKANTOORvoldoende vast inkomen ofWAO. .^utook voor 65-72 jarigenhebben wij [TX/Tl mwm Schamerweg 108 6224 JJ Maastncn*-mogelijkheden (vraaginfo). IUI M W^W 1 >M £~ M (bij «A^, abteg B^ en T«ttlj.)

Vi n 1 mM w K C.K Tel- 043-030200
UUU U \JI—IU \J Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek «Tel. 045-225^
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hapje her slokje der
200 Jaar Pingerhof
°or boerderij-restaurant Ptn-

"ethqf in Nuth is 1990 een bij-
,°Hc.er jaar.Mevrouw Heutz en

ar kokende zoon Maurice
ileren het tweehonderdjarig.estaan van de boerderij. „Op

°uds£e steen die wij hier heb-,en aangetroffen staat het
_^Qrta[ 1790", zegt Maurice.
jr*t pand is dus al minimaal
j/^e eeuwen in bedrijf. Eerst
pUr ais boerderij, nu ook als

Dat woordje 'ook'
u.9t hij er niet zomaar bij.
0 defamilie Heutz houdter
e° nog een grote groententuin

een behoorlijke veestapel op
m-- *,Dat komt de versheid van

2e gerechten ten goede",
e'dt Maurice.

°eder en zoon proberen „te-n de top aan te leunen in de
qj^burgse horeca". Maar we
jj eu dat wel tegen een betaal-
fjre prijs, zoals mevrouw
q^z errap aan toevoegt. Echt

ed/coop is de kaart overigens
ee^* „Verse produkten zijn nu
9e

nrttaai duur. En wij bezuini-
ty£ nooit op de kwaliteit", zegt
be „Ik neem van alles het
»[j 'e- Wij kunnen de prijzen
o^Jemin redelijk laag houden
tjg wij niet gebukt gaan on-

drote personeelslasten."

U,/0 Maurice zweert bij eigen
bukten. „Van het broodje

bij het voorgerecht tot en met de
bonbon bij de koffie, het wordt
allemaal 'in eigen beheer' ver-
vaardigd. Ik koop alleen de
grondstoffen."
Leveranciers zijn wel eens boos
op hem, als hij gaat inkopen in
Breda of Brussel. Jk ben een
lastige klant", geeft hij volmon-
dig toe. ,£o laat ik nooit een be-
stelling gereed zetten. Ik wil ter
plaatse, met eigen ogen,zelfeen
keuze maken. Tja, ik heb liever
dat één leverancier vijf minu-
ten boos is, dan tien gasten een
hele week... Op dat punt ben ik
zeer principieel en doe ik nooit
concessies."
Zo komt het dus ook in Nuth va-
ker voor dat een gerecht, dat op
de kaart staat vermeld, niet
verkrijgbaar is. „Dat zeg ik er
dan meteen bij", meldt me-
vrouw Heutz. Maurice daarop:
,^.ls ik 's morgens bij de leve-
rancier bijvoorbeeld geen top-
kwaliteit zeetong kan krijgen,
dan koop ik die niet. Onze vaste
gasten hebben daar alle begrip
voor."

De menukaart wisselt regelma-
tig. Wat er al 'eeuwig' op staat
(en blijft!), is het Menu Symfo-
nie (f 35,-), een zeer royale
vleescompositie voor de lieflieb-
ber. Mevrouw Heutz: „Dat is
een traditie van het huis. Dat

menu wordt bijna dagelijks ge-
vraagd
Vanaf deze week staat er een
origineel Schots menu op de
kaart. Maurice: ,AUe produk-
ten komen rechtstreeks uit
Schotlayid." Na negentien jaar
heeft dezekok er geenenkele be-
hoefte aan om nog ooit 'ergens
anders' te beginnen. „Ik wü
eigen baas blijven. Wij hebben
de zaak stap voor stap opge-
bouwd. En altijd onder het mot-
to: eerst verdienen en dan pas
nieuwe spullen aanschaffen."
Apetrots is hij op zijn (inder-
daad) zeer moderne keuken,
voorzien van de laatste snufjes.
,£lier breng ik zes van de zeven
dagenper week door", zegt deze
37-jarige. „Voor mijn ontspan-
ning ga ik koffie drinken in een
zaak in Keulen of zo. Dan geef
ik stevig gas op de Duitse auto-
baan en dan ben ik alle stress
kwijt. Mijn grote en enige hob-
by is de auto."

Boerderij-restaurant Pinger-
hoff® 045-241799, vanaf 12.00
uur doorlopend geopend, 's
woensdags rustdag) ligt, in
diepe rust, verscholen tussen
het mooiste 'groen' in Nuth.
,Jiier komen dus geen bussen
met toeristen voorbij", zegt
Maurice lachend.
Wij hebben overigens niet de in-
druk dat hij daar ongelukkig
mee is...

" Moeder en zoon Heutz ne-
men, in de ochtenduren, sa-
men even de kaart door.

Foto: DRIES LINSSEN

Eigen theatershow
Jos Sloos wordt oprecht enthou-
siast als hij verklaart blij te zijn
bij een bedrijf te werken 'dat al-
les durft, maar niet voortdurend
overtuigd zit te wezen van zijn
eigen gelijk. Want er gaat ook
nog wel eens wat mis. Golf, bij-
voorbeeld. Dat bleek in het acti-
viteitenpakket van De Eemhof
toch iets te hoog gegrepen.
„Het principe is heel eenvou-
dig", zegt hij. „Je moet mensen

iets bieden wat ze normaal niet
doen. En dan zijn ze bij Center
Parcs niet kinderachtig. In maart
gaat de nieuwe show 'Center
Parcs goes Broadway' in premiè-
re. Ze kopen voor 20.000 gulden
theater-kleding om de gasten de
gelegenheid te geven zelf op te
treden in de show. Mensen kun-
nen zich straks voor een paar da-
genregisseur van een grote show
noemen of zelf een rol spelen.
Het is dat niveau, een beetje
apart. Geen bingo-cultuur als op
de camping. Niet om tien uur 's
avonds muzikanten hoeperde-
poep-zat-op-de-stoep-muziek la-
ten inzetten".
De Center Parcs formule biedt
voldoende verscheidenheid om
zowel de Nederlandse, als de
Duitse en Engelse gasten op hun
wenken te kunnen bedienen.
Hun vakantie-cultuur verschilt
nogal, weet Sloos. „Engelsen en
leren willen vermaakt worden.
Die lopen de hele week achter je
aan, als je maar genoeg organi-
seert. De Duitsers willen wed-
strijden, competitie. En winnen
natuurlijk. De Nederlanders
houdenvan spelshows. Een drie-
jarig meisje op het podium die
een liedje play-backt en de Ne-
derlander pinkt ontroerd een
traantje weg. Op onze parken
kan alles tegelijk".

Extra prijs
De Eemhof telt ruim zevenhon-
derd bungalows op een gebied
van vijftig hectare. In deze kro-
kusvakantie zijn er ruim 3500
gasten op het terrein. Zij betalen
voor één week prijzen variërend
van 545 gulden (2-persoonsbun-
galow) tot 1295 gulden (8-per-
soons), exclusief toeristenbelas-
ting. De toegang tot het zwempa-
radijs is bij de prijs inbegrepen.
Voor vrijwel alle activiteiten be-
talen de gasten extra.
„Bij elkaar geven we ongeveer
tweeduizend gulden uit", zegt
Ab Demoed uit Driebergen. Sa-
men met zijn vriendin Agnes
Moolenaar en twee kinderen ver-
blijft hij in bungalow 633 (1035
gulden) aan de rand van het park.
„Het is veel geld, maar het is het
zeker waard", zegt hij. „We wil-
dener een week helemaal uit met
die twee apen. We hadden ook
naar de wintersport kunnen
gaan, zoals die 200.000 andere
Nederlanders. Maar in de eerste
plaats hebben we een gammele
auto en in de tweede plaats wil-
den we graag dichtbij huis blij-
ven. En dan kom je hier op uit".
Ab en Agnes houden er inmid-
dels een vastritme op na. De kin-
deren beginnen de dag om 9 uur

met een paar tekenfilms op het
video-filmnet. Rond tien uur
volgt een gezamenlijk ontbijt.
Daarna reist het gezin af naar het
zwembad. Daar troffen we Ad en
Agnes de vorige middag aan,
rummicuppend op een omge-
draaid kinderbedje, in de onmid-
dellijke omgeving van de hot-
whirlpool.
Ab: „Die apen hebben het er ver-
schrikkelijk naar hun zin; ze zijn
helemaal gek van dit zwembad
terwijl ze toch heel wat gewend
zijn. 's Avonds zijn ze doodop, zo
moeten we ze hebben".
In de middaguren sporten Ab en
Agnes vrijwel dagelijks: squash,
tennis, badminton, bowlen. Ag-
nes: „En nog een keertje panne-
koeken eten en naar de Romein-
se sauna. Er is elke dag wat, de
week is zo om. We vervelen ons
hier geen seconde".

tijdje vrij

In vier landen ontspanning en amusement tot in de perfectie

Center Parcs op
eenzame hoogte

Sij oogt ongelukkig, de onderhoudsmonteur uit Drunen.Alsof hij zich pas na lange echtelijke ruzies heeft laten over-halen zijn vakantie in het Center Parcs-complex door tewengen. Terwijl huismuzikant Lech Stasiak de Lambada
speelt op 'de Plaza', het sub-tropisch binnenplein van De
kernhof (Flevoland), zit hij vervaarlijk onderuit aan een ta-feltje onder de parasol.
Al twee dagen lang treffen we in De Eemhof uitsluitend bij-
zonder tevreden gasten aan. Alles perfect. Ongelofelijk, dat
Soede humeur van het personeel. Je hoeft de hele week ner-
-Bens naar om te kijken. En het is zo heerlijk voor de kinde-en. Jekrijgt er - om met Bob den Uyl te spreken - jeuk van
°P moeilijk bereikbare plaatsen. Er moet toch iemand te
Vlnden zijn die op de wildwaterbaan langzaam in een de-Pressie glijdt?

ook bij de onderhouds-
monteur zijn we aan het verkeer-de adres. Hij rust uit en dan ziet

er altijd een beetje sjacherij-
Jj!g uit. Voor de achtste maal is
:'J te gast bij Center Parcs, een
sfoot-afnemer dus. „Alle parken?jn even goed", zegt hij. „Er isDyna geen verschil. Zo meteen
Saan we bowlen met de kinde-en. Je kunt je hier gewoon nietVervelen".

In 1989 ontving Center Parcs op
haar dertien parken (acht in Ne-
derland, twee in België, twee in
Engeland en een inFrankrijk) 2,5
miljoen gasten. Omzet: 500 mil-
joen gulden. De parken zijn 365
dagen per jaar open. Gemiddelde
bezettingsgraad: negentig tot
vijfennegentig procent. Dertig
procent van de Nederlanders bo-
ven de 15 jaarheeft minimaal één
keer Center Parcs bezocht. Ze-
ventig procent van hen keert er
terug.
Center Parcs is marktleider, dat
is wel duidelijk. „En dat zijn we
altijd geweest", meldt Moniek
Dekking. „In dat opzicht zijn we
de grootste concurrent van ons-
zelf. Wil je de grootste blijven,
dan zul je voortdurend moeten
evolueren, steeds met iets
nieuws komen. In 1968 had ons
eerste park bungalows met kleu-
rentelevisie, een zitkuil en een
zwembad met tentdoek er over-
heen. Dat had toen nog niemand,
maar nu hoef je daar niet meer
mee aan te komen. Over driejaar
is dit park oud. We moeten dus
blijven investeren, niet alleen in

I**n klein klachtje dan mis-
zien? Beetje druk op de PlazaJjanavond, vind u niet? „Ja", zegt

" onderhoudsmonteur tevre-'efi. „Het is hier élke avond ge-Pig".
"e geven ons over. Wie naarpenter Parcs afreist, gaat op va-*?ntie naar een perfect concept.

bij de gasten niet aan metpzeur over verkoop van een
illusie. We krijgen

jPch waar voor ons geld? Value
J°r money, zo heet het in de ter-
?Jen van PR-manager Moniek
ijekking van het hoofdkantoor
Rotterdam. Zij levert uit het
"°ofd de cijfers van het succes.

hard-ware maar ook in soft-
ware".
Pardon? Hard-ware, daarmee be-
doelt ze de bungalows, het sub-
tropisch zwemparadijs, het win-
kelcentrum met 'doorzichtige
klimaatkoepels', de restaurants,
de sporthal en al die andere
weersonafhankelijke voorzienin-
gen. De soft-ware is het pakket
aangenaamheden dat het verblijf
in de hard-ware zo prettig moge-
lijk moet maken: sport- en spel-
activiteiten, showprogramma's,
video-filmnet, bubbelbaden in
de bungalows enzovoort.

De soft-ware dus, is vooral het
terrein van Jos Sloos, hoofd en-
tertainment van De Eemhof. Hij
praat in derde persoon meer-
voud over Center Parcs, waar-
mee hij zichzelf een alibi ver-
schaft complimenten aan het
eigen bedrijf uit te delen. „Bij
Center Parcs is the sky the li-
mit", zegt hij. „Alles kan. Soms
denk ik wel eens: jongens, ze
gaan weer eens te ver. Toen ze
met handboogschieten begon-
nen, bij voorbeeld. Persoonlijk
zag ik dat niet zo zitten. Maar het
blijkt een klapper te zijn. Als ik
wil, kan ik zo twintig toernooien
organiseren".

" Typisch Center
Parcs tafereel: Lekker
gezellig met zn allen in
bad. Subtropisch,
uiteraard.

Poedelen
Het subtropisch zwemparadijs is
het onmiskenbare centrum van
het park. Wie bij een vorig ver-
blijf heeft deelgenomen aan de
quiz op de Bye-Bye-party, een
soort bonte avond aan het eind
van elke week, weet dat het bad
in totaal 1,2 miljoen liter water
bevat. Buiten stormt het, binnen
is het 29 graden en glijden, sprin-
gen, rollen en, borrelen honder-
den bezoekers. De toezichthou-
ders dragen er oordopjes, ter be-
scherming tegen het aantal deci-
bellen.
In de whirlpool, volgens het
blauwe bordje bedoeld voor
maximaal acht mensen, vinden
zeker vijftien mensen tijdelijk
onderdak. Hetzelfde geldt voor
het onmetelijke bruisbad, waar
zeker veertig mensen min of
meer worden gecentrifugeerd.
Voor de solaria gelden wachttij-
den, maar het bad biedt zoveel
vertier dat nergens echte filevor-
ming optreedt: poedelen in de
druipgrot, een snack aan de
zwemmersbar, een tochtje over
de wildwaterbaan, een uitstapje
naar het dampende buitenbad of
een tukje in de badstoel.

Afwisseling
Aan de rand van het golfslagbad
treffen we de ideale Center
Parcs-gasten aan. Hij marketing-
manager bij een computerbe-
drijf, zij moeder van twee speel-
grage kinderen. De grote vakan-
ties brengen ze zwervend door in
Frankrijk. Tweemaal per jaar be-
trekt het gezin voor een tussen-
door-vakantie een bungalow bij
Center Parcs. Al vijfjaar achter-
een.
Hij: „Eenmaal geboekt en een

'uit-eten-arrangement' genomen
is alles geregeld..."
Zij: „Zon arrangement kost on-
geveer zeshonderd gulden voor
vier personen. Daarvoor krijg je
een maaltijd per dag. In de bi-
stro, het grillrestaurant, in de piz-
zeria..."
Hij: „Ik verkeer doorgaans in een
zakelijk milieu tussen, laat ik
zeggen, vooral hooggeschoolde
mensen. Ik vind hier een verfris-
sende afwisseling. Gisteren raak-
te ik op de Plaza aan de praat met
mensen die ik normaal mis-
schien niet zo snel zou aanspre-
ken. Daar drink jeeen pilsje mee,
heel gezellig..."
Zij: „Zo kun je dus ook gein heb-
ben in een ander milieu. Mis-
schien is het hier wel een beetje
burgerlijk, maar wat kan mij dat
nu schelen. Ik vind het ideaal.
Dit is vakantie voor iedereen.
Ook voor mij".
Hij: „We verteren veel, driedui-
zend gulden, schat ik. En dat
twee keer per jaar. Maar ik werk
er hard voor".
Zij: „Dat klinkt zo deca..."
Hij: „Ach, we kunnen het ons
toevallig veroorloven. Ik vind
het prima om harder te werken
dan anderen. Maar dan wil ik de
opbrengst ook hebben. En die
maak ik hier te gelde".
Zij: „Weetje. Alles klopt hier. Ik
heb wel eens gehad dat de stek-
ker van mijn krultang niet op het
stopcontact paste. Toen ik een
beroep deed op het personeel,
knipten ze zonder pardon een
stekker van een frituurpan af.
En, zei die man, als u nog een
schroevedraaier nodig heeft, dan
zegt u het maar".
Hij: „Dat is hun grote kracht. Ik
heb nog nooit meegemaakt dat
hier iets niet kon".

Rond een uur of zes stroomt de
Plaza langzaam vol. Gezond
ogende palmen, in de tropen on-
der hypnose gebracht en per
schip naar Holland vervoerd, rei-
ken tot aan verlichte koepel. Pa-
pegaaien doen waarvoor ze zijn
besteld. De akoestiek weerkaatst
hun gekrijs tot in allehoeken van
het centrum. Bij de pizzeria
woont een lieflijk tsjirpende kre-
kel in het bladerdak. Hij staat de
hele dag aan. Om de hoek een
fontein waar een twintigtal wa-
terstralen in gekleurd licht een

ingewikkeld dansje uitvoeren
Het wachten is op de kindermo-
deshow die aanstonds zal begin-
nen. Huismuzikant Lech Stasiak
bespeelt het electronisch klavier
met zichtbaar plezier. (Jos
Sloots: „Een hele goeie, daar
moeten we zuinig op zijn. Hij let
op zijn akkoorden, speelt geen
mineur en majeur door elkaar.
Veel muzikanten rommelen
maar wat aan, maar dat kunnen
wij niet hebben".) De modeshow- met kinderkleding uit de eigen
boetiek - staat onder leiding van
speaker Andre Wentink, perma-
nent in een voortreffelijk hu-
meur. Als vrolijkheid brengen
een beroep is, dan verstaan deze
mensen hun vak tot in de perfec-
tie.
Jos Sloos: „We trainen ons per-
soneel op klantvriendelijkheid.
Maar er moet meer zijn. Er moet
een vonkje overgaan; iets aanwe-
zig zijn van een roeping om het
mensen naar de zin te maken.
Daar selecteren we op, want de
bezoekers zijn veeleisend en wil-
len honderd procent".
Ja maar, hoe komt het dat u zo
vrolijk blijft, vraag ik aan een
stralende medewerkster die uren
achtereen ijsjes serveert in de
snack-shop. „Ach", zegt ze.
„Oogkleppen op en maar door-
gaan. Als u een ijsje bestelt, dan
kan ik ook weglopen. Maar dat
zou u zelf ook niet leuk vinden".

Nee, inderdaad. Een debuterend
Center Parcs-bezoeker moet nog
heel wat leren. Zijn weg vinden
in het grote zelfbedieningsres-
taurant, bijvoorbeeld. Niemand
schijnt problemen te hebbenmet
het ondoorgrondelijke systeem
van bestellen en afhalen. Daarbij
moet het voorgerecht worden ge-
pakt bij de ene counter, waarna
de bestelling voor het hoofdge-
recht bij een loket dient te wor-
den opgegeven. Dit is echter niet
mogelijk zonder eerst te hebben
betaald bij de kassa, tegen inle-
vering van de bon die jebij afha-
len van het hoofdgerecht ont-
vangt. Of iets dergelijks. En dan
wordt je naam omgeroepen.

Het personeel is echter bereid
het zes keer uit te leggen, zonder
daarbij de geringste neiging te
vertonen over te gaan op scheld-
kanonnades. En hoewel ik toch
echt moederziel alleen aan een
vier-persoonstafel zit, wordt wel-
dra omgeroepen dat het diner
van de familie Van den Hoed kan
worden afgehaald. Gezellig.

Bij terugkeer naar de Plaza is in-
middels een mode-show begon-
nen voor volwassenen. Mede-
werkers van het park, allen mul-
ti-functioneel inzetbaar, lopen de
show met sportieve kleding uit
de eigen collectie van Center
Parcs. Er is grote belangstelling.
Alle terrassen van de restaurant
zitten vol. Het zwembad, 's
avonds tot tien uur geopend,
baadt in licht. Overal lopen man-
nen met gehuurde video-came-
ra's. ;
„Alles mag en niets moet", zo vat
Jos Sloos de Center Parcs formu-
le nog eens samen. „Mensen voe-
len zich hier direct thuis en we
blijven er hard aan werken om
dat zo te houden. We streven het
Tushinsky-effect na, proberen
mensen in een soort extase te
brengen. En dat gaat maar door,
net als kermisattracties en de
maximum-snelheid van auto's.
Ik bedoel: vroeger legde je op de
kermis een knoop in een touwtje.
Nu zie je er allemaal high-tech.
Waar dat ophoudt, weet ik ook
niet. Ik ben ook blij dat ik me
daar niet mee bezig hoef te hou-
den".

Buiten slaat de regen hard toe.
Het verschil is een graad of twin-
tig. Waterfietsen klotsen in de
vijver. Het is vijf minuten lopen
en twee minuten fietsen naar de
sporthal over een parkeerterrein
waar zeker drieduizend auto's
staan. De meeste mensen blijven
in het park, de hele dag. Achter
donkerrode gordijntjes brandt
licht. Het videokanaal biedt 's
avonds A-films. Vandaag: Rai-
ders of the lost ark. De wind raast
door de jonge aanplant van de
Eemhof. ledereen is onder dak.
Helaas, de krokusvakantie zit er
weer op.

Bert van den hoed

Reisondernemingen
bundelen krachten

Holland International heeft sa-
men met drie grote buitenlandse
reisorganisaties een nieuwe in-
ternationale zakenreisonderne-
ming opgericht. De nieuwe on-
derneming wil inspelen.op de
mogelijkheden op het gebied
van zakenreizen die het Europa
van 1992 biedt.

De nieuwe, in Nederland gere-
gistreerde, onderneming draagt
de naam 'Business Travel Inter-
national. De vier betrokken reis-
organisaties zijn Hapag-Lloyd
Travel uit Duitsland, IVI Travel
uit de Verenigde Staten, het Brit-
se Hogg Robinson en de Neder-

landse zakenreisspecialist Hol
land International.

De reisorganisaties zijn op het
gebied van zakenreizen alle
marktleider in hun land. Het
nieuwe bedrijf is opgezet om in
de toekomst een sterke positie
binnen de wereldwijde distribu-
tie van zakenreizen te kunnen in-
De vier bedrijven hebben een ge-
zamenlijke jaaromzet in lijn-
dienst-vliegreizen van meer dan
twee miljard dollar. Bovendien
beschikken ze over een interna-
tionaal hotelreserveringssys-
teem, dat de nieuwe combinatie
van een sterke inkooppositie op
de wereldmarkt verzekert.
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Auto's
Autobedr. Ëf CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.82 ’9.500,-; Ford
Fiesta t'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Opel
Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’8.900,-;
Datsun Cherry t.'B2
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t'B2 ’ 1.900,-; Mazda
323 t'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'Bo, ’2.600,-; Re-
nault 4 stationcar, geel
kent.. t.'B3, ’2.900,-; Dat-
sun Bluebird 1.8 GL station-
car t.'B3 ’6.500,-; BMW
320 6 cyl., aut, t.'Bo,

’ 3.900,-; Ford Escort sta-
tion t.'Bs LPG ’6.900,-;
Opel Kadett 1600 S Coupe
bwj.'79 ’ 3.900,-; Lada
2105 t'B4 ’2.300,-; Re-
nault 5 TL t.'B3 ’4.900,-;
Golf Sprinter t.'Bl, ’ 3.100,-;
Renault 5 Parsienne t.'B3,

’ 4.900,-; Suzuki Busje,
geel kent., t.'B4 ’5.900,-;
VW LT-bus personenver-
voer t'B2 ’5.700,-. Opel
Ascona 19 S, '78, autom.,

’ 1.400,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i.z.g.st. voor liefheb-
ber ’2.100,-; Lada 1500 S,
station, tBs, ’ 3.500,-; Ro-
ver 2000 S t.'B4 nw. st.
koopje ’ 4.500,-; Honda
Prelude automaat t.'Bl
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dert 13 S t'Bl ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’4.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,

’ 4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT 81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Datsun
Violet 5-bak t.'B2 ’2.700,-;
Opel Kadett Station t.'Bl
’4.900,-; Aimca bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo

’ 2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-19.00 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin, gar. mog.
VOORJAARSAANBIEDIN-
GEN bij autobedr. Loek
Schaepkens, zondag kijk-
dag, geopend van 11.00 tot
16.00 uur: VW Golf 1800,
spec. opgev. 150 PK, veel
extra's, '85, ’17.000; Opel
Kadett 16S, BS,f 11.900,-;
VW Golf diesel, '86,
’14.900,-; Renault 11, GTS
83, ’ 6.350,-; Honda Prelu-
de EX nw. type '84,
’13.500,-; Volvo 245 GL
stationcar ’ 9.500,-; Volvo
340 aut. '83 ’ 6.000,-; Volvo
245 Stationcar, LPG-onder-
b. '80 ’6.500,-; VW Golf
GTI zwart t.'B3 ’9.900,-;
Fiat Uno 55 5-drs. '83,

’ 6.250,-; Daihatsu Busje
pers.vervoer '82 ’ 5.250,-
Ford Siërra 1600 Laser Sta-
tioncar 5-drs. t.'B4 ANWB-
rapp. aanw. ’ 11.900,-; VW
Golf 1600, '84, ’11.900,-:
Mitsubishi Cordia, '84

’ 8.950,-; 3x Ford Escorl
1300 5-drs v. a. ’8.950,-
Taunus stationcar LPG '82
5-drs. ’6.500,-; Manta GT
'86 ’ 14.900,-; Kadett Berli-
na 5-drs. t.'B2 ’5.950,-
Kadett Coupé 1600 SF

’ 2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
veller LPG '86 ’ 13.900,-
Lada2los GL '83 ’3.900,-
Suzuki Jeep '86 ’ 12.900,-
VW Polo C t. '83 ’ 7.250,-
Jetta LPG t. '81 ’3.250,-
Honda Prelude 1e eig. '82
’8.500,-; Nissan Micra D>
'83 ’ 7.900,-; Datsun Sunny
'82, ’ 4.250,-; Alfa Julietta
'81, ’3.500,-; Talbot Hori-
zon, GLS 5-drs, bwj. '81
’2.950,-; Ford Escort 130C
GL ’1.250,-. Opel Corsc
1200 TR 50.000 km, 8i
’9.900,-; Visa Super 2E
’4.500,-; Div. inruilers va
’750,-. Klimmenderstr. 11C
Klimmen. 04405-2896.

INKOOP alle typen auto's I
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. MAZDA 626, bwj. '79,
APK-gek. 1e eigen., 80.000
km. 04490-15338.
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.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Motoren
10%KORTING op alle jacks
helmen, laarzen etc. (niet op
motoren & reeds afgeprijsde
art.) nog deze hele week
wegens de heropening v.d.
vernieuwde zaak! Motorhuis
Geleen B.V. Rijksweg N.
19-25, tel. 04490-43666.

(Brom)fietsen
Te k. HONDA MTX bwj. '87,

’ 1.450,- met helm en verz.
Brikkebekker 4, 045-313989
Koop of reserveer nu nog
BROMFIETSEN oude prijs.
Financ. mog. v.a. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN,
finan. mog. v.a. ’ 40,-per
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56 Heerlen. Tel.
045-211486.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Vakantie
St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’225,- en v.a.
’475,- p.w. 02246-3109.
Te huur STACARAVANS op
camping aan zee (Zld.
Walch). Vrij apr. tot 7-7 en
vanaf 4-8. Inl. 01181-1882.
Caravans te h. in HEIM-
BACH en Roggel. S. De-

! genkamp 045-211705.
Wij gaan ons zomerhuisje

' verkopen. Het ligt in LANA-; KEN (B) en is prima onder-
houden. De prijs is zeer

[ vriendelijk. Bel voor ml. 045-
-; 351713 na 18.00 uur.
i

_____________________________________________________
Caravans

; Te h. 4-6-pers. CAMPERS
i va. ’ 900,- p. wk. Erkens,. Koolweg 11, Elsloo. Tel.
; 04490-71925.
: Te k. MERCEDES Camper,

'" luxueus omgebouwd. Tel.: 045-224550
j Te k. 2-pers. ERIBA cara-■ van, i.g.st, m. verw. en WC-
! tent. Vr.pr. ’ 2.900,-. Tel.

045-211012 (van 19-21 uur)
* Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.
i Met een PICCOLO in het
> Limburgs Dagblad raakt u
I uw oude spulletjes 't snelst. kwijt. Piccolo's doen vaak
) wonderen... Probeer maar!

Tel. 045-719966.
■ ■ ■ —^^—^^^—

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03

Proef het verschil
met: Petra, Claudia, Monica, Sabine, Rita en Anita.

: Riversideclub- Dijk 2 Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.
Open van ma. Tm vrijd. v.14.00 tm 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. Tm vrijd. 14.00 t/m 2.00 uur. 04755-1834.

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactli|n 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Scheldsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m
Privéhuis Donna 045-227734

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

Party/Gay-Boxen |
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Privéhuis Michelle
Knibbel, knabbel, kruisje

Wie komt er in ons privé-huisje?
045-228481/045-229680.
045-326191
Escortservice all-in.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 cfpm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Hardsex
320*325*35

Uitdagend 50 et p/m 06

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

-06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits

06-320.320.07
Amanda

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 ct'min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 ct'min 06-

-320.323.10

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25

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

tel. 045-423608.

Vera
Privé tel. 04754-85818.

Lesbisch
In Lady's Paradise leert

Evelijn van de mevrouw hoe
ze dames moet verwennen.
06-320.330.19 (50 et p/m)

"Die bontjas uit!!"
De man

ziet dat ze gekomen is zoals
hij wenst. Zongebruind, al-

leen kousen.
06-320.330.61 (50 et p/m)

De loopjongen
Misbruikt

foto's van de knappe blonde
vrouw. In zijn kamer verdient

ze ze terug.
06-320.329.23 (50 et p/m)
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
Een mooi getrouwde vrouw
beleeft het als nooit eerder

met een
jongen

06-320.326.93 (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

ketens
06-320.326.92 - 50 et p/m I

Ga 'ns lekker vreemd met 'n 'hete meid.

De tippelbox
06-320.326.66

Mevrouw
stopt het nieuwe meisje in
bad. Ze zeept haar overal

goed in, ook daar... en dan...
06.320.329.25 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
wilde vriendin

06-320.328.04
2 Mannen rijden met Inge

naar het
Verlaten

clubhuis. Daar moeten ze
betalen voor de lift...

06-320.323.84 - 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
Een sportknul in zon strak
slipje komt sexy uit. Toch

ziet die man 'm liever zonder
homo

06-320.329.22 - 50 Ct 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
Hoe reageert een mooie

maar koele meid als 2 ruwe
knullen hun zin

doordrijven.
Blijft ze koel???

06-320.330.09 - 50 et p/m
SUPERCONTACTENBOX
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op de
06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere verlan-
gens hebt, dan is er de

beste, de Heetste Box van
NL. op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m
Pas als alles uit is beleeft

het stel het uiterste bij echte
Lifesex

06-320.326.91 - 50 et p/ni

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

in Rosie Maart.

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et p/m)

2 blondjes
Life met 2 knullen. Eerst
Lesbisch dan hetero en

dan...wisselen.
06-320.321.32 - 50 et p/m
De massageolie doet 't
waanzinnig bij Marian

trouwens ook het zoemende
apparaat

06-320.321.30
50 et p/m

Jane alleen in het
tuinhuis.

Plots staat ze oog in oog
met 2 mannen die geen uit-

stel toestaan.
06-320.330.51

Trio-bisex
Wat Elly al lang wilde ge-

beurt hier samen met Anky
en Rob. Life

06-320.326.71 - 50 et p/m

Snel-contactlijn.
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 et p/m)
Sexcont. voor m/v en paren.

Gratis. Diskr. Bel 010--Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.
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)

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

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Diana
Escort

045-320343
320323

Voor Piccolo's
zie verder pagina 11

i'jig.^^.i'li*-": .--tfl S-""^ Sweatshirt in 50/50 kat/acryl. Sweatshirt met all-over print en 100% katoenen top in 8 mode 100% katoenen shirt n 1!ll paarspa, zamen oore^ " JJj^ J"* j, #4#|fï
Maten |l? Maten HI*9ll S-M-L-XL M-L-XL ■■M^-

-55"x Htt^"' ■
gezien °p nu|NpE winkel

.^^. '— zwart, wit en lila. -■■ \fl *1 f L^ï— __ . _^.«»i l'"-"MgS^ fAAiWIG awesom^w^l

o^v. Sportieve leder veterschoen met snelrijg- SPORTIEVE MODE ! -rOT"^ Leder vlechtloafer in de kleuren bruin'-do." sluiting. In zwart en grijs. Maten 40 -46 -©OT" . Flexibele leder veterschoen in naturel, | bordo. Maten 40 -46
«^
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PIET KLERKX VOOR EIGENTIJDS WONEN Jl lM«^
Strakbelijnde meubelen voor het interieur van deze tijd. I ll|

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 ULJR~] jij f/ WÊÊ

'ÊfWï& Bankstel. Leuk van vorm en ideale f\f\f\^ . lOftCIWTIII zitkwaliteit. Drie- en tweezitter in iUUS _ Dressette, het praktische VUS m I^P888^

m^A echt leder. Ll I J% bergmeubel \\J I<J "
iUMm«ü-s^lss. e afgebeelde meubelen zijn tevens in witte uitvoering leverbaar.
JÉj | i Kast, tafel en dressoir kunnen ook zonder marmeren blad geleverd worden.

wanneer u voor 2.500,- Sloel Si I _______l I "ï ______^ "^( ______ I _______^_________________P
Piet Klerkx uw reis- of **J H . \ $ W Sbeniinekosten terug. | U/»/. jj| <" MAASTRICHT _^^
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IjKontakten/Klubs
g'j'e 1990. Jonge stellen|*an eerlijk bloot, om dan
" '01 het uiterste te gaan.
, üfeopname.
''^320.330.52 (50 et p/m)

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

6*e week speciale aanb.
P veel nieuwe adressen.

154, Sittard.
Sfênover Fortuna-stadion.
>Jel. 04490-23203.

Love. de enige echte
(0,50 p/m)

We lagen net
Pten het zicht..

* Eroslijn ■*
P6-320.321.22
§^_ 50 ct.pm

iContactburo
1 Geleen
/""in privé adress. op nivoakjel. 04490-48768. "Saunaclub
i "Eros"
<y°ekt nog enkele nette
/dames. Tel. aan te mcl-

tussen 20 en 22 uur.pTel. 045-451391.

Brigit
k£riyé. 045-729101.

e De Olifant
ff nieuwe leiding. Jonge
J^'üge dames ontvangen
J" Sexy lingerie. Knusse
.■ Doorlopend films. Luxe
£"iers en S.M.-kelder.Pos entree. Ma. t/m vr.
812 uur. RIJKSWEG
kijip 105, GELEEN.

I Gezellige
dames

P^ant, discreet, bezoe-pn u thuis of in hotel.

[Stars! Stars!
Jty-Amor avontuur ookken zond. 045-721759.

Thai Privé
Nolkweg 13, Weert.
k£el. 04950-42966.

' Escortservice
PHS-422685

12.00 uur

'6uw bij Denise
ï^antha, Sandra, Lucie,

p?|a. Suzanne. Industrie-el 3 Kerkrade-W. va.
pOO uur. 045-413887.

1 Joyce
Jb've en Escort ma.-za.
mg* u. zo. 14-22 u. Zeer
y^Prijzen! 045-411766.
Ht Plezier voor tien

IJox Sextreem
yp-320.320.43K?e 5ex...06-320.320.34
ICf'eine... 06-320.331.22
TC,r °l*jn...06-320.321.29flPr5M...06-320.331.11
f^xpiosie Box
f 6-320.320.42

Pr 5M...06-320.331.11ü heet...o6-320.321.41
Stop.. .06-320.320.41

Jtox Amore
?-320.322.60
C°on...06-320.331.33Colijn..o6-320.327.98
| ysl'|n...06-320.321.40

'£$ Romantica
.50

[\lbeste voor 50 cpm.

Anita
A ? met escort ook zat.
j Pgl. 045-352543.

s

en escort
A^ 045-720916

6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

Ook weekends geopend.
Ma.-za. 12-24 u.
zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.

In/om de tuin
ïë soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m.2 va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te k. EETHOEK m. 6 stoe-
len i.z.g.st. ’2.000,-. Tel.
045-414742.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
VOGELS, Vogels, Vogels,
Trichterweg 102, Brunssum.
Tel. 045-227427.
HONDENTRIMSALON
Charel, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te koop mooie jonge KO-
NIJNEN, 7 wk., ’6,-. Tel.
045-415704.
Ned. SCHAPENDOESJE
(pupje 9 wkn.) met stamb.
Inl. P. Janssen 04747-2910.
Broedkoppel bl.voorh. amaz
en gr. roodstaarten; pen-
nanten, pr.rosella's, stan-
ley's, dw.konijnen en angora
ARIANE, Bleyerheiderstr.
10, Kerkrade. 045-351340
gevr. adressen voor (grote)
parkieten en papegaaien.

Opleidingen

Ongeacht hoe groot
uw probleem is,

met het boek Dianetics kunt U daar iets aan doen.

Bel nu: 020-209317/226101.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Radio e.d.
Te k. Sony STEREO-IN-
STALLATIE, ’ 300,-. Tel.
045-320024, Hoofdstr. 193,
Schaesberg.

Kachels/Verwarming
Kachels, inzethaarden, gro-
te keus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT / 30,-
-en ’ 75,- per m3. Gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.
ZIBRO kamin RCA-86-A, 2
jr. oud, pr. ’400,-. Dross.
Esserstr. 45, Elsloo, tel.
04490-74547.
Te k. Zibro Kamin KACHEL
z.g.a.n. Pr. ’500,-. Hoofd-
str. 252 D, Hoensbroek.

Wonen Totaal

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

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

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

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
Eik. KAMERKAST weg. ver-
huiz. 2 jr., br. 2.45 m, hg. 2
m, diep 60 cm; Slaapk.kast
I.bruin, br. 1 m, hg. 1,80 m,
d. 55 cm; Grenen kamerkast
zeer modern br. 2,55 m, hg.
1,24 m, d. 45 cm. Alles als
nieuw. Na 18 u. 045-314631

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

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

■I Te k. 8 mooie CAFE-
! |BARKRUKKEN samen
I ’175,-; tev. draadloze tele-, foon ’ 100,- 045-412908.

' Te k. mooie eiken BANK-
STEL. I.pr.st. ’750,-. Tel.

' 045-727760.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-

" derstr. 208, Hoensbroek.

" Ijskast ’ 95,-; gasfornuis
■ ’95,-; diepvries 175,-; gas-

plaat 75,-. 045-725595.- Te k. licht eiken BANKSTEL,- groenvelours, pr. ’ 900,-, na
18.00 uur 045-218579.

" Compl. antieke SLAAPKA-. MER te koop. Tel. 045-
-310706.

Mode Totaal

Grootste keuze in marine-look
Mode Haan

Hoogstraat 98, Landgraaf (200 mtr. nabij winkelcentrum).

Te k. BRUIDSJURK com-
pleet, mt. 38, vr.pr
’1 000,-. Tel. 045-320165. -Piccolo's in het Limburgs.Dagblad zijn groot in RE-

SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

Voor Piccolo's zie verder pagina 13

WASAITOMAAI ■ WinTrUICfODHFP I I ELEKTRONISCHE WAS- TELETEKST I MIDISET MET COMPACT-ÜISC type
Nieuwste model! Volautomatische VU/Er\/l%KfcA^%l#W% ■ I DROGER type MISTRAL | ~ rR ~,„ ~ nat-souare I W-31
wasautomaat voorzien van alle basis VHS-frontloader. Voorafpro- I Novotronic-techniek! Elektron. I JipiHhi,UmPtrephte hoeken Stereo ■2" 40 watt. 5-bands equalizer. Digitale tuner
programma's. Toerental centrifuge grammeerbaar. Inclusief draad- I vochtmeting. 9 Droogtegraden. " TPuYpLVt In-l HraaHl afstands- ll I met liefst 40 voorkeuze. Dubbel cass.deck met
400. Nu loze afstandsbediening. Nu I Omschakelbaar op 2 droogtemp. I'n 'el?uksA* ""■!'""■?,? '~ P^a^-B high-speed. Platenspeler, draadloze afstands-

REVERSEREND, dus minder I Prijs dij inruil nu. gg| bed ]nc| ( OMPA( T.DIS( me, dig itaa|
I fl I kreuk! Kreukbeveiligingsfase. Nu lEl^^^^^^MMM^^^^Bßß-M^lsgillß filter en 32 nummers programmeerbaar.

s^|79ëT|T39»p69sr! BffB;
GEZICHTSSOLARIUM STOFZUIGER type S-227 I ■>; <-=====^^||l|ftJl>CH

Ontdek nu de nieuwe manier van Nu extra voor- Zeer krachtige 11 50 watt motor. f^MÜ^^^T _^-r— I iDUBBELDEURSkoken met deze fantastische delig geprijsd voor slechts ■De electro afdeling Dezorgt gratis aan nuis! ■ Slang geheel draaibaar KEMA- jiMipgal I @3g_lö I KOELKAST
magnetronoven. Inhoud 17 liter, Alle artikelenmet volledige garantie en KEUR Adviesprijs f 529- BmH-WjJ^ I =_=i8ï. Koeleedeelte van500 watt. Nu voor slechts Aftgiwatfg/ service zolang de voorraad strekt Incl. hulpstukken Nu voor lIIMW^IIIT -ti ">" *ifflffflil ■ Afwijkingen ,nafbeeldingenvooroehouden ■ \\U .y^^^^^gfe;;^—»j| ni-pv^,^..,.fl ÊÊÊÊl Hi.HiP?TTI |r^- ~' vjpi§m;'"''-'-,-''im I van 67 liter. Vier

Slapen met allure!
Ruimtebewuste boven- I fi - ■ ;. — i v ~~ïT~jf Pt "j~ Bij Schunck geheel

bouwslaapkamer. L kompleet inclusief
%j|l schuifdeurkast

Een prachtige J)§k van/2.870,-
-oplossing als u alles Pfflffi* /% -* rv >»

bij de hand wilt FflHrl I / IMS -_■
hebben en uw slaap- £ W§ „..J.l. _-J 1 _J. '!S ' ..,„:* I -J , voor LfX J+J)

kamer optimaal f * '^WTIÊË '"^^pT fËÊÊ {Zmd"

kamer: ledikant 180 X IBPft^R—^l. "- ,vmsm> :: "—^^~-:; -^ PéËP^

daar winkel je voor je plezier !
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[Jeren voorjaars- Dames Groot assortiment Kinder- ■■■¥#■",■■^■1»

Colberts regenjassen km.der- regenjassen ■ EJC ■ IEL j^"al«^H
Ne kleuren en dessins maten 38 t/m 48 69,50 traiMngSpaKKen in 3 kleuren il QC GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!

46 t/m 660 gQ gg gn maten 98 t/m 128 4,9!) fPARKËREN |* fl
6 en'rn ' HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. E|!RK°^ E I M S

J\ïassende pantalons 59.50 SinARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond.
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f(Mw^^/i¥ Dei Campioni w^^w^mf/wM)Wk
Het Festival Dei Campioni tot en met 26 maart a.s. Eén voor- Een nieuwe versie voor een bijzondere prijs; met alles wat de Sv4~>«S~V
deelfeest voor verantwoordrijden. Want elke Panda, Uno, Tipo Tipo zo uniek maakt, zoals 100% verzinkte carrosseriedelen. \M \ /
en Croma met benzinemotor heeft standaard elektronische En nu bij alle Tipo's de keus uit: een wel zeer voordelige finan- V /CAVVsO /
injectie, geregelde driewegkatalysator en vijfversnellingsbak. ciering, een fantastische inruilprijs of gratis extra accessoires. f / j/J^^R^

'f\ M\ VwJ Een sPeciale uitvoering van de Panda met een wel zeer speciale Vanaf f 39.800,- en met gunstige leasetarieven. Pure luxe met m/ ijÊkj *
/ H \{f prijs. Nog zon buitenkansje, geïnspireerd op het WK voetbal o.a. standaard stuurbekrachtiging. Nu met de keus uit: superieu- '''wk^jrfffi/T\
\ fOljÉl in Italië: de Panda Italia '90- Nieuw, exclusief en zeer sportief. re inruilprijs, gunstige financiering of gratis extra accessoires. -J | / (J^j

\ Êi\\l / Dat kan u zon f i-700'- voordeel opleveren. De nieuwe Uno! Doe mee aan onze wedstrijd en win een CD-speler, autoradio- W|P >^,JSvß^
I «f/ü jf i-S Wat een auto! Absoluut de top in zijn klasse. Vanaf f 18.250,-. CD-speler of een portable-CD-speler. BBEmÊM j\ /|i| % \

♦ Dir financieringsaanbod voertFiat Auto NederlandB.V. uit in samenwerking metFiat Credit Nederland. De tefinancieren bedragen zijn minimaalf 5.000,- en maximaalf 10.000,-.Een aanbetaling van minimaal 25% van de cataloguswaarde van de aan te

schaffen auto is vereist. Dit bedragzal doorgaans gedekt worden door de inruil van uw huidige auto. Uw nieuwe Uno dient vóór 31 maart 1990 geregistreerd te zijn. Bij deze vorm van huurkoop gelden de gebruikelijke voorwaarden van Fiat Credit Nederland.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1,
TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., TIJDELIJK ADRES: SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16

MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12,
TEL. 04490 - 1 75 44

Alcohol en vert eer datkun jeniet makefl ST
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog Es
die mensen dievinden dat zij zelfwel zd -i
uitmakenofze met een slok op gaan rijd w

En wie durft er iets van te zeggen? j£
Niemand toch... daar bemoei jejetoch n* R
mee. Maar door dat soort automobilisten *ki
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensö *;.
doodgereden. ngs
Daar moet wat aan veranderen. jj.(
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE nÜ
INSTAPPENwant gE|
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE f<
NIET MAKEN jj

/W I TWJ////Vettig Verkeer Nedö J
■HMf///

-£
12

ok<

Voor een grote meubelzaak tussen Kerkrade'
Heerlen. U gaat zich voornamelijk bezig houd <.

met het schoonhouden van de showroom/t*^
zaal, kantoren, keuken en toiletten, m

Wij zijn voor deze afwisselende baan op z(P j»
naar een energieke kandidate in de leeftijd tv r
sen de 20 tot 35 jaar. Het betreft een part-tij1 s.

funktie voor ca. 15 uur per week, 3 uur per o* jjjj
De werktijden zijn tijdens de openingsuren- jjj

h
Heeft u interesse en denkt u voor deze fuktie

i aanmerking te komen, dan verzoeken wijü ,*
vandaag kontakt op te nemen met Sylvia Ott'

van ons kantoor in Kerkrade of met Lynda h
Lemmens van ons kantoor in Heerlen. °j:

i Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reage'6 0
k

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

\
-uitzend-krach'i

: ! HÈ

TESTCASE! TESTCASE 2. TESTCASE 3.
Mitsubishi Colt 1.3 EL. Dynamisch design. Flitsend karakter. Lancer Hatchback 1.5 GLXi. Een onvervalste, multifunktionele Galant Hatchback 1.8 GLi. Zowel zakelijk als privé de

Praktisch formaat, zeer uit de kluiten gewassen binnenruimte. Hatchback. Snel van lijn, praktisch van karakter. ideale auto. Representatief en komfortabel. Prachtig van konsept*
Buitengewoon kompleet: de lijst van ingebouwde extra's is maar liefst Bovendien luxueus en kompleet: de lijst van ingebouwde extra's en uitgewogen van lijn. Vol met interessante détails, snufjes en idee
31 punten lang. Hypermoderne, schone en zuinige motor. andere voorzieningen is 51 punten lang. De motor: een prachtige Krachtbron: een alert reagerende 1.8 liter multipoint injektiern
Geregelde 3-wegkatalysator. Driejaar Multigarantie. Behoort al jaren anderhalf liter met multipoint injektie en geregelde 3-weg Geregelde 3-weg katalysator. De Galant Hatchback is eigenlijk i

tot de betrouwbaarste auto's in Duitsland. Hoge inruilwaarde. katalysator. Wat een ideale kombinatie van pit, zuinigheid en milieu- met geen enkele andere auto in zijn klasse te vergelijken. Wie het
Vergelijk 'm met andere auto's die ongeveer hetzelfde kosten: de Colt vriendelijkheid oplevert. Een prima investering. Want rijplezier en doet, komt tot de konklusie dat hij naast zijn aantrekkelijke prir
1.3 EL is aantrekkelijker. Bovendien is en blijft het een Mitsubishi. gebruiksgemak zijn groot, de waarde blijft hoog. De Lancer verreweg het meeste auto biedt. En dan is het nog een Mitsubishi n

Net als alle andere Colts. Hatchback 1.5 GLXi kost in 1990 (inklusief BTW en drie jaar Multi- betrouwbaar en prijshoudend. De Galant Hatchback 1.8 GLikos
De 1.3 EL kost in 1990 (prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, af garantie, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, af Sassenheim 1990 (inklusief BTW en drie jaar Multigarantie, prijs- en model'
Sassenheim, exklusief afleveringskosten en inklusief BTW) in ieder en exklusief afleveringskosten) tot nader order f 31.245,-. wijzigingen voorbehouden, af Sassenheim en exklusief aflever1

geval tot 1 mei Er is al een Lancer Sedan . kosten) voorlopig f 31.745,-. Er is al een Galant Sedan

vanaf ±* IAX/J*J^ vanaf JT. ZtT«UtO~ vanaf ±» ZXjté jÓ~ 1

MITSUBISHI. DE GESTMLDE PERFEKTIE.
BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a,tel. 045-212035. Molensingell (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

HORN HORNERHEIDE,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. y1
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Bel de'

** voor DAKREPARA-
I E'S. Bel Koehen 045--j1i1693.
d^V LOOK BV Schaes-

ir9 Gevelreiniging, uit-
f-Pen, voegen, steigerver-
P Tel. 045-312154 of"'!^312709.

IJKDEKKERSBEDRIJF De
jlI*, voor al uw dakdek-erkzaamheden, met de

[J9ste schriftelijke garantie.6 voor vrijblijvende offerte.
-JJ4S-224459/753008.
lk. afrasteringen en poor-J tegen concur. prijzen.
fENSTRA Hekwerken. Tel5*316238. Fax 045--«TSh.
*r SIERBESTRATING,

j|ras, oprit en vakman-

' JaP, Stratenmakersbedrijf
»l m Gerards. Vrijblijvend

Ropgave en advies. Tel.'5*3 13956.

TV/Video
'^fenT.V.'s 8-12 kan. v.a.

!§.-. T.V. met afst.bed. v.a
J25,-. Radio/tv FRANK BV

33 Heerlerheide.
13432.

1 JOUREN TV grote sorte-
-2 vanaf ’ 75,-. Radio TV

|T Voorst, Ganzeweide 484^jerheide. 045-213879.
£^e KLEUREN TV'S.
r*r grote sort. va. ’ 125,-
P gar. Reeds 25 jr. het

9 "se adres. T.V. Oce. Cen-
;:JlT| Geel, Grasbroekerweg
jl 045-724760.
id dragen VIDEO'S VHS de.teen bezw. Kleuren TVs
pi ? "efst met teletext en ste-rren. 04406-12875.

I) IHuish. artikelen
i,p-*-
ïa reklame, televisies, vi-

" JjJ.s. stereo-installaties,
j' hi-fi sets, camcorders,, CD-spelers,

' J*ttedecks, platenspe-

' 'J* stereoboxen, was- en
'f diepvrie-

k* koelkasten, magne-
(f 8. stofzuigers. Met 10--s'JO-40% korting. Vanafm Per week eigen finan-ein'n,9 Grote inruilprijzen.
JfVENAARS-EXPERT,ïpeen huishoudbeurs,
sl^tr. 111, Brunssum.

'LX DIEPVRIESLADEN-i^EN en kisten, koelkas-LVa- ’95,-, was- en.^automaten v.a./195,-
-3'uges v.a. ’ 95,-. bak-j-ns, kookplateau's v.a.

I c~. video's v.a. ’ 195,-,

' compl. v.a.
ip en alles met garantiel vriesko, Sittarderweg■Si Heerlen. Tel. 045-

-* 5(342
"k^ ;n* w. overcompl. nw. 4-

,&, RVS INBOUWGAS-WPLAAT fabr. Ataq
5°.-. Tel. 045-412908.

Vakman
BELASTINGAANGIFTE
A-B-E-T tormulieren. Af-
spraken. Bel: 045-214112.
Voor witten of BEHANGEN:
Gepensioneerde schilder.
Goed en goedkoop. Bel
04490-10033.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Klein vergeet mij nietje met
zenuwen. Tel. is 045-
-71.98.47.
Als u een alleenst. jongere
en niet geheel onbem. char-
mante DAME bent en
behoefte heeft aan eerlijke
en opr. vriendschap en ro-
mantiek, raad ik u aan con-
tact op te nemen met vitale
75-jarige alleenst. weduw-
naar, veel jonger uitziende,
Weegschaal i.D.v. auto en
woonachtig Heerlen-C
Gaarne uw telefoonnummer
e.v.t. recente foto. U kunt in
ieder geval van mij antwoord
verwachten. Br.o.nr. B-3847
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Te koop gevr.
Te k. gevT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren Tv's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Muziek

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

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.

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- 'p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.
Te k. DRUMSTEL Tama
Swing Star wit, 5-delig, mcl.
bekkens en hoezen, olie-
drukvellen, i.g.st. 045-
-418302.

Foto/Film
Te k. weg. overcompl. VER-
GROTINGSOBJECTIEF
Schneider Componon-S, 80
mm voor 6x6. 04492-2853.

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

Diversen

Ongeacht hoe groot
uw probleem is,

met het boek Dianetics kunt U daar iets aan doen.
Bel nu: 020-209317/226101.

Kipfilé
1 kg. ’13,98

Paardelappen
1 kg. boter mals ’ 11,90

100 gram Preskop ’ 1,25
Slagerij Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum.

Tel. 045-252823.
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
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

Te koop 6 z.g.a.n. BEWE-
GINGSBANKEN vlg. Dr.
Staufferconcept 045-
-229708
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Inplaats vanmooie
praatjes: 'nEurocasion

van Sondagh.

ElEurocasion
Voor'nCitroen ishet altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh B.V. De Koumen 34-36 Heerlen 045 (22 3300)

Oe AustinRover dealer
is tijdelijk

prettig qestdgro'.
-JS Met het |PQ| (IPM MG achterspoiler, GT mat- H|^MMMMBMHH
'jp>^ voor de deur gaan sommige voor betaalt ude prettiggestoorde
mensen eigenaardige dingen prijs van f 16.995-. BL $J y*^ B^ldoen. De één haalt zijn huis over- -fN Een ander symptoom van m£^^hoop en gaat de boel uitgebreid wj) zn tijdelijke verstands- IÈÉ&P^I .pF^^i 1
schoonmaken. De Austin Rover jp^'verbijstering is de vrijgevig- ,^C^?-^^^ x^^Hdealer reageert weer heel anders, heid van de Austin Rover dealer. Hjfc
Die haalt bijvoorbeeld een aantal Zo geeft hij nu maar liefst Sjj^ PPPP*"1*
zeer speciale uitvoeringen van f 1000 - korting op een Montego -"£&
de Mini in huis; de'happy few' Saloon of Estate. U ziet de «j-SJL
noemt hij ze. Omdat ze exclusief Estate (normaal vanaff 32.890,-) ff ni ' irT i«izijn en voorzien van een uit- rechtsonder afgebeeld.
gebreid pakket extra's: licht- Deze heeft ruimte voor 5 volwas- y .?^*
metalen velgen, toerenteller, senen en 2 kinderen en is voor- Rover 216SExecutive f 27.995, luxe met nog iets meer
speciale bekleding en een Wit Zien van een 1.6 of 2.0 liter lederen bekleding,glazen schuit"-/kanteldak,wortelnotehouten
dak. Toch betaalt U VOOr de benzinemotor Of een unieke 2.0 inlegstukken in de portieren, met leder bekleed stuurwiel en
Flame (rood), de Racing liter direct ingespo- een motor geschikt voor Euro loodvrij.

mate (zwart) maar /if Wm ra selmotor. £/jÈêêL&Js* standsverbijstering is van s_^^^S
-JN f 15.990- DeflOOO,- JpSB s*£yfe^^ voorbijgaande aard. Vl'wLT

afgebeeld) is de flitsende variant of een Rover 200 (behalve de noemt, duurt slechts van 8 t/m WfTwl^mop het basismodel.De GT heeft 216SExecutive; daarover meer 19 maart U moet hem dus wel WuW^llM
dan ook als extra's: een zonnedak rechtsboven) Let wel: deze ver- snel bezoeken!

if|h BEEK: BVAutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: Have Automobielbedrijf, /4ff\f Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31, Te1. 04490-15195 C-A. Jf^* —. HEERLEN:AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer, rm^~\
Kasteellaan 1, Tel. 045-721541 Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-1549 BL^

Nou vooruit,voor één keertje dan.

________________B___________l__i |H{H «^w- -JjaMmK-1 fgt ;B& ________ M BRP^ Hv .W^^

-tix-jjj:. _w---^**^ JSi^-_^___-I^^S^^^^ttfl__________________l__-^^ «^'^Ck^**^ ' ' *&** t'**^ ' ■ ■ ■ ■ ~* _inffi_l___ffl-tf^>>: -*****^ ~;iSï»i^^SSßltMli ■STv. .-"■sSS*® ««teS "^"-""'^ J*wl'fM____________________fflmirmwi«ii --"' -**TgJflll Wif MiiinmTif ii Hv—■ ..*N*i fT Ifl gp® ngpA ___^flr

PMSMMMatfMH . i H^K■*^- BMAmBS SSS ' - JHuüfü Haft :::^.:;:s:!i_2ü*is H& gJBal g jSStf H::'Srl
ff fflH HSbV-j-IH L i >:::.:'-'- jfl ■ ■M||'"*********P*M^^ jiwfl

JZ&SOF52A375F J&9&88F
J283&5F J&&595F525795F
f27695- f 19.895,- f25.095-

,-!
il II Zojuist is de anderhalfmiljoenste Volkswagen in Alle drie zijn ze royaal voorzien van extra acces- sportstuur, lichtmetalen velgen, van binnenuit verstel- wagen, kunt u maar beter meteen beslissen. U heeft

6rland afgeleverd. soires die zorgen voor nog meer comfort. bare buitenspiegels, groen warmtewerend glas en een welgeteld nog negen dagen om een bezoek aan de
jtw^atbetekent dat we het vertrouwen genietenvan Zo is de ruime Jetta Pacific uitgerust met onder exclusieve bekleding. dealer te brengen en f7OO,- voordeel op te strijken.

*9' Wat automobilisten. andere een toerenteller, centrale portiervergrendeling, De Golf Madison is voorzien van accessoires als Het aardige is dat u in ieder geval y^jj^^s.
L als het aan ons ligt komen er binnenkort nog armsteun midden op de achterbank evenals een in extra brede banden, 6Jxl4 stalen velgen met naaf- zomaar de gratis compact disc The fj£ '\
L* 1 bij. Want tot en met17 maartvieren weuitgebreid hoogte verstelbare bestuurdersstoel en luxueuze grijze doppen en sierranden, 4-spaaks sportstuur en een in Million Sellers' krijgt*. fül '; jJ-LJ
i*" Wat u f700,-* extra voordeel op kan leveren op vloerbedekking. hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Tja... ook als we feest vieren, pak-V

etta Pacific, de Polo Jeton en de Golf Madison. De felgekleurde Polo Jeton heeft onder meer een Als u toch al plannen had voor een nieuwe Volks- ken we de zaken degelijk aan. \^^^^
f $00.000 Volkswagens in Nederland: feest bij uw dealer t/m 17maart. (ffi\ Volkswagen.Wie anders?

met katalysator

Polo Jeton f19.895.-. Polo 3-deurs of Coupé 119.395.-. Golf Madison f25.095,-. Golf Madison Diesel metkatalysator f 32.400,-"*. Golf 3-deurs f24.800.-. Jetta Pacific f 27.695.- Jetta Pacific Diesel metkatalysator f35.000,-". Jena Elan f25 600.-.
V ")Deze aanbiedingengelden alleenvoor particulieren en zolang de voorraad strekt. "JVolkswagen geeft 50% subsidie op de meerprijs van een milieudiesel. U betaalt dan f495- minder. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden

K ' AütO Veneken B.V.Tel.: 04490-72882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf Nic. Nijsten B.V. Tel.: 043-641644. HEERLEN: GarageVeneken B.V. Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AutO TdSCO B.V. Tel.: 045- 220955

MAASTRICHT: BV AutomobielbedrijfVbn Straten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN: AutO Caubo 8.V. Te1.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf PloeiTien-Schols B.V. TeI 043 644888 SITTARD: AutO Veneken B.V. TeI 04490 15777 VALKENBURG: AutO Caubo Valkenburg B.V. TeI 04406 15041
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Marine-look
altijd blauw?
Hennes & Mauritz internationale mode waarin je jezelf herkent.
Marine-look met 'n uitgesproken mening. Wat denkt u van de kleuren:
wit, geel, rood, turquoise, zalm, zand, mokkabruin, lila en zelfs marine-
blauw! Frisse streepdessins in een sportieve lijn voor een lage prijs.

I

Streep T-shirt
met lange mouwen en boothals.
In wit met blauw/rood/kit/zalm/ A f\ f\
rose/lila of lichtblauw. -L £-L " \J

Katoenen trui
in patentsteek met lange mouw en ronde hals. /| f\f\In rosé, mint of lila. «3^ J^r^~^
7/8 Broek
van 100% katoen, met rechte wijde pijp.
Aansnoermodel. In streepdessin wit met rood/kit/ A f\f\marine of groen. j-tA^^^V^

Pantalon
van 100% katoen, bandplooimodel.
Met steekzakken en rechte smalle pijp. In marine, wit,
z"dkoftóBe 29,900.49,90

ïÈk -dik: ¥ M.Br^^lft^**'l^^^ _^B£^lMiiiiiiiBffft' JSflfeik

IÉÉ ff 38^ ff»
JS'-'

Jack
van 100% katoen. In ananas, koraal, mokkabruin g /"\ /*\
en putty.

Streep-sweater
van 100% katoen, met boothals. f\ /~\ /~\
In wit met blauw/rood/geel/turquoise of bruin. * V^

M
HENNES &MAURI7Z

Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.
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Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.
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rjPBR^ "Hebt u ook zon zin in r e

fff '^M de schoonmaak?" g
Émk %fa ÉÜ K "Düs niet, denk ik. Maar, (f====r j I

■■BVHÜIBiJl 11 !—3lllßÉ' kleinetroost: bij drie fles- \ I £■£ 41
M sen schoonmaakprodukten Iss^p*^| fl "* 4. 0] i £f~ VVV^^^ "lle

Bplll naarkeuze krijgt uvan mij É|| % V£o^^ .f. | | vJfl^A ]

*ofyy a *ii<i>ni|iri^iVd,hii < iii» mmi in dn i .-rifl^fl^^^^^^^^

jlËMMMßMMflflflflflflßßß^Bß^^^B

iëél Bpw ...,.,jp...,....JiL,„.,,," foPU K-r
l
ri*..

BP^^Z^^H I^C B
-// Wllëêëë i'Ite \ -- -- \ i "jjjjjj^/ f/ J::* _■■ sM^IP/ -"«ws-iMMBj IlißPil * VWT/ WjêJÈ WmWJÈLÏ^ÊBam B

Wy , ¥m \)Wm / #jl Wm fc

flfl

fl^^^^c:* %^^^B^L^li^HHËË^ v:^fl rllr JH Er llllfl^.l.H üfl^

MfliÉß W' & >y^> lt -Jm £'**:- Ji^Br L&ÊÈÊÊpmÈÊÊ: 3BÊÊ

■ÉÉl^£. I i il II
■HjiÉHIH ______R- :--SÜ*:*-

-■ i
BUI

f; :|ff;si * ;'l|; . n

ll
flfl^ «HflflflHHHHH-B
i

Met de komst van de nieuwe Alfa 33 krijgt rijden schitterende interieur. En standaardvoorzieningen hoge niveau als de techniek. Kom tijdens de intro-
weer dynamiek. Zijn nieuwe lijnen stralen kracht, als getint glas, elektrische ramen vóór, neerklap- ductiedagen - donderdag 8, vrijdag 9en
sportiviteif en stijl uit. De fameuze boxermotor is bare achterbank, in hoogte verstelbaar sportstuur, zaterdag 10 maart - kennismaken met het

" nu ook leverbaar als 16-klepper met gefa- toerenteller en close-ratio 5-versnellingsbak nieuwe genieten en ontdek dat hetkiezen van
seerde kleptiming, digitale ontsteking bevestigen de bijzondere klasse van de nieuwe een auto eenvoudiger is dan ooit: de nieuwe sjÉft^fe.
en elektronische multipoint injectie. Alfa 33. Alfa 33. .^llï^l^
Een briljante krachtbron die net als de 1.7 injectie- De uitvoeringen met injectiemotor zijn leverbaar M y^ylÉfc
motor is uitgerust met een geregelde katalysator. met ABS en zijn standaard uitgerust met stuur- Alfa 331.3 Fl. 25.190,- «MBII m Ü8
Maar ook met de 1.3 motor levert de Alfa 33 het bekrachtiging. Bovendien zijn afwerking en Alfa 331.7 IE FL 30.850,- flt mÊÊÊI
hoogste vermogen in zijn klasse. De vloeiende kwaliteit - onder meer door de toepassing van Alfa 331.716VQV Fl. 35.190,- IBJ| ||Ë|fl?
lijnen van de carrosserie zetten zich voort in het elektroveriinkt plaatstaal - van hetzelfde Prijzen mcl. BTW af importeur.

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-56222 04750-21092 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Schamerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer) _^



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ""Service Salon. Gevarieerd

middagmagazine.
17.00 Post!! Correspondentierubriek

voor kinderen. Met: The real Ghost-
busters, tekenfilmserie. Afl.: Grote
moeilijkheden met de kleine Slimer.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ««Ontdek je plekje. Vandaag:

Wijk bij Duurstede, (herh.).
18.10 Van huissschaker tot club-

schaker. 12-delige schaakcursus
0.1.v. Hans Böhm. Afl. 1.

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl
24: De bruiloft van Daan en Bruna.

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 Tootsie. Amerikaanse speelfilm

uit 1982 van Sydney Pollack. De
werkloze acteur Michael Dorsey ver-
kleedt zich als vrouw en stapt op een
auditie af.

22.25 Hoogste versnelling. Automa-
gazine. Presentatie: Fred van der
Vlugt en Rie van Kempen.

23.40 Voorheen van de rug af ge-
zien. Programma over de Nederland-
se taal

00.15-00.20 ""Journaal

Duitstand 1

21Heute-'Q3 Unter der Sonne Kaliforniens.
serie. Afl.: Unheimlichekht.

j; 5 Wer rastet, der rostet. Gym-
*tiek. Afl. 7.

*° Ski-Weltcup
[J 3 eoDiese Drombuschs. Serie.I ■'■ Die Heimkehr. Herh.

*° Urnschau.
"*5 Persoverzicht.f Heute
inn Wirtschafts-Telegramm.
ff Tagesschau.'"2 Sesamstrasse. Kinderpro-
kmia.
"*° Die Abenteuer vom Torn Sa-
7«r und Huckleberry Finn. Serie
Jj9' de roman van Mark Twain. Afl.

wird verraten.
ff Tagesschau.
'3 Hey Dad! Australische comedy-

?f|e. Afl. 18: Schmerzhafte Lektio-m
JO ooFrühe Fernsehjahre. Als die

JJ^erflimmern lernten, 6-delige serie
a er de beginperiode van de televi-iAi'-9Tagesschau.
Ij? 3 Das Recht zu lieben. Brazi-
ijpse serie naar een roman van Ja-
|!|6 Clair. Afl. 35.
tp Die Trickfilmschau. Teken-tje.
i, 5 Tagebuch einer Gansemutter.

door Angelika Hofer. Afl. 12:
jl^gans entflogen.
(ff Ich wohne in Bitterfeld. Kin-
JTProgramma.
k 5 Tagesschau.s Karracho. Das WWF-Gewinn-m.
im Das Buschkrankenhaus. Se-
« Afl.: Wahrheit hat viele Gesichter.
SS':Karracho*jff Programma-overzicht.
j' 0 ooTagesschau.
tj,5 Zukunft Deutschland. Sozial-
Ijl DDR hearing. Presentatie: Ernst
"\S en Reinhard Kleinmann.
l' 5 Der 7. Sinn.
|P ""Lieder so schön wie der
■pden. Finale van de wedstrijd voorordduitse volksmuziek. Presenta-
\ .Ramona Leiss en Denes Töszs.
-j, 5 Tagesthemen. Actualiteiten.
k', 5 Die Damonen. 4-delige tv-film
bj 1Claus Peter Witt naar de gelijkna-

e roman van Dostojevsky. Afl. 3:
J* Srandstiftung. In de kleine Russi-e stad is een nieuwe gouverneur

gearriveerd. Zijn vrouw, Julia heeft
een liberale houding, die de salonvan
Warwara Stawrogina nog overtreft.
Zonder dat ze het merkt, wordt ze
door Pjotr Werchowenskij voor zijn
politieke doelen gebruikt, (herh.).

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Monika Woytowicz en Ulrich von Dobschütz in 'Zerbro-
chene Brücken'. (Duitsland 2-23.15 uur)

België/TV 1
"OnVgf. Schooltelevisie. Veilig overal:
Jq'9 omgaan met dieren (1e graad

i ? Biologie. Vrij als een vogel. Afl.
Wassen (2e graad B.O.).
rrv, Sinja Mosa. Braziliaanse serie

'>5'L-ucelia Santos. Afl. 134.
% Nieuws.
V Tik Tak. Animatieserie. Afl. 192.
'B.^ plons. Plons en de wilgekatjes.
flj* Draaimolen. Kinderserie. Van-bJJ9: Er ligt een krokodil onder mijn
W Presentatie: Nolle Versijp.
tu7 Carolientje en Kapitein Snor-
ICard. Kinderserie. Afl. 25: Caro-
Vve leert de indianendans.
4? °e tovenaar van Oz. 52-delige
irigar,se animatieserie. Afl. 41: Licht\jS? duisternis.V Batibouw '90
gr Uitzending door derden. Pro-V^a van Televisie en Onderne-

fti. Mededelingen. Een program-

"W Buren.
Sp . Pelice! Quiz waarin twee duo's
!.Cken op vierentwintig televisie-
Sp66rrTien. Het winnende koppel.ss3in de finale om de auto! Pre-

!**oof\tic: Felice Damiano.
<bc Verrassende vertellingen.
k? 5 anorama.
h. Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda.

9 Felice Damiano in 'Felice'.
(BelgièlTV 1 - 20.20 uur)

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.45 ""Ballet-danser. Afl. 1: Ein or-

dentlicher Beruf. M.m.v. leden van
het ballet van de Twintigste Eeuw,
e.a. (herh.).

14.35 Pfiff. Sportprogramma voor de
jeugd.

14.55 ZDF Sport extra. 1. WK hand-
bal te Bratislava. 2. WK kunstrijden op
de schaats vanuit Halifax. Commen-
taar: Christa Gierke.

17.00 Heute. Aansl.: Aus derLandern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Ein Bild verschwindet.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma rond de actie Sorgenkind.
Met: Wim Thoelke.

20.50 Die grosse Hilfe. Balans van de
actie Sorgenkind.

21.00 Kontakte. Das kommt in der
besten Familien vor.

Magazin für Lebensfragen. Presenta-
tie: Michaela Pilters.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Mit Genscher in Halle. DDR-

journalisten interviewen Hans Die-
trich Genscher.

23.15 Zerbrochene Brücken. Tv-film
in 2 delen van Franz Peter Wirth. Deel
2.

01.10-01.15 Heute.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.00 Studio sport. Kunstschaatsen:

WK kunstrijden in Halifax, vrije kür
voor paren. Commentaar: Joan
Haanappel.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. Introductie van
serie programma's over de gemeen-
teraadsverkiezingen en allochtonen.
Presentatie: Harmen Siezen en Najib
Taoujni.

18.15 Waar wij vandaan komen. Por-
tretten van herkomstlanden van in
Nederland wonende moslims. Van-
daag: Turkije.

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

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Ontbijt

bij de Czar's. Blijft het Sportcentrum

nu open or nietï Ue journalisten van
dë Junior Gazette worden misleid.
Sarah wil hier meer van weten.

19.35 Meestervervalser Torn Kea-
ting over schilders. Serie filmpor-
tretten van beroemde schilders. Deel
6: Torn Keating over Torn Keating.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.

Presentatie: Leoni Jansen en Philip
Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 13: Nederlands-Indië
bedreigd. Presentatie: Pier Tania.

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

22.45 Gemeentewijzer. Informatie
over het gemeentebestuur in Neder-
land. Les 1.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 969. Wayne tracht Ali-
sons enige houvast weg te nemen.

19.30 Nieuws.
'20.00 Jan van Eyck. Het mysterie

schilderkunst, tweedelige documen-
taire. Deel 2: De Madonna met kan-

selier Rolin, de Madonna met kanun-
nik Van der Paele en het echtpaar Ar-
nolfini.

20.55 BDe heimwee van Veronika
Voss. Westduitse speelfilm uit 1982
van Rainer Werner Fassbinder. Mun-
chen 1955. Sportjournalist Robert
komt in aanraking met actrice Veroni-
ka Voss. Zij blijkt in de jaren 30 een
gevierde ster te zijn geweest, die haai
tanende roem niet kan verwerken.

22.35-23.25 Anton van Wilderode.
Het gedroomde land. De dichter An-
ton van Wilderode is ongetwijfeld op
dit moment één der populairste literai-
re figuren in Vlaanderen. Als vertaler,
tekstschrijver, spreker en dichter is hij
bij het grote publiek zeer bekend ge-
worden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (2).
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.
10.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. Herh.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 25.
18.30 ooDie Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Party Girl " das Madehen aus

der Unterwelt. Amerikaanse speel-
film uit 1958 van Nicholas Ray.ln het
Chicago van de jaren '30 wordt de
gangsteradvocaat Thomas Farrell
verliefd op de nachtclubzangeres Vic-
ki. Hij wil een nieuwe leven beginnen,
maar voor de gangsterbaas Rico is hij
veel te waardevol om zomaar te laten
gaan.

21.35 West 3 aktuell.
21.50 Geschichte/Zeitgeschichte.

Arme Frank, documentaire over de
laatste maanden van Arme Frank in

het concentratiekamp Bergen-Bel
sen.

22.50 Chateauvallon. 26-delige Fran
se serie. Afl. 22.

23.45 Blickpunt Gesundheit. Die
Füsse, viel bewegt - wenig beachtet.
Presentatie: Heike Katzmarzik en Dr.
W.E.J. Schneiderzik. (herh.).

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

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

ontbijtprogramma. Presentatie: Viola
van Emmenes en Mare Jacobs.
Nieuws en weer: Jan de Hoop.

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

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

ton. Deel 24.
15.00 As the World Turns. Tv-feuille-

ton. Deel 21.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

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

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

De ogen van de schaduw.
19.30 Journaal.

19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Met:

Manfred Krug, Charles Bauer, Walter
Richter, Klaus Schwartzkopf e.a. Afl.:
Baranski's deal.

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

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

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

00.40 Rete Mia. Italiaans programma
02.40 Bonjour les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

België/RTBF 1-—
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Beroeps-
voorlichting. VT16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba Nouba. Kinderprogram-
ma met de tekenfilms Duckula en
Tchip. 17.40 The Colbys. Amerikaanse
serie. Afl. 20: Divorce and mariage.
18.30 Jamais deux sans toi. Magazine.
18.53 Programma-overzicht. VT19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Autant savoir. Consumentenmagazine.
VT20.30 En toute innocence. Franse
speelfilm uit 1987 van Alain Jessua
naar de roman Suicide a l'amiable van
André Lay. De Duchène vormen een
hechte familie, die leeft op een groot

landgoed in de omgeving van St. Emi- s
lion. Maar de onderlinge verhoudingen s
zijn. niet altijd even doorzichtig. 22.10 E
Cinéscope. Aansl.: Weerbericht. 23.20 E
Laatste Nieuws. 23.40 Bourse. Beurs- 5
berichten. 23.45 Les Chrétiens dans la 5
vie sociale. Politieke uitzending.

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und Frisch. Afl. 12.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 25.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 Jill's birthday. Afl. uit de serie

Play time.
16.45 A l'épicerie. Afl. uit de serie La
vie quoditienne.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels.
Les 22.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 25. Herh.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 9: Die Karolinger.
(herh.).

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
edle Ritter. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Nur Du allein. Amerikaanse

speelfilm uit 1956 van Jerry Hopper.
Dr. Micahei Parker denkt dat zijn
vrouw Lisa dood is en vertrekt met
zijn dochtertje naar Amerika. Jaren
later ziet hij haar weer en stemt erin
toe onder een nieuwe naam te her-
trouwen. Hun dochter wil haar echter
niet als stiefmoeder accepteren.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.20 Ausgefragt. Rudolf Scharping,
fractievoorzitter van de SPD, wordt
ondervraagd door Christoph-Michael
Adam und Arme Schanz.

21.50 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.35 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Auf dem Kriegspfad
(1). Een actie in de moerassen van de
Everglades om de machtige drugs-
handelaren de Revilla's te arresteren
mislukt. Om hen toch te kunnen pak-
ken wordt hun hoofdkwartier in New
Vork door Crockett en Tubbs geïnfil-
treerd.

23.20 Mit Big Band und Flöte. Mu-
ziekspecial rond Pepe Lienhard en
band.

23.50-23.55 Laatste nieuws

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling s
in gebarentaal en weerbericht. 20.00 E
Les chemins de la guerre. 8-delige do- E
cumentaire serie. Afl. 8: Vers la guerre E
totale, (herh.). VT20.50 Art 21: Palet- E
tes. Un tableau en proces, documentai- E
re. (herh.). 21.20 To spring. Tekenfilm. E
22.00 WK kunstrijden op de schaats, s
Commentaar: Erie Krol. 22.55 Weerbe- =
richt en beursberichten. 23.00-23.15 =
Coup de film. Filmrubriek. (herh.).
, -TV 5
16.05TVS Infos. -16.15 Temps Présent. :
17.15La Chance aux Chansons. 17.45 ■
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et "desLettres. 18.20 Iniminimagino. 19.00 ■Télétourisme. 19.30 TVS Infos et Mé- :
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Chocs. :
20.45 Nord-Sud. 21.15 Recontres j
Avec. 22.00 Journal Télévisé Et Météo. j
22.30 Apostrophes. 23.45 Musique j
Classique. 00.05-00.35 Continents j
Francophones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7 07 AVRO Een -
Radiojournaal (7.30 Nws). 8.33
AVRO Een met om 10.50 Leuter-
koek en zandgebak en 12.07-12 15
Radiojournaal met om 13 25 Finan-
cieel nws 12.30 Nws. 12 55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw
14.07 Nederlands op AVRO 1.
15.07 NOS Actueel 16.07 Echo-
magazine. (17.30 Nws). 18.35
Man en paard. 1903 Onder tafel
19 53 Column. 20 03 Voor wie niet
kijken wil. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 VPRO's Nacht-
leven, met om 0.02 Midnight hour.
1.02Viva musica exotica. 2.02 Ver-
geten verhalen 3.02 Les heures du
mal. 4.02 De VPRO op herhaling
5.02-7.00 Q, Q, Ie Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram
12.48 lets anders 13.04 Hier en

| nu. 13.20 Heer en meester. 15 04
i Coupe soleil. 16.04 De Familie-; show. 17.04 Holland in de file.
! 19.03 De Will Luikinga show.
| 21.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
■ Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
i moulshow. 9.04 TROS gouden
■ uren. 12.0450 Pop of een envelop
i 14.04 De nationale top 100. 18 04

■ Driespoor. 1903 TROSdancetraxi 21 03 De CD show. 23.03-2400
■ Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
W-13.05 Nieuws voor doven en
echthorenden.Ra
31 Museumschatten. Prof. Henk
in Os presenteert voorwerpen uit
derlandse musea.

<1 Neighbours. Australische serie.
"'ie zit urenlang in het ziekenhuis.
"4 Pugwall. Australische jeugdse-
* Afl. 6: Vuurdoop. Pugwall en de'range Organics spelen op een ver-
lag niet direct de muziek waar de
"dere ooms en tantes van houden.30 ""Journaal.*1 J.J. de Bom. Thematisch kin-

Vandaag: Sex.j>B De avonturen van Teddy Rux-
'n-Tekenfilmserie. Afl.: Wedstrijden

en in de lucht,
"to Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes
'ift in touw.'J 1 De Smurfen. Tekenfilmserie.

! ■': Werken, werken alsmaar door.
Ph.).
■90 ""Journaal.32 »«De baas in huis? Ameri-aanse comedyserie. Afl.: Sams boe-

" bliefde. Een student nodigt Sam uit

*** een literaire studentenclub.

'^ Lingo. Woordspel gepresen-
door Robert Ten Brink.

■| 9 (TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
Afl.: Op aktie. Koos

'*at op aktie met Greenpeace.
m Doet ie 't of doet ie 't niet.

' door Peter Jan

J"6 Achter het nieuws. Actualitei-
T^ubriek.R9Golden Girls. Amerikaanse co-
T^öyserie. Afl.: Geen dag langer.
*i vriendin van Sophie wil afscheid

van het leven en vraagt Sop-
J* hier getuige van te zijn.
*0 ""Journaal.

Roets in Rotterdam. De ge-
JJjjedenis van een stad. Afl. 4: Kro-elen, Kaapverdianen en Katen-
acht.

Natuurmoment. Ati

Dijckmeester praat in het Noordlaar-
der bos met Joop Poutsma over
reeën. (herh.).

"Dustin Hoffman in 'Toot-
sie'. (Nederland 2 - 20.27 uur)

RTL Plus
06.00 Reich und schön. Amerikaan-

se 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 Explosiv. Magazine met Olaf

Kracht, (herh.).
11.45 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. (herh.).| 12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

i 13.00 Tele-Boutique.
! 13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
■ 14.15 Die Springfield Story. Ameri-
i kaanse serie.
i 15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse: serie.
! 15.30 Spiel mit.
i 15.40 RTL aktuell.i 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

" 16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Hippokra-
tischer Meineid.

i 16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Sauberes Essen. (herh.).

i 17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
: gramma gepresenteerd door Harry
i Wijnvoord.
i 17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
i 17.55 RTL aktuell.
! 18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Der Arzt der Ar-
men.

| 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
■ 19.05 Weerbericht.
i 19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Wahl-
■ betrug.
: 20.15 Die Lummel von der ersten
[ Bank. Betragen ungenügend, West-: duitse speelfilm uit 1972 van Franz
| Josef Gottlieb.
: 22.00 Einmal beissen bitte. Ameri-: kaanse speelfilm uit 1985 van Ho-: ward Storm.
: 23.35 RTL aktuell.
: 23.45 Lanky Fellow - der einsame

Racher. Italiaans/Spaanse speelfilm
uit 1966 van Tonino Valeri.

E 01.10-01.15 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 Nachbarn. Austra-
lische serie. Afl. Die Schwiegermutter.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Afl.: Applaus bitte für die Witzfigur.
09.50 Teletip Gesundheit. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 Sat.l bliek. 10.05
SAT. 1 Teleshop. 10.30 Das blaue Pa-
radies, Amerikaanse avonturenfilm uit
1981 van Stuart Gillard. 12.15 Glücks-

rad. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
maoverzicht. 14.05 Perrine. Japanse

i tekenfilmserie. Afl. Abschied von der
iMutter. 14.30 Teletip Koehen. Aansl.
i Teletip Backen en Horoskop. 14.40
iLove Boat. Af.: Glckliche unglcksboten.
| 15.30 SAT.I Teleshop. 16.05 SAT.I
■ Sport. ATP-Turnier in Indian Wells.j 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.

" Australische familieserie van Mark Jof-
■ fe. Afl. Geldsorgen. 17.35 Teletip Fas-
■ hion. 17.45 Programmaoverzicht.
i 17.50 Ein Duke kommt selten allein.: Amerikaanse actie-serie van Don: McDougall. Afl. Antiquitaten auf Abwe-
i gen. 18.45 SAT.I BLICK. Aansl. SAT.I: Wetter en programma-overzicht. 19.05
[ Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek. Aansl.: SAT.I Wetter en programma-overzicht.
} 20.00 T.J. Hooker.Amerikaanse mis-
■ daadserie. Afl. Terror an derAkademie.: 20.55 SAT.I BLICK 21.00 Beverly Hills

" Cop - Ich los den Fall auf jeden Fall.
■ Amerikaanse politiefilm uit 1984 van
■ Martin Brest. 22.55 SAT.I BLICK.

23.05 Stunde der Filmemacher. 23.20
SAT.I SPORT. ATP-Turnir in Indian
Wells live of een samenvatting. 00.50-
-01.00 Programmaoverzicht.

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

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 The Trans World
Sport. 11.00 Golf. 12.00 Skiën. 13.00
WK boksen. 15.00 Kunstschaatsen.
17.00Voetbal. 19.00 Motorsport. 19.30
Sportmix. 20.00 Skiën. 21.00 Basket-
bal. 23.00 Sneeuwberichten. 23.05
Voetbal. 00.00 Kunstschaatsen.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
900 Nws 9 02 Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Wonen op een gif-
belt. 10.00 De zonnebloem. 11 0C
50+. 12.00 Nws 12.05 Kruispunt
12.20 Tussen de regels. 12 30 Ka-
techese in Nederland 12 53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00Nws
13.10 De Derde Wereld. 13 40 Da
Capo. 14.00 Klasse 15 00 Da-
mokles. 16.00 Cultuur met Cultuur
magazine 16.45 Cultuur special
17.25 Marktberichten. 17.30

Scheepspraat 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded en
schippersbenchten 18.00 Nws
18 10 KRO-literair: Lezen voor de
lijst 18 40 Turks programma 19 00
Progr voor buitenl. werknemers
20.30 Como vai? 21.00 Deutsch di-
rekt. 21.30 Computers in de klas
22 00-22.30 Desk top publishing

Omroep Limburg
707 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9 02, 10.02, 11 02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Consument, Agenda
en Muziek 1305. 14 02. 15.02 en
16 02 Kort nieuws. 1702 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek 17 25-17 59
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55-17.58Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen

BRT 2
6 00 Nieuws 6 05 De eerste ronde
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
RV A.-ber.) 8.00 Nieuws 8 10 Bi-
stro & Co. 1000 Nieuws 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje) 1150 Het Koekoeksnest
12.00 Limburg Vandaag 1300
Nieuws 13 10 Het schurend schar-
niertje 13 15 Roddelradio 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur
20 00 Het orgeltje van Yesterday
22.00 Nieuws 22.05 Boem boem

2330-600 Nachtradio (5.00 en
5.30 Nieuws.)

WDR 4
6.05 Morgenmelodie 905 Musik-
pavillon. 12 07 Gut Aufgelegt
14.05 Auf der Promenade 15 00
Calè-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die 17 07 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress

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 Move over darling.
15.00 Bookmark.
15.50 QED: One small step.
16.20 He who dares: Doing a perish.
16.50 Biking Butler.
17.35 Dizzy Heights.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Living with Dying.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Tomorrow's world.
21.30 Brush strokes.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Ben Elton - the man from

Aunty.
23.00 Question time.
24.00 Move over darling.
00.30 Skating.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Videofashion.
08.30 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News
and Wather. 19.45 Time Warp. 20.00
Citizen Kane. 22.00 News and Wea-
ther. 22.15 Golf. 22.20 Triumphs of a
man called hose. 23.50 News and
Weather

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer 12.00Remo-
te Control. 12.30 Club MTV. 13.00 VJ
Kristiane Backer. 14.00 VJ Paul King.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ Paul
King. 17.30 Coca Cola Report. 17.45
VJ Paul King. 19.00 Greatest Hits.
19.30 At the movies. 20.00 VJ Ray Co-
kes. 20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray
Cokes. 21.30 Headbangers Bali. 23.00
Coca Cola Repoirt. 23.15 VJ Maiken
Wexo.

radio
Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws). 9.03 Veronica's mees-
terwerken I: Concertgebouw Or-
kest met piano. 10.53 Muziek voor
miljoenen 12 00 Veronica's mees-
terwerken II: Schwetzinger fest-
spiele 1989. 13.00 Nws. 13 02 Ne-
derland muziekland klassiek Ge-
sprek met de cellist Jeroen reuling.
14.00Metronomium. 1530 Zeggen
en schrijven VPRO: 16.00 De Be-
weging met om 16.00 Het Concert:
Liederen voor. bariton en piano.
17.00 Het portret: Complexity? (2).
(18.00 Nws). 18.02 De verschij-
ning en het verschi|nsel. 1900 CD
of Platennieuws. 19.30 Het feuille-
ton: In het voetspoor van Mozart
(22). 20.00 Nws. 20.02 Het podium
met om 20 02 De wandelende tak:
muz uit Nicaragua: 21 00 Voor-
land. Muz voor viool en piano;
22.00 Downbeat. 23.00-24.00
Audio Art.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstuck 7 15Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besmnliche Worte. 9.10
Musikexpress 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 1405 Schultunk: Biologie,
lm Mischwald und Monokultar:
Zwei vergleichende Hörbilder.
14 20 Musikzeit heute: Country &
Western. 15.00 Nachmittagsstudio
1605 Spotlight. 1705 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell 18.40-2005
Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Treft nach
elf. 12.00 RTL-Themen. 12.15 Ca-
sino Parade 14 00 Viva 16 00 En-
tenjagd 17.00 RTL-themen 17.15
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig 00.00-01.00
Traumtanzer.

(ADVERTENTIE)wtm
VAN DEZE WEEK }

CLOUSEAU "Hoezo".
Met natuurlijk "Daar gaat ze" en
"Arme". E95
DEZE WEEK 00.

TRACY CHAPMAN "Crossroads".
Laatste nieuwe CD. *2A95
DEZE WEEK O**»

"Chart Break-outs" 6 Top hits (lange
versies) van o.a. 2 life crew,
Tony Scott. 1 795
VOOR MAAR Xli

M uoGELznnc
Daarkun Jenietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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''' i 77a, ik viel inderdaad acuut voor (^A^) T_^^\/__^TA
lil zn uiterlijk. En ook van binnen vind ik hem Utv

:.E,
er heel goed uitzien. KT

I Trendy, en toch stijlvol.
En mijn vriend zag het met die 4

mM,,, aantrekkelijke prijs ook meteen zitten. m
I Ih *IIF Trouwens, voor ons is dat niet het enige.

Wat denk je van die lage onderhouds-

kosten en dat lage brandstofverbruik? --Cf
Dat komt door die multikleppenmotor en ra

~;Mm die multipoint injectie. \

ük 1 ler'R,,;,,, » S///n bekeken van Toyota. m,
■B^ Wi*

■■PP fe. En met die 3-wegkatalysator rijden '<*i

\JÊk*% fÊPf" we ook nog eens superschoon. Voor ons DE NIEUWE STARLETFRIEND JJifi
■_____■_(_< '^<é_i___;' 'fe^ ■ _____________________ Kni M& $*'■ _________■ t-'tLlUcLfl CCfl f/lLtiJil M ,1,nji.w.»i'ii|jMW*Miijm-j I'jijj; ï£s¥i*"j*" * uTi

Ép/I Wijzelfkozen voor de Starlet Friend. .x^ÉÉP^^hß ftk *lc
___m___plj:j |H y&j' ' '^LIIÊÊÊSk jj^fliH llflllSHl L ££re fantastische auto voor een hele knappe « '^ÉF^ Ik "Sm

<JPTm]M priis. Door endoor betrouwbaar. /*m^ 11. Bk vv j<**JKbL^f._r ___r^__B /^ tfi ii««ii«l___Mßtt______ m_L-_^'i:M'*^ ____F___RËhÜ_o_. Bill: 181 vV 'u

■fi^yfl Een echte vriend dus. Waar je in elke pP^ra *^gliliiOTWiWfliMiMgM g_^g^ J
TwwM situatie van op aan kunt. —-—~"~^ --ffiÉÉf _MPIWW^^ Üü \ J^i«g in

-_S^^9 Ü BF' f M»~- IÈ m

WfffrA f'""" -" H *"'

v^^v .m^ .mw .m^i v^h i^^^b v^^^i pa w v^v^m v^hv w^ pa
.^4 ___k^___r_fl I^l -É^v v^kV&wJV^kV Vil W^mM 1ViVlV^kVV^kV I^l mM MwéÏW ItJ 1 pi I■ P1 L Ifl ■ 1 v E.C ji AT_fl Mm WM Mm WM m*\ I feal Rb

...iPtf1!I ITIIfJCOIIt, Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VRRaamsdonksveer. Tel. 01621-85900. "*stë^ Toyota, nummer 1 in jfuËsf^^ Toyota's hebben 3 jaargarantie en 6 jaarcarrosserie-tl
IXXJWMAn*RVRQ-ül Prijzen mcl. BTW en excl. afleveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. NRf multikleppentechniek. i^JÊj garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. L

' %
HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 «POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JAN *,

BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. «
043-616900 " SCHIN OP GEUL - "GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 "SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000 " SUSTEREN - "AUTOM.BEDRIJF P
SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. Fe

*Off. Agent 40J.

6^ m ■■! C^ "# / flflf mm ë r uaiiii / vanwege de opening van 2 nieuwe filialen is uw
*, -^ .-k J W *%M%m K IN ALU HORN / favoriete keuken tijdelijk afgeprijsd.
Hfnfll W kf 1fIJL F i/riii/rurfmmr / Feest bi Hom betekent, m/toe» o
ff IVIIVJ ■ WrM*Lll JIiKUIitNiUrtKJ voor een topkwaliteit keuken. /^^c?

i ■"■<_ M.J.,H. B^ttHMH^Mi^ Dr^rh+ina ■■fel «^^l 00k 3ÜG PHILIPS "^\Luxe moderne PPH^^w^iK <- pracntige m nl^i hfiLfinHfl mflrlfln \ rruJ ;.UIICCI /
b/,..b«H b.MHi«^l HBër^ «ib«« blnb«M fc. -mt *** *«&***. DeKenae merken \ itho [zanusm/
keuken kompleet l w « eiken keuken j K, ■■ —.^r jM^#aj^ inbouw-apparaten\"ÉeiV^

i appdratllUr HtaHSHürf ~«Pv 4L met alle frJP"li_t ll*i*^ *^f* geïntegreerde Mtt'g"I}Xlgwermogenen' "

in gemakkeuik te onderhouden kunststof uitvoering SS^ .^^.^^ .^^ elektrische IHbOUWOWeP
oe deuren *"van nandige deugeigrepen #WUW "^"^ £^ Ul M\J r^—, r"l SSSCTSSSSi'ff-* f- -'"" /mii rs^rsr^s^ . imn " 3 m <£>_= "8 k

» r 11 __^^m _____ imp'T hkoot ■ ▼
° RïTïpXTp7fTW!IT»TH I #OMI^A/^l i% -^ —-.^ gpjp Sfeeroolle witte hoekkeuken fr ■v.ï"-| FQQ

PPffWfl*fW^^^^^"|-. WLr'-^Z ~TMW f&* waarbij de Blauwe rondingen smaakvol zijn ' ' Sf Sm \f" i\

# A+ \ Ihl>l [il'rl MAART »anio.oo.i7.oo uur | lijyy irm2Srcm.hetwlt9elaktefront 160 ltr.geïntegreerde koelkast O ¥
l HMMMP^__________________l LA—I—A-v^-Wt^ p"P hmuisiif: ■ Dijpassend *erkbüd ■ ronde spoelbak if—=-="« ,_=^i~Tl Volledig weg te werken //

<"i IPPInpjnWiW*WWflWW'niWir»lir!lliinTl" l-l-"i_riHl iMH-'A-ifea—lPj -~f.Tl ■onderhoekk3StßAKl6o.tr geïntegreerde koelkast ■*-- -,i p^TTI acnter kastöeur uitgevoerd met "^p i IJiIT-jairlll-l-JATillAill^^lia-LfclLliLéaiÉfitatttÉ^iÉÉ ■il.' 7i*"'^'!''>TniÉ^PTl '■ «& inbouwoven ■MC gas inbouwkookplaat __ I .—gL I vriesvak en semi-automatische i
jpÉÉÉÉMiMMMMMMw^nWi-.^Bni.^MMWw^W^^^W^^^^^Y^r^ ■L===d!^g*!^^^^a;^_^^g« ■UC geïntegreerde afzuigkap —-" fe^ [ ontdooi inrichting k

k 1 f 1. v ■^flTTff E&U773 B \*[ Ki .#« .#*.#% _#^ i«wor: ■ " \A ■fe 1 ,|ll» _■ I'iri L" I3é ■ V#Jmb Hfl / i ■,_ Fm «=»
_____

...^ .^ »IJ L ' _^^'VjB£ill^.UACfl ■ " ji f: i^ÊËt- jW*TBr~ 1 oo» andere 1 LkL^l IW r**^*^pir==>. rnfi o

' ■ ■ _^fl^ |H^ ■ll'lllll1! I —■■ H^'iifl>!l^?Mjiiiiil)iljal~cöüpij£^gJgïlZl "IM ml El M 1 ECHT LOPERWEC 8 04754-86188 MfHfltl'',',fF— ■a"Hom koopt u I^-^^^^T J\$\ ft|l llr^^lll JII MAASTRICHT SCHARNERWEC 66-70 043-623365 |j|lllllß| |
Il IJ II F ROERMOND J.NICOLASSTR. 17-31 04750-55051 ttMIJKHI I ylT„"i n^'——'■ofalft /f^\ «*-I 11 L^J II HEERIEN HEERLERBAAN 273 045-419990 HS«MMI professionele tttemngen Der*enm S /(^

I I I van uw nieuwe KeuKen / / aW\ \mm SITTARD BERCERWEC 51/53 04490-11775 JËl^lJillM^il 'n deKoffie staat voor u klaar < /_J }
W 1 I VENIO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518615 WPf-iiflVl tTtm La'|)|l||'|,'7ïTiJ,|iii|.lJj'lSil ~~~ m^\. nnnnnni ■__■■ nmnnni mnnnm i -* ünmiMi^HiiiHHH>HH Pptfjnïïtf>vwi^iV_KnTnKïïl \ ""

% rncni/nnrn ham AMncDCM rcrADAMnccnn rncnc ccDi/irci keukensupers in: Antwerpen, arnhem. Breda, den bosch, echt, eindhoven, cenkibi, heerlen, maastricht, nijmecen, B4^ i .) QUUtUKUrtK UAN ANUtKbN - übüAKAIMUbbKU UUbUt bbKVILb! roermond. Roosendaal, Rotterdam, schelleibi, Schiedam, sittard, tilburc, utrecht, venlo. KmmviWWmiwmmmvm /

i\
lllllllllllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllll1 J

t)

t. A

£) \
%¥ SCHOLENGEMEENSCHAP voo

MAVO-LEAO-LNHO-IHNO-BBÖj
Voor langdurige vervanging zoeken wij een

docent(e)
Handelskennis/Economie

8
voor ± 20 lesuren. >!
Gaarne telefonische aanmelding op nr. 045-72101" Jj
Om onze vervangingspool aan te vullen vragen wij 1
docenten voor diverse vakken zich schriftelijk aan f ï
melden bij: Directie Herland, Heldevierlaan 2,
6415 S& Heerlen. *I 1
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Baiens
******-^ i
i

tDeTOMAHAWK
versnippert niet
alleen hout tot e 8 cP 1

maar ook bladeren e
huisafval tot
waardevolle compos'
voor een natuurlijke

TOMAHAWK® Keuze uit 3 modelij
Prijs vanaf

’ 1599,'

Vliegveldweg 11, Beek (bij vliegveld) ■;¥: 043-6^

Limburgs Dagblad



Betere hulp
minima en

minderheden
Van onze verslaggever

HEERLEN - Door een fusie tussen
het Buro Sociale Begeleiding en het
Instituut Burgerraadslieden en
Budgetvoorlichting kan het spreek-
uur van deze instellingen voortaan
ook op donderdagavond worden ge-
houden van 17.00 tot 19.00 uur. Bij
de vestiging aan het Burgemeester
van Grunsvenplein bij de schouw-

Van onze verslaggever
LANDGRAAÉ/BRUNSSUM
De gemeente Brunssum zal het
Streekgewest Opstelijk Zuid-
Limburg geen aarilegvergunning
gevenvoor het uitbreidenvan de
golfbaan. In plaats daarvan
wordt de gemeenteraad voorge-
steld een besluit te nemen tot
vrijstelling van voorschriften. Op
basis daarvan kan later alsnog
tot uitbreiding van de golfbaan
worden overgegaan. Hangende
deze procedure heeft het Streek-
gewest opdracht gegeven om zo-'
wel op Brunssums als op Land-
graafs grondgebied alle werk-
zaamheden te staken.
In een fax aan deRaad van State
heeft het Gewest trouwens toe-
gegeven dat het met het kappen
van bomen geen schoonheids-
prijs heeft verdiend. Het Gewest

Gemeenteraad moet ’vrijstelling voorschriften’ afgeven

Uitbreiding golfbaan
in Brunssum gestaakt

ter van de Raad van State.
De voorzitter had het Streekge-
west gevraagd aan te tonen dat
de subsidie in het geding komt
wanneer de genoemde datum
overschreden wordt. Uit een fax
van het Streekgewest aan de
Raad van State blijkt volgens

Enkele milieugroeperingen uit
Landgraaf hebben by de Raad
van State protest aangetekend
tegen het kappen van bomen
voor de uitbreiding van de golf-
baan op Landgraafs grondge-
bied. De Raad van State zal zeer
spoedig uitspraak doen in deze
kwestie.

vóór 1 juli begonnen wordt met
de werkzaamheden. Baur zegt
dat namens de Stichting Leef-
baar Abdisschenbosch. Die con-
clusie heeft hij getrokken na be-
studering van een fax die het
Streekgewest gisteren verzond
aan mr J. van der Does, voorzit-

Advocaat Paul Baur heeft de
Raad van State laten weten dat
het Streekgewest niet hoeft te
vrezen dat het een Europese sub-
sidie misloopt voor de uitbrei-
ding van de golfbaan als niet

zegt wel dat er verder zorgvuldig
te werk is gegaan.

Aantal aangevraagde volmachten in regio verminderd

Brunssum ronselt fanatiek

De gefuseerde bureaus proberen al-
lerlei ingewikkelde regelingen te
'vertalen' voor de doelgroepen, te
weten: etnische minderheden,,
ouderen en sociaal-economisch
zwakkeren, ex-mijnwerkers en
mensen met zeer specifieke hulp-
vragen, die elders niet terecht kun-
nen.
De spreekuren in Hoenbroek wor-
den met ingang van april verplaatst
van het Multifunctioneel Centrum
naar Ons Huis aan de St. Jozef-
straat, vanwege de centralere lig-
ging. De spreekuren zijn daar elke
maandag van 14.00 tot 16.00 uur, be-
halve de tweede maandag van de
maand wanneer het spreekuur van
10.00 tot 12.00 uur is.

Naar verwachting zullen in 1990 on-
geveer tienduizend mensen de hulp
inroepen van het gefuseerde bu-
reau, dat deel uitmaakt van het Cen-
trum voor Maatschappelijk Werk en
een door de gemeente Heerlen ge-
steund particulier initiatief is.

eis(2)

Raadhuis
besmeurd

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft vier jongens op he-
terdaad betrapt bij bekladden van
het raadhuis met zwarte stiften. De
stiften waren kort daarvoor uit een
winkel gestolen. Eén van de daders,
een meisje, bleek meerdere diefstal-
len op haar naam.

Opknapbeurt
mijnmonument

Van onze verslaggevers

BRUNSSUM/HEERLEN -
Kandidaat-raadsleden en
familieleden in Brunssum
hebben actief volmachten
geworven voor de komende
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ten gemeentehuize
werden 350 volmachtfor-
mulieren ingediend, ruim
twee keer zoveel als in de
zeven andere gemeenten in
Oostelijk Zuid-Limburg sa-
men. Brunssum is ook de
enige gemeente in de regio
waar het aantal ingeleverde
volmachten steeg vergele-
ken met vier jaar geleden.
Toen waren het er 300.

'"* willen we nte.t beweren
'Qe twee geluksvogels gewei-
goed bij kas zitten. Laat

'r geen misverstand over be-■J*i. Nee, Marcel en Geraldine
J^n de reis gewonnen. Een
Pettenfabrikant schreef een
"trijd uit waarin duizen-inzenders een reisplan in-
fflen. Het thema van Marcel
T^raldine, 'balanceren op de
J'Jn', behoorde tot de vijf
Wende. Zigzaggend over de
?ttar, die de wereld in twee
y*n verdeelt, gaat het twee-
proberen de verschillen teWek/een. De wedstrijdorga-
por stelt per team zestien
r^nd gulden ter beschikking
[daarmee moeten de vijfJ*1* binnen dertig dagen
ftonen wie het beste zijn
P ten uitvoer heeft gebracht.F^et ze maar mag lukken. En
rCel en Geraldine stuur
f een kaartje?

ircus

Gemeentesecretaris Cuijpers van
Brunssum gaf gisteren toe dat het
aantal volmachten hoog is. „Maar al-
les is volgens de letter van de wet
verlopen. Bovendien hebben we de
volmachtgevers en de gemachtig-
den uitvoerig gecontroleerd". Dat er
in Brunssum zoveel volmachten
zijn verzameld is volgens Cuijpers
ook een gevolg van de aanwezig-
heid van drie verzorgingstehuizen
en een verpleegtehuis. Hij sluit niet
uit dat er nogal wat ouderen, die zelf
niet gaan stemmen, zijn bewerkt. In
de bejaardentehuizen in andere gro-
tere gemeenten echter zijn raads-
kandidaten kennelijk niet of nauwe-
lijks op jacht naar volmachten ge-
weest.

LANDGRAAF - Het mijnmonu-
ment in de Landgraafse kern
Schaesberg wordt in mei opge-
knapt. Dat heeft wethouder Thei
Gybels gisteren aan Theo van de
Wetering, die tien jaar geleden het
initiatief nam tot de bouw van het
monument, laten weten. De ge-
meente zal voor de kosten opdraai-
en. Met name het roestige loopvlak
van de kabel en de letters in de pla-
quette worden opgeknapt. Verder
krijgt het mijnmonument een lik
verf.

Van onze correspondent

joos philippens

h- de Heerlense circuslief-fcrs gaat het bloed weer
stromen. Het nieuwecir-

*eteoen staat voor de deur en
r/eit willen zij niet opge-
Kt laten gaan. In het zaaltje

f «et met sluiting bedreigde
ï} Boebelke aan de Benzen-

in Heerlen organi-
de Club van Circusvrien-

**T °P zondag 18 maart daar-
ik toeer een circusmiddag.
E blikt de club terug op het
l eden afgelopen zomer van
/Us Krone in Heerlen en kijktX 0°r_tit op de komst van het
i<kSe circus Alexis Gruss, dat

op het Bek-,
zijn tenten opslaat.
14.30 uur en de toe-

9 is gratis. Iedereen mag fco-

Het gaat om zogenaamde groene
volmachten. Die worden gebruikt
om iemand die niet in staat is op 21
maart zelf zrjn stem uit te brengen
toch de gelegenheid te geven via
een gemachtigde te stemmen. Gis-
teren was de laatste dag dat de groe-
ne volmachten konden worden in-
gediend.

Groen
Dorpspoliticus Loozen: ’Met opzet veel taalfouten’Verkiezingscampagne

van amper 27 gulden

Fikse celstraf
voor Heerlenaar

zen maakt al jaren deel uit van de
oppositie, maar daar tilt hij niet
zwaar aan. „Als de coalitie met
een goed voorstel komt, ga ik dat
niet dwarsbomen. Daarom zeg-
gen de begrippen coalitie en op-
positie me erg weinig."
Hoe gaat Loozen de verkiezings-
strijd aan met de grote partijen?
„Ik trekrond met een kar vol ver-
kiezingsborden. Die kar staat
elke dag in een andere straat en
krijgt op de laatste dag een plek-
je op de markt. Bovendien heb ik
een grootaantal adressen waar ik
op vrijdag oud brood en de aard-
appelschillen ophaal voor mijn
vee. Met al die mensen maak ik
nu een praatje en vraag hen wel-
ke problemen ik eventueel voor
hen kan oplossen."

SIMPELVELD - Zeven viltstif-
ten en twee potten witte verf. To-
tale onkosten, op eenkwartje na,
27 gulden. Meer geld heeft dorps-
politicus Lei Loozen niet uitge-
trokkken voor zrjn verkiezings-
campagne voor de komende
stemmenstrrjd in Simpelveld te
bekostigen. „Ik heb geen
vierkleuren folders nodig om de
mensen duidelijk te maken op
wie ze moeten stemmen."

Van onze verslaggever

„Veiligrijden met lange ij of met
korte ei, iedereen weet dat er in
sommige straten in Simpelveld

leunen. De taal- en schrijffouten
zijn bijna niet te tellen. „Maar dat
is opzet", zegt Loozen, die al 20
jaar in de gemeenteraad zit. „De
meeste mensen lezen de borden
juist omdat er zoveel fouten op
staan. Maar daardoor dringt mijn
programma wel tot hen door.

In 1986 kreeg hij 644 voorkeur-
stemmen. „Ik kan geen vijf colle-
ga-raadsleden opnoemen die dat
aantal ooit tijdens een lokale ver-
kiezing hebben gehaald. Ik geef
toe, het beste raadslid ben ik be-
slist niet. Maar eerlijkheid is al-
tijd beter dan veel roepen en
niets kunnen waarmaken." Loo-

en Bocholtz veel te hard gereden
wordt."

De 68-jarige Loozen heeft zijn
verkiezingsprogramma op een
stuk of tien wit geverfde deuren
gekalkt die deels tegen de gevel
van zijn woning en deels tegen
de omheining van zijn weiland

In de andere gemeenten in de regio
bleef het aantal ingeleverde vol-
machten gelijk of daalde. In Heer-
len is de daling minimaal, van 29
volmachten naar 28.Kerkrade regi-
streerde een terugloop van 50 naar'
35. In Landgraaf werden op de kop
af zestig volmachten geteld. Vier
jaar geleden waren er dat ongeveer
350.

twee jaar

Een 26-jarigevrouw uit Heerlen ver-
oordeeld tot 6 maanden voorwaar-
delijk met 2'jaar proeftijd, Als bij-
zondere voorwaarde moet de zij een
werkopdracht van 240 uur uitvoe-
ren. Deze werkopdracht wordt door
de Zuidlimburgse Reclassering op-
gegeven. Het Hof achtte bewezen
dat de vrouw voordeel getrokken
had uit de fraude die haar vriend
had begaan. De Rechtbank in Maas-
tricht had haar tot 4 maanden, waar-
van 3 maanden voorwaardelijk, cel
veroordeeld met een proeftijd van

DEN BOSCH - De 30-jarige Heerle-
naar die in augustus '86 de grens-
wisselkantoren waar hij werkte be-
nadeelde voor 1,9 miljoen guldenis
veroordeeld tot achttien maanden
gevangenisstraf. Het Gerechtshof in
Den Bosch legde de man twee
maanden meer op dan de rechtbank
in Maastricht. De tijd dat de man in
Spanje en Nederland in voorarrest
doorbracht, wordt van de straf afge-
trokken.

Heerlense partijen proberen jongeren voor zich te winnen

Jeugd rook even aan de politiek
In Nuth is het aantal ingediende
volmachten eveneens gedaald. In
1986 werden er nog 35 ingeleverd,
nu slechts vier. In Simpelveld bleef
het aantal volmachten gelijk: even-
als in 1986 dertien. In Onderbanken
werd zelfs helemaal geen volmacht
ingediend. Vier jaar geleden waren
dat er nog vijf. In Voerendaal ten-
slotte namen ambtenaren drie vol-
machten in ontvangst. Bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen waren
er dat nog 22.'Tïh£\ noQ een optocht in

'Wsi>er9- De op carnavals-
I Qa9 in Schaesberg afgelas-
\fttOCht trekt 20nda9 11
Ojw "*■ Om 14.11 uurvertrekt de
1 QnStoet vanaf de Veldstraat
'ffyi^1' vervolgens via Op de
tr<kit' Hoofd-'qq * Markt, Pietersstraat,
Scu raat ' Swagemaker-Si ' Hoo/dstraat naar de
"e (ontbinding).
e oiJJSU*tre^n6' *s direct nafyj^ocht in 'Carré. ïnschrij-

a?n nog tot zondag 13 uur
**$tie °ld Corner, Lichtenber-

aQt 62 in Schaesberg.

Optocht

Jnicef
> °cht het u zijn ontgaan:

f _J°eek houdt Unicef een ac-
e'tp niet alleen in eigen land.
i^ lCe, maar nu vooral am-
B. r*ce vo°r deze organisa-
>j Hepburn gaf aan

0 ft-- "Sin van de week al het
*lieSe'n voor de (wereldwijde)

Voor inenting van kinde-
l* Hq *ccl organisaties werken

mee en hebben op gro-
machtigingskaarten

n^eid. Unicefhoopt dat vele> te*i terugkomen. Ze zijn in
»,.j eren bij [7nice/-t;rijti*iJJi-

"in L.?Potheken, bibliotheken
■^rhk 'wiwkeliers waar het

ophangt.

Balans
Naast groene bestaan er overigens
ook witte volmachten. Dat is het zo-
genaamde overdragen van stern-
kaarten aan een andere kiezer bin-
nen hetzelfde kiesdistrict. De vol-
machtstem (groen) kan in alle stem-
lokalen worden uitgebracht. Deze
overdrachtskaarten kunnen nog tot
en met 21 maart worden in de stem-
bureaus worden afgegeven. Daar
wordt ook gecontroleerd of de over-
dracht correct heeft plaatsgevon-
den.

(ADVERTENTIE)

/jiw&/ Schoenmode

WJ£cu€be
' Wij maken de deuren weer open!

Met een geheel vernieuwd interieur aangepast aan een
totaal nieuw, onderscheidend en eksklusiet
assortiment.
Wij nodigen u uit om samen met ons deze feestelijke
heropening te komen vieren.
Wij zien u dan ook graag binnenstappen.

Tot ziens!
Louise Franssen
Liliane Franssen

Promenade 63, Brunssum Marleen

Toen kwam de vraag of dat 'winkel-
centrum' niet wat goedkoper kon
dan die 500 miljoen en of er niet net
als in Hoensbroek leegstand dreigt.
Wat dat betreft stond Sylvia de Waal
er alleen voor met haar mening dat
door het centrumplan Heerlen een
moderne, gezellige stad wordt. De
anderen hadden zo wat vraagtekens
bh' met name de vele geplande kan-
toren.

En toen ging de bel. De jongeren
stormden de vrijheid tegemoet.

Discussie
n *i?erlense raadsfracties*nf 0 dinsdag meedoen aan

f\ctmirndisciLSsie over de her-Se^eTing van het Hoens-
faig e centrum. Op uitnodi-
-2 wn HartJe Hoensbroek
_>'°0 politici zich vanaf
L°e_c~p r buigen over Hoens-
t W; problemen. Dit gebeurt
tyw Amicitia aan de Markt

LANDGRAAF - De douane in
Landgraaf heeft nabij de Duitse
grens twee Ghanezen aangehouden
die geen geldige documenten bij
zich hadden. Zij zijn aan de vreem-
delingendienst overgedragen.

Ghanezen
aangehouden

Toch werd er wel degelijk geluis-
terd. Meestal was er voldoende aan-
dachten stilte,maar af en toe dwaal-
de de aandacht duidelijk af. Hèt
'Hallo, mijn naam is Jos Zimny',
was alweer goed voor superpret,
evenals zijn opmerking dat hij om

Toen ze even later zei te hebben
moeten lachen om de uitdrukking
'het Babylonsyndroom van Heer-
len' barstte de zaal in melig bulder-
gelach uit. Het bewijs voor de Gou-
denRegel: wie bij dergelijk publiek
de aanleiding geeft tot meligheid,
wordt onmiddellijk op zijn wenken
bediend.

Melig
De VVD had niemand minder dan
lijsttrekker Wil Houben afgevaar-
digd, als sterke troef op terrein van
de school die steeds nieuwe mid-
denstanders levert. Hij verklaarde
meteen nog 'slechts' erelid te zijn
van deWD-jongeren, omdat hij de-:dertig gepasseerd is. Hetzelfde gold
voor Elly Nijst van D66, die, met alle
respect, geen twintiger genoemd
meer kan worden. Het CDA, met
Sylvia deWaal en de Jonge Socialis-
ten met Jos Zimny stuurden wel
jongerekandidaten.
De politici stortten zich met veel
overgave in de uitleg, van waar het
in Heerlen nou (niet) aan schort. Wil
Houben speelde in op de overlast
die, in de directe schoolomgeving
bestaat van straatprostitutie en

Elly Nijst richtte zich op het cen-
trumplan, en herhaalde het D66-
-standpunt dat de burger hierbij ge-
passeerd is. „De mensen vinden dat
Heerlen een kind met een water-
hoofd dreigt te worden".

HEERLEN - Twee klassen van de
Heerlense MDS kregen gisteren be-
zoek van de plaatselijke politieke
jongerenverenigingen.De les maat-
schappijleer was voor de gelegen-
heid omgezet in een politiek forum..
De bijeenkomst zou om kwart voor
drie beginnen, maar ja,in zon geval
rek je de pauze wat en dan gaat dat
sigaretje wat minder snel uit. Enfin,
om kwart óver drie was het zaaltje
gevuld en kon de bijeenkomst be-
ginnen.

pleitte voor een strenge aanpak van
de bewoners op 150 dealeradressen
die de politie kent, maar een huma-
ne opvang van de verslaafden. Dit
door een gedoogzone voor heroine-
prostitutie, een huiskamerproject
en methadonverstrekking in het
weekeinde.

kwart over vier weg moest. „Nou
dan zit je hier in je eentje, wij zijn
dan allang weg", werd er gegrijnsd.
Een applausje was er voor Sylvia de
Waal. Omdat ze het zo kort hield.
Vervolgens konden er vragen ge-
steld worden. Gelukkig beet het
meisje achter de D66-stand de spits
af en haar panklare voorzetten wer-
den door het panel ingekopt.
„Moeten er geen koffieshops komen
in Heerlen?" Wil Houben moest er-
kennen dat hij daar nog niet alle ge-
volgen van kon overzien, maar dat
het risico bestaat dat daar niet al-
leen soft- maar ook harddrugs ver-
handeld gaan worden.
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" Lei Loozen, koos voor een goedkopemaar wel zeer opvallende verkiezingscampagne. Foto. DRIES linssen'

is
ie zou er niet meteen zijn
"'s willen pafcfcen en alle
ftken van de aardbol be-ogen. Iedereen toch? Maar
tezien de beurs bij de mees-
j'iderons niet rijkelijk is ge-
yblijft het bruin bakken op
°nnige stranden aan de an-
f fcant van de wereld of het
kren door de straten van

** dikwijls beperkt tot her-
De Heerlenaren

'cel van Kasteren, 24 jaaren
en zijn vrien-. Geraldine Beaujean, 22 en

*nt geneeskunde, vormen
uitzondering op de regel.

■ fnei trekken zij de met een
yevulde rugzak de wijde
eldin.

Baur dat de werkzaamheden op-
gestart moeten worden vóór 1 ja-
nuari 1991. Het Gewest schrijft
dat ruimschoots voor die datum
met de uitbreiding van de golf-
baan begonnen moet worden
omdat de werkzaamheden moe-
ten geschieden buiten de vorst-
periode. Baur schrijft in een re-
actie dat de vorst niet eerder dan
in december begint en dat der-
halve de werkzaamheden opge-
schort kunnen worden tot no-
vember.

burg kan men ook op werkdager
van 9.00 tot 12.00 uur terecht.



t
Jij bent onze liefde
Jij bent onze rots
Jij bent ons alles
Jij blijft onze trots!

Na een dapperen geduldig gedragenlijden, moege-
streden, maar dankbaarvoor devele mooie dingen,
waarvan hij in dit leven heeft mogen genieten, en
geheel vol overgave aan de Heer na een leven van
hard werken, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Welting
echtgenoot van

Louise van Ginneken
Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Schaesberg: Louise Welting-van Ginneken
EIsloo: Annie Dircks-Welting

Leo Dircks
Stephanie

Schaesberg: Jan Welting
Gertie Welting-Vullings
Joyce en Linda

Schaesberg: Huub Welting
Maria Welting-Vossen
Tim en Erik
Familie Welting
Familie van Ginneken

6372 EK Landgraaf, 6 maart 1990
Hoofdstraat 98
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 10 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van de Berg Car-
mel te Schaesberg-Leenhof, waarna de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 9 maart a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur. Voor vervoer kerk - crema-
torium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Hartelijk dank voor de goede verzorging en de be-
geleiding aan doktoren en verplegend personeel
afd. 5 Oost van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dr. Eussen en'past. Custers.

Mevr. L. Welting-van Ginneken
kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, 6 maart 1990

t
Midden in zijn leven heeft de Heer hem opgeroe-
pen. We begrijpen niet waarom, waarom toch...
We moeten afscheid gaan nemen, definitiefvan

Wiel Voncken
echtgenootvan

Annie Jaeqx
die op 51-jarige leeftijd gestorven is, voorzien van
de h. sacramenten.

Annie Voncken-Jaeqx
Karin en Jhon
Yvonne en Mark
Fam. Voncken
Fam. Jaeqx

6367 KT Voerendaal, 6 maart 1990
Dijkstraat 25
De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 10
maart a.s. om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk te
Voerendaal, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium Kerkplein 43 te
Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze zeer gewaardeer-
demedewerker, de heer

H.M.W. Voncken
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel sterk-
te toe om dit zware verlies te dragen.

Directie en medewerkers van de
N.V. Waterleiding Maatschappij
Limburg

f
Mijn vragen stoten op een muur
van het waarorm?
van al dit lijden, maar ik wil U danken,
voor het uur dat U onze moeder
wou bevrijden.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede, dat voorzien van de h. sacramenten, van
ons is heengegaan, onze lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Catharina Hoofs
echtgenote van wijlen

Jacobus Hubertus
Pleumeekers

Zij overleed op de leeftijd van 83 jaar, na een liefde-
volle verzorging in St.-Jansgeleen.

EIsloo: Truus en Jo Berghs-Pleumeekers
EIsloo: Jean Pleumeekers

Woerden: Theo en JokePleumeekers-van Arkel
Beek: Martin en Jeannie

Pleumeekers-Voncken
EIsloo: Mieke en Jo Voncken-Pleumeekers

en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Hoofs
Familie Pleumeekers

Elsloo, 6 maart 1990
Corr.adres: Tiendstraat 33, 6181 GH Elsloo
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op za-
terdag 10 maart om 11.00 uur in de St.-Augustinus-
kerk (oude kerk) te Elsloo, waarna aansluitend de
begrafenis op de begraafplaats aan de Spoorstraat.
Geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen voor de
dierbare overledene, in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een levenvol liefde en eenvoud hebben wij, met
respect en diepe bewondering voor haar moed en
wilskracht, afscheid moeten nemen van onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Josephine Lindelauf
weduwe van

Bernhard Ritzen
Gesterkt door het h. sacrament derzieken overleed
zij op 78-jarige leeftijd.

Geleen: Annie Vlaehos-Ritzen
Dimitri Vlaehos
Elias en Jolanda

Geleen: Corrie Spee-Ritzen
Hub Spee

Maastricht: Martin Ritzen
Gerry Ritzen-Ophey
Rachel en Rob
Raph, Ramses

Geleen: Gerrie Ritzen
Lieske Ritzen
Familie Lindelauf
Familie Ritzen

6161 KR Geleen, 7 maart 1990
Saturnusstraat 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 10 maart a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna
de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de"kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 9 maart
om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Waakt dus, omdat gij niet weet,
op welke tijd de Heerkomt.

Na een liefdevolleverzorging in Huize Invia te Sit-
tard overleed heden toch nog plotseling in de leef-
tijd van 84 jaar onze dierbare vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

Zef Wehrens
weduwnaar van

Magdalena Koppei
Bom: Corry Kitzen-Wehrens

HarieKitzen
Sittard: Zef Wehrens

Jo Wehrens-Soons
Bom: Jan Wehrens

Mia Wehrens-Marx t
Lies Ronken
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Wehrens
Familie Koppei

Sittard, 6 maart 1990
Corr.adres: Paulusstraat 25, 6136 XS Sittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 maart om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezuste Sittard-Over-
hoven, waarna de begrafenis plaats zal vinden op
de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.00 uur.
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag 9
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard, bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.

I t
De Boer.
Hij stierf als de graankorrel in de voor.
om eeuwig leven te verkrijgen.

Bedroefd delen wij u mede, dat heden, voorzien
van het sacrament der zieken, in zijn 90e levensjaar
van ons is heengegaan

Laurens Joseph Maria
Cleijnen

weduwnaar van

Maria Anna Zinken
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Cleijnen
Familie Zinken

6136 BH Sittard, 6 maart 1990
Halderstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Sittard-Over-
hoven, waarna de begrafenis plaats zal vinden op
de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag 9
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Aan d'andere oever
daar wacht ons de Heer.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, op de
leeftiid van 85 jaar, onze goede en zorgzame moe-
der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster,
behuwdzuster, tante en nicht

Pietertje Soer
echtgenote van wijlen

Hendrik Westerink
De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Soer
Familie Westerink
Familie Arends

Kerkrade, 7 maart 1990
Hamboskliniek
Corr. adres: 6461 HK Kerkrade, Holzstraat 21c
De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag
10 maart a.s. om 10.30 uur in de aula van Schiffer-
heide.
Bijeenkomst in voornoemde aula.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van deLückerheidekliniek, St.
Pie^erstraat 145 te Kerkrade-Chèvrmont. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I '. t IBedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat, na een kortstondige ziekte, toch nog vrij plotseling, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in het academisch ziekenhuis te
Maastricht, op de leeftijd van bijna 74 jaar is overleden, mijn dierbare
echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Jan Corten (Sjeng)
echtgenoot van

Fien Douven
De bedroefde familie:

Berg en Terblijt: J.M. Corten-Douven
Brunssum: Elly en Frans Kulowany-Corten

Branko, Renzo, Roswitha
Berg en Terblijt: John en Paula Corten-Roelofs

Danny, Giovanny, Serve
Bemelen: Jef en Maria Corten-Ramakers

Ricardo, Joyce
Bemelen: Lea en Frans Knoren-Corten

Miranda, Dianne
Familie Corten
Familie Douven

6325 CX Berg en Terblijt, 5 maart 1990
Langen Akker 37
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
zaterdag 10 maart as. om 10.30uur in de parochiekerk van de H.H. Monul-
phus en Gondulphus te Berg en Terblijt.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 9 maart om 19.00 uur de
avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29 te Valkenburg a/d Geul; bezoek dagelijks van 20.00 tot 21.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze mededirecteur de heer

Pa Corten
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon en de wijze
waarop hij zich heeft ingezet voor het welzijn van ons allen.

Medewerkers van camping Mooi Bemelen
café 't Plateau
hotel-bistro De Grendel

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van de heer

J. Corten
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon, en zijn fami-
lie wensen wij kracht in deze moeilijke dagen.

Vrienden en kennissen
van camping Mooi Bemelen

Wegens sterfgeval zijn zaterdag 10 maart

DE GEHELE DAG GESLOTEN

■wil
camping mooi bemelen
gasthuis 102, 5268 NN bemelen, telefoon OAAOV- 1321

CAFÉ 't PLATEAU
Gasthuis 11 BEMELEN

* * *

HOTEL-BISTRO "DE GRENDEL"
Grendelplein 17 VALKENBURG

* * *

Wegens sterfgeval is zaterdag 10 maart

DE GEHELE DAG GESLOTEN
interieurarchitectuur

kouvenderstraat 172 6431 hh hoensbroek/heerlen

I »

Enige en algemene kennisgeving

t }
In liefde en dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van onze goed
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, zwager en oom

Josef Penners
weduwnaar van

Barbara Vahsen
Hij stierfin de ouderdomvan 88 jaarvoorzien van de laatste sacramento
der stervenden.

Sittard: Meta Hagmanns-Penners
Hubert Hagmanns

Susteren: Sophie Meures-Penners
Johan Meures

Tüddern: Annemie Philippen-Penners
Willi Philippen

Munstergeleen: Mariene Klahsen-Penners
Hans Klahsen

Tüddern: Hedwig Plümakers-Penners
Matthias Plümakers
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Penners
Familie Vahsen

5135 Selfkant-Tüddern I
Rodebachstraat 15 fi
5 maart 1990I
De begrafenis, gevolgd door de plechtige eucharistieviering, vindt plaafl
op zaterdag 10maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Gertri*
dis te Tüddern. [
Bijeenkomst op het kerkhof aan de rouwkapel. .
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving__________ ___________
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede zij ons g\
durende haar leven heeft omringd, geven wij u met droel
heid kennis dat heden, in verpleegkliniek Klevarie t
Maastricht, van ons is heengegaan onze zorgzame moÉ
der, schoonmoeder, lieve oma, schoonzuster, tante ei
nicht

Leonie Smeets
weduwe van

Guill Kurvers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed zij o\
76-jarige leeftijd.

Geulle: Leon Kurvers
Itteren: Ruud Kurvers

Tiny Kurvers-Horssels
Jacky, Gideon, Tamara

Geulle: Mariet Feron-Kurvers
Hans Feron
Jolanda, Danny
Familie Smeets
Familie Kurvers

Geulle, 6 maart 1990
Oostbroek
Corr.adres: Pasestraat 19, 6223 HA Itteren
De plechtige eucharistieviering, waarna begrafenis, za
plaatsvinden zaterdag 10 maart a.s. om 10.30 uur in de pa
rochiekerk St.-Martinus te Geulle.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen cor
doleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmi
worden opgedragen vrijdag 9 maart om 19.00 uur in vooi
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in HuizeAve Maria te Geulle, alwaa
gelegenheidtot bezoek vanaf 10.00 uur._

__^________________________-_-----.---_--_----__-___----->_-__---_-__-—-*

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De volle kerk, de vele condoleances en troostende woorden van famili'
vrienden en bekenden, hebben ons diep ontroerd toen wij afscheid na
men van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoederen orni

Adriana Anna Maria
Westerkamp-Peters

Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen.
Wij hebben hier een grote troost en steun in gevondenen willen uvoor dl
medeleven van harte bedanken.
Een bijzonder woord van dank aan de heren doktoren dr. Venekamp, dj
Willemse, dr. Lambers, het huisartsenteam van dr. Hoogervorst, de wijj
verpleging van het Groene Kruis en deverpleegkundigen van afdeling ï
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

Peter Westerkamp
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, maart 1990
Wij nodigen u vriendelijk uitvoor de plechtige zeswekendienst die gehot
den wordt op zaterdag 10 maart om 19.00 uur in de St. Josephkerk aan d
St. Gregoriuslaan op de Egge te Brunssum.

I '

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden, na
een liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek te
Kerkrade, van ons heengegaan, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Willem Kool
weduwnaar van

Sybilla Packbiers
Voorzien van de h. sacramenten der zieken over-
leed hij in de leeftijd van 81 jaar.

Kerkrade: Kathy en Gérard Ploum-Kool
André en Marleen

Kerkrade: Wiel Kool
Petra en Alex

Kerkrade: Gertie en Martin Jongen-Kool
Nicole en Ron
Familie Kool
Familie Packbiers

Kerkrade, 7 maart 1990
Kapellaan 2
Corr.adres: Zonstraat 346, 6463 AM Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 10 maart a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming te
Kerkrade, Nassaustraat, waarna aansluitend begra-
fenis op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Vrijdag 9 maart zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.'
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieven dan deze aankondiging als zoda-
nig te beschouwen.

I

I "7
Hij, diewij liefhadden en verloren,
is niet meer waar hij was,
maar is altijd waar wij zijn.

Bedroefd, delen wij u mede, dat heden, gesterkt
.door het h. sacrament der zieken in de leeftijd van
81 jaar van ons is heengegaan mijn lieve echtge-
noot, onze goede vader, schoonvaderen opa

Gérard Geilen
echtgenoot van

Anna van den Bergh
Sittard: Mevr. A. Geilen-

van den Bergh
Munstergeleen: Zef Geilen

Kitty Geilen-Eijkënboom
Gérard en Dominique,
Ankie en Jack, Frank

Lambeth (Canada): Annie Koppens-Geilen
Leo Koppens t
Perry

Limbricht: Peter Geilen
Marijke Geilen-van Wesel
Paul, Mare
Familie Geilen
Familie van den Bergh

6132 CN Sittard, 6 maart 1990
Heerlenerweg 44

De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 10 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning, Leyenbroekerweg
te Sittard, waarna de begrafenis plaats zal vinden
op de algemene begraafplaats aan deWehrerweg te
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag 9
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

i
Met droefheid, maar dankbaar dat wij haar zo ' j
in ons midden hebben gehad, geven wij kennis (
het overlijden, in de leeftijd van bijna 90 jaar,'^
onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder ,
overgrootmoeder

Rosalie Visser
weduwe van

Oscar Thomas
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Terwinselen: Paul Thomas
Mia Thomas-Duprez

Schaesberg: Martha Boumans-Thom»*
Leo Boumans j

Oirsbeek: Alfred Thomas
Mary Thomas-Boersenia

Heerlen: Nelly Ritzen-Thomas
Willy Ritzen

Hulsberg: Margriet Horsten-Thorn** .
Han Horsten
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, 6 maart 1990
Corr.adres: Seghemanstraat 64, 6467 BJ Ker_ci*
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden v/or
op zaterdag 10 maart a.s. om 10.00 uur in de PjJ
chiekerk van St. Martinus te Spekholzerh^j
Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis op
kerkhof van de parochie.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven 'geen condoleren.
Avondmis op vrijdag 9 maart om 19.00 uur in v
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka^
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 "
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangCV,
lieven deze annonce als zodanig te willen bescp

wen. .1
Vervolg familieberichten zie-pagina;
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Van onze verslaggever

Roer en Overmaas’bevriestongemakkentoeslag

Waterwerkers
voeren actie

het schap Roer en Overmaas dat
ook nu doen.ITARD - Een vijftiental buitendienst-medewerkers van het

!rel*erschap Roer en Overmaas heeft gisteren het werk tijdelijk
"rgelegd. De werknemers zijn het niet eens met de bevrie-
-6 van de ongemakkentoeslag. Het waterschap wil de grens
1 die toeslag leggen op de landelijke richtlijn, en die ligt
2,50 lager. Totdat dit verschil is ingelopenkrijgen de mede-
fkers in de buitendienst geen salarisverhogingen meer.

trlPersoneelverzet zich daartegen.
'aKabo-regiobestuurder Lex

zei gisteren dat van de
''lijk verworven toeslag 'geen

Haf kan. De mensen in de bui-, enst beschouwen de bevrie-

zing van de toeslag als een inleve-
ring van loon.

"Voor het hoofdkantoor van het
schap aan de Parklaan in Sittard
had verreweg het merendeel van de-
buitendienst zich gistermorgen bij
aanvang van de (kantoor)werktijd
strijdvaardig opgesteld. De voertui-
gen voor het onderhouds- en her-
stelwerk bezetten het plein voor de
hoofdingang, terwijl sirenes loei-
den.

§ Protesterende buitendienst-medewerkers voor het hoofdgebouw van het Waterschap in Sit-
tard Foto: PETER ROOZEN

Blubber
Volgens Veldhuizen is dat echter
geen wet van meden en perzen. Het
schap is niet verplicht zich aan het
advies te houden. De vakbondsbe-
stuurder wees er gisteren op dat de
waterwerkers over het algemeen
zwaar lichamelijk werk moet uit-
voeren. „Ze zitten financieel al in
het nadeel. Gemiddeld genomen
worden deze mensen tussen hun
48ste en 52ste afgekeurd. Het is
zwaar werk, je staat dagin dag uit in
de blubber te scheppen," aldus de
AbvaKavo-vertegenwoordiger na-
mens de actievoerders.och geen acties

mburgseboeren
0e Van onze verslaggever

e£ttMOND - De Limburgse ak-
touwers zullen deze week toch
de straat opgaanom te proteste-
Gezien de plannen van premier

[bers om een bemiddelaar in het
fliet aan te stellen, „hebben we
'°ten deze week nog te wachtenhet voeren van actie", verklaar-
iftr J. Steyvers van de Akker-

o^commissie gisteren.

vergaderde het actie-
Mté over mogelijke demonstra-; ..Komt er niets uit het overleg
"de aan te wijzen bemiddelaar,
[Hen we volgende week alsnog
Wten te protesteren", aldus

Afloop van de bijeenkomst in
!*em dinsdag jl. verklaarde het
Hé morgen (vrijdag) te zullen

"Qnstreren. Waar dat zou gebeu-
*ou gisterochtend in het Land-

fMiuis in Roermond worden be-

Unie
Drie jaar geleden kwam dezelfde
dienst ook al eens in actie. Toen is
de ongemakkentoeslag (van ’ 277
bruto per maand) afgedwongen, na-
dat de buitendienst in staking was
gegaan. Andere waterschappen
kenden een dergelijke toeslag niet.

Opgeblazen
Voorzitter Laarakker zei in een re-'
actie dat het waterschap, nu het om
de rechtspositie van personeel gaat,
niet kan afwijken van de regeling bij
andere schappen in het land. Hij
deed in februari de toezegging dat
het bezwaar dat de buitendienst had
gemaakt, vóór 1 april wordt bespro-
ken. „Kennelijk hebben ze dat ant-
woord niet willen afwachten," aldus
Laarakker. „Jammer dat het nu zo
hoog opgeblazen wordt."

Unie van Waterschappen met een
uniforme regeling voor deze toeslag
en die viel ’ 32,50 lager uit dan de
toeslag die het Waterschap in Sit-
tard inmiddels had ingevoerd. Om-
dat adviezen van de Unie over het
algemeen worden opgevolgd, wil

De AbvaKabo-bestuurder verklaar-
de dat de werkonderbreking juist
een signaal voor de bespreking in
het dagelijks bestuur is. Het is niet
uitgesloten dat binnenkort nieuwe
acties van de waterwerkers volgen.

In 1988, eenjaar later, pas kwam d€

Toenemende behoefte aan scholing:

Groeiend tekort aan
onderhoudsmonteurs

Van onze redactie economie

HEERLEN - De vraag naar bijscho-
ling en scholing van mensen in me-
taal- en elektroberoepen in Zuid-
Limburg zal de komende jaren
sterk toenemen, vanwege grote te-
korten aan vakbekwaam personeel.
Dat verwachten de Centra voor
Vakopleiding in het zuiden van
deze provincie.

Uit een onderzoek blijkt dat bijna
eenderde van de ondervraagde me-
taal- en elektrobedrijven in Zuid-
Limburg verwacht dat het aantal
personeelsleden de komende jaren
moet groeien. In sommige beroeps-
groepen wordt een groei van 10 pro-
cent verwacht. Dat betekent dat er

vele honderden arbeidsplaatsen bij-
komen, waarvoor in de nabije toe-
komst te weinig geschikte mensen
te vinden zijn. De Centra voor Vak-
opleiding verwachten daarom toe-
nemende tekorten op de Zuidlim-
burgse arbeidsmarkt. Ook bedrij-
ven die nu nog geen problemen
hebben met het vinden van perso-
neel, zullen daar last van krijgen." -
Dit zal volgens de Centra onherroe-
pelijk leiden tot verlaging van de
eisen bij het aannemen van nieuwe
mensen. Bedrijven richten zich in
principe op MTS-ers en LTS-c-ers.
Maar als die mensen niet te vinden
zijn, worden de eisen al snel ver-
laagd tot LTS-b-niveau. Bijscholing
van nieuwkomers is dan een uitweg
om het niveau te verhogen.

Defensie wil conflict
’Awacs’ sneluitpraten

Van gunnen bouw Afcent-school nog geen sprake

diek
mifens mr Steyvers is de actiebe-_>orfheid onder de Limburgse boe-

Kroot. Dat hebben devoorzitters

'aa de studieclubs dinsdagavond
.^Ud. Ook zijn er nog ideeën aan-

voor een ludiek protest.
p die eruit zien, kan ik natuur-
wet vertellen." Wel zullen dat

massale bijeenkomsten meer
'zoals vorige week woensdag in
j?rtnond, waar ruim 230 boeren
'hun tractoren de binnenstad
Pt' hielden. Ook zullen er geen

lic "kades komen, aldus Steyvers.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/BRUNSSUM - Nog
deze week wil Defensie-staatssecre-
taris Van Voorst tot Voorst het hoog
oplopende conflict uitpraten met
het Limburgse GS-lid Mastenbroek
en de burgemeesters Hoogland
(Brunssum) en Ritzer (Onderban-
ken). Want volgens de staatssecreta-
ris missen de beschuldigingen als
zou zijn ministerie zich niet houden
aan het Awacs-akkoord elke grond.

Het Limburgse drietal is inmiddels
voor dit spoedoverleg uitgenodigd.

Zoals bekend voelen zowel GS als
de gemeentebesturen van Bruns-
sum en Onderbanken zich in hun
wiek geschoten over het voornemen
van Defensie de bouw van de Af-
cent-school over te laten aan een
Brabantse en geen Limburgse aan-
nemer. In het Awacs-akkoord is
juist afgesproken zoveel mogelijk
Limburgse bedrijven te betrekken
bij bouwactiviteiten waar Defensie
een vinger in de pap heeft.

Van onze verslaggever

[rj^ASTRICHT - De politie van
kj^astricht heeft gistermorgen
$ 30-jarige man uit Heerlen

omdat hij afval ver-
eerde in een vleeswagen.
üde kranten en vuilnis die hij,l'de wegbrengen had hij tus-

de hamlapjes en de braad-
worst gelegd.
Mi

j^n de Marathonweg nabij het
4 p V-stadion in Maastricht zag

politiepatrouille de wagen
p^ stemd voor vleesvervoerj^an. De Heerlenaar D.D, was

r bezig met het uitladen van
pi papier en huishoudelijkaf-
u*l dat hij in een container wil-

"ï? deponeren. Hij had het pa-
-1 |6r en het vuil vervoerd in de

' (,| lo waar ook het consumptie-
l/es lag. Bij nadere controlenj^k dat vlees ook nog eens
6t goedVerpakt te zijn.

Offerte

Vuilnis in
vleeswagen
vervoerd

(ADVERTENTIE)

WONEN]
Topform

meubelen
i '' ' "- u ■=

modern - eiken - klassiek
Limburgs Handwerk

Akerstraat Noord 362
Heerlen-Hoensbroek

(verbindingsweg Heerlen-Sittard)
tel. 045-229191 J

Defensie-woordvoerder Van Vliet
houdt vol dat bij de, overigens nog
lopende gunningsprocedure 'zeer
zorgvuldig' is omgesprongen met
de gemaakte afspraken.

Het LSO kreeg onlangs van de prot
vincie een subsidie van ruim een
miljoen gulden voor de productie
van twee opera's. De Nederlands^
Volksopera denkt voor 'Oberto' van
Verdi in totaal 225.000 gulden nodig
te hebben. Het merendeel van het
benodigde geld komt van sponsors
en entreekaartjes, nog 85.000 gulde§
zou nodig zijn van provincie.

Het is voor het eerst dat de Neder-
landse Volksopera zich met een
subsidieverzoek wendt tot het pro-
vinciebestuur. „Wij denken dat er
behalve voor een Zuidnederlandse
opera zoals de provincie die voor
ogen heeft, ook plaats is voor dé
Volksopera die zich toch op een wat
ander gebied richt. Er blijft toch
steeds vraag naar de opera's zoals dè
Volksopera die brengt, op plaatsen
waar het LSO niet komt," meeni
Frans Meewis.

De nieuwe opera 'Oberto' onder ret
gie van Frans Meewis en onder mtp-

zikale leiding van Peter Serpenti.
zou op 26 januari 1991 (de dag dat
het 90 jaar geleden is dat G. Verdi
overleed) in première moeten gaan
in de stadsschouwburg van Maas;-
tricht.

Van de 75 bedrijven die belangstel-
lingen toonden voor de Afcent-
school zijn er achttien uitgenodigd
voor een offerte. „Bij de selectie is
zoveel mogelijk gekeken naar de
Limburgse aspecten. Want het over-
grote deel van deze uitgenodigde
aannemers komt uit Limburg. Het
restant is ook Limburgs, maar heeft
een relatie met een bouwbedrijf in
Brabant."

Van een gunning is nog geen spra-
ke. Eind maart zullen de achttien
hun offertes uitbrengen. Vervol-
gens zal Defensie een keuze maken.

INTERLANDEN RAMEN-DEUREN!■* ■ *m**+*'~**mm* » Hommerterweg 35 Hoensbroek ■IbOUW-elementen D.V. V Gem. Heerlen tel. 045-213928 I
Ook de Rijksuniversiteit in
Maastricht schaart zich nu onder
die instellingen. De 'rijks' is rijk

Niet iedereen mag zomaar win-
kelen in de universiteitsshop die
gisteren door rector magnificus
prof. dr. F. Bonke werd geopend,
slechts studenten, medewerkers,
oud-studenten en externe rela-
ties kunnen er terecht.

breid assortiment gebruiksarti-
kelen, allemaal in eenzelfde stijl
en met het desbetreffende logo.

MAASTRICHT - Elke zichzelf
respecterende instelling in Ne-
derland beschikt over reclame-
materiaal. Dat varieert van een-
voudige pennen tot een uitge-

Alles uit ’eigen winkel’Nieuwe stijl
universiteit

aan relatiegeschenken, want
sinds gistermiddag beschikt de
universiteit over een eigen win-
kel met eigen producten, althans
dingen die de universiteit zich
eigen heeft gemaakt door middel
van het opdrukken van een logo.
Menige Maastrichtse student zal
binnenkort in zijn kamer rondlo-
pen in een badjas van de univer-
siteit of zit op een RL-regisseur-
stoel; want student zijn is leuk,
maar laten zien dat je student
bent, is nog leuker.

MAASTRICHT - De Nederlandse
Volksopera heeft aan Provinciale
Staten van Limburg een subsidie
gevraagd van 110.000 gulden. Het
operagezelschap wil het geld ge-
bruiken voor zes voorstellingen in
Limburg van de opera 'Oberto' van
Verdi (85.000 gulden), nog drie voor-
stellingen van de ook dit jaarreeds
vertolkte opera Die Csardasfürstin
(18.000 gulden) en voor organisatie-
kosten.

Zoals bekend wil de provincie Lim-
burg de komende jareneen Zuidne-
derlandse opera in het leven roepen
en dat in samenwerking met de pro-
vincie Brabant. Het LSO moet om-
gebouwd worden tot operabegelei-
dingsorkest en de Zuidnederlandse
opera moet gvestigd worden in
Maastricht.

Het steekt de Nederlandse Volks-
opera, die eveneens in Maastricht
gevestigd is en al jaren opera-voor-
stellingen verzorgd, dat zij niet bij
de voorbereidingen om te komen
tot een Zuidnederlandse opera be-
trokken is. 'We willen graag daar-
over meepraten, maar we krijgen er
de kans niet voor,' zegt Frans Mee-
wisvan de Volksopera.

Voorproductie van opera
’Oberto’ vanVerdi
Volksopera vraagt
provincie subsidie

tegen de chauffeur als-
r* tegen het Hoensbroekse
15 rijf waarvoor de man rijdt,

tToces verbaal opgemaakt. Forse investeringen
in Gulpener fabriek

Vervolg van pagina 1

Schadeongeveer 5 miljoen

Automatiseren

geautomatiseerd en de produktieca-
paciteit wordt uitgebreid. Volgens
Gulpener zal er uiteindelijk mog£
lijk zelfs meer personeel moeten
worden aangetrokken.

De tien personeelsleden in de Lim-
burgse azijn- en mosterdfabriek
hoeven volgens Gulpener-directeuf
Paul Rutten dan ook niet te vrezen
voor hun baan. Als er onverhoopt
vanwege automatiseringen toch ba-
nen in gevaar komen, zullen perso-
neelsleden desnoods in de brouwe-
rij aan de slagkunnen, zo heeft Rut-
ten de vakbonden toegezegd. Dis-
trictsbestuurder Hub Reijnders van
de Industriebond FNV heeft by
Gulpener bedongen dat de tien hui-
dige personeelsleden ook na de fu-
sie de gunstige lonen en arbeids-
voorwaarden blijven genieten die
voor de brouwerij gelden.

In de mosterd- en azijnfabriek in
Gulpen werken tien mensen. De fa-
briek staat tegenover het zusterbe-
drijf de Gulpener Bierbrouwerij,
maar is op papier zelfstandig in een
aparte BV. Gulpener maakt natuur-
azijn onder de naam Keukenmeisje,
speciaalazijn onder het merk Tromp
& Rueb en mosterd van de merken
Galouppe en Limburgse Mosterd.
Gulpener maakt in totaal ongeveer
600 ton mosterd en ruim vier mil-
joen liter azijn per jaar en zet bijna
vier miljoen gulden om.

teld. Er worden ook limonades en
plantaardige olieprodukten afge-
vuld.

De bedrijven exporteren allebei
ruim de helft van hun produkten
naar andere landen in Europa en het
Midden-Oosten. Met name De Burg
koestert grootse plannen om die ex-
port uit te breiden. In de nieuwe
holding willen de bedrijven vooral
de Belgische en de Franse azijn-
markt flink gaan bewerken. Boven-
dien denken ze samen sterker te
staan op het moment dat de Europe-
se binnengrenzenwegvallen.

De fabriek van De Burg in Heerhu
gowaard is een moderne onderne
ming met 35 werknemers waar na
tuurazijn wordt gemaakt en gebot

Na de fusie zal er flink in de Gulpe-
ner azijnfabriek worden geïnves-
teerd. Een deelvan de fabriek wordt

Puan College Venlo afgebrand
i t:k O ~ Uit het onderzoek dat de

Hj.^ische recherge van de Venlose

_
oie gisteren heeft ingesteld naar

jdsj.°rzaak van de brand in het Pu-
j^wS College in Venlo zijn geen

if^ijzingen naar voren gekomen
p-j W op kunnen wijzen dat brand-
e\% 'ng in het spel is. Het onder-
P 's echter nog niet afgesloten.

teanus kollege met een
i» .^P en een MMS-opleiding was

t; > lsvest in houten barakken aan
aaghuissingel die in de nacht

iv dinsdag op woensdag door
itf\h eheel werden verwoest. De
\é van het college heeft gistern

H()q Sezien het verlet voor de bijna
i, i teerlingen tot deze week te be-
"''Vh'1, Volgende week zullen de

Weer worden voortgezet in
S\i ande lokalen van andere

in de stad. De schade aan
1 HpSebouwen en inventarissen
y\ agt ongeveer 5 miljoen gul- " Er bleef weinig over van het Puteanus College na de brand. Foto: jeroen kuit

" De twee dames die de universiteitswinkel gaan 'beman-
nen', showen attributen uit het RL-assortiment.

Foto: WIDDERSHOVEN
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Monzarteum
Orchester naar

Maastricht
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het befaamde Mo
zarteum Orchester Salzburg komt
naar Limburg. Op woensdag 28
maart om 17.30 uur zal een ensernr
bic van het orkest concerteren in de
Redoute van de Maastrichtse Stads-
schouwburg. Voorafgaande aan dit
concert, staat een ontvangst in het
stadhuis op het programma. Het is
de eerste keer dat het orkest in Ne-
derland te gast is.

Het concert wordt georganiseerd
door de Stichting Vrienden Mozar-
teum Orchester Salzburg in oprich-
ting, die is gehuisvest in Brunssum.
Het is de bedoeling, dat deze stich-
ting in de toekomst het orkest in Ne-
derland, België en het Duits grens-
gebied gaat promoten.

Met het oog op 1991, het Mozartjaar,
is de stichting van plan concertrei-
zen naar Salzburg te organiseren.
Bovendien wil men contacten leg-
gen met muziekverenigingen voor
mogelijke uitwisselingen. Contact-
persoon van de stichting i.o. is Vic-
tor Spauwen, Lindestraat 11 te
Brunssum.

T limburgs dogblad J
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Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn onvergetelijke echtgenooten va-
der

Peter van Gehlen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Bertie van Gehlen-van Haaren
Juzup, Petra, Lenie, Miranda
Familie van Gehlen
Familie van Haaren

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10maart a.s. om 20.00 uur in de St.-Jo-
zefkerk te Stadbroek-Sittard.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve echtgenoot, vader, grootvader en
broer

Jacob (Kuëb) Peters
betuigen wij oprechte dank, in het bijzonder aan
bestuur en leden van fanfare St.-Barbara.

Mevr. Peters-Beisicht
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 10 maart om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Familie te Langeberg-Brunssum.

.Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte, overlij-
den en begrafenis van mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoederen oma

Martha
Franssen-Meij ers

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
, J. Franssen

kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 11 maart a.s. om 10.00 uur in de St.-Lau-
rentiuskerk te Spaubeek.

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

Lenie de Jager-Resing
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Dhr. J. de Jager
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 11 maart a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Langeberg-Bruns-
sum.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon!
bedanken voor de vele blijken van medeleve_.
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van
lieve echtgenoot, vader en opa

Pierre Suykerbuyk
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. aH

Mevrouw Suykerbuyk-Jas ,
kinderen en kleinkinderen;en

Sittard, maart 1990 nij
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinder °>
zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur'in de H. f 1"
makerk te Sanderbout-Sittard. Dss

Vervolg familieberichten zie pagina h
lee
Jtu:"i\

Dankbetuiging
Veel te vroeg is Rients van ons heengegaan
Wij blijven achter, vertwijfeld en ontdaan
Al jullie warme medeleven,
isvoor ons een grote zegen
Een onmisbare troost om verder te gaan

De vele condoleances, bloemen, brieven en belangstelling, jullie warme
aanwezigheid in dekerk en het crematorium.
Het heeft ons ontzettend geholpen het zo grote verdriet te dragen bij het
verlies van mijn lieve man en papa, zoon, broer en schoonbroer

Rients van der Veeke
Allemaal hartelijk bedankt.

Annie v.d. Veeke-v. Varik
en Roy
Familie v.d. Veeke
Familie Posthumus-v. Varik

De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenop zondag 11 maart a.s. om
11.00 uur in de H. Geestkerk, Kasteellaan te Heerlen.

Uw medeleven en de blijken van belangstelling in devorm van bloemen,
schriftelijke condoleances, woorden van troost en bemoediging, die wij
mochten ondervinden na het overlijden en bij de uitvaart van onze vader
en grootvader

Jacques Lendfers
zijn ons tot een grote steun geweest. Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, maart 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 11 maart a.s. om
11.00 uur in de dekenalekerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden en bij
de uitvaartplechtigheid van onze dierbare moeder, schoonmoeder, oma
en zus

Lieske Kiwitt
betuigen wij langs deze weg eenieder onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Lenie Kiwitt

Benzenrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 11 maart
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St. Martinus te Weiten-Heerlen.

In plaats van kaarten

t
Voor devele blijken van medeleven ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze dierbare vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der

Peter Malecki
willen wij u langs deze weg oprecht danken.

Familie Malecki
Geleen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 11 maart a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Geleen.

Dankbetuiging— ______________
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven, de hartelijke
condoleances, vele bloemen, h. missen en de begeleiding
naar de laatste rustplaats van mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en schoonvader

Harrie Bongers
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. M. Bongers-Schoonbrood
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 11 maart om 11.00 uur in de kerk van de H. Diony-
sius te Schinnen.

Dankbetuiging
Het leven heeft de zin
diewij eraan geven.

Wij danken eenieder die, op welke wijze dan ook, met ons heeft meege-
leefd tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van

Marjan Willems-Kösters
Dank u wel allemaal.

Ben, Stef, Torn en Bob Willems
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 10 maart a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Holturn.

Dankbetuiging
Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Elisabeth
van Neer-Hoenen

waren voor ons een grote troost en steun. Hiervoor onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen van Neer

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 11 maart
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk Christus Koning Judas Thadeus te
Nieuw-Einde.
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-De nieuwe LFord Sierra. paneel met elkaar verbonden. Deze verande- het tankklepje nu van binnenuit te openen e"
Misschien heeft una het zien van bovenstaande ringen plus de nieuwe speciaal gestyleerde heeft u standaard centrale deurvergrendeling,
afbeelding het vage vermoeden dat Ford u iets wieldekselsen het standaard getinte glas rondom Natuurlijk realiseert Ford zich heel goed d&
nieuws te vertellen heeft. zorgen er voor dat de nieuwe Sierra er in zn een brede keus uit motorenbelangrijk is. Daarofl 1

Nou, dat klopt. Want ook al heeft de totaliteit nog slanker uitziet dan hij al was. is er naast de 5 verschillende schone benzin^' jj
Ford Sierra zn bekende gezicht niet verloren, Als we even instappen in de Sierra, zien we motoren - waaronder de nieuwe 1.6 injectie ef i.
Ford heeft 'm, met de precisie van een plastisch onmiddellijk dat ook het interieur vernieuwin- de 2.0 DOHC -nu ook een nieuwe 1.8 Turbo,
chirurg, een face-lift gegeven. Laten we beginnen genheeft ondergaan. De bekleding is luxer en het Dieselmotor.
bij de neus. Daar is een kleine horizontale grille nieuwe stuur is nu volledig verstelbaar. Boven- Kiest u voor deze soepele diesel, dan is u* 4

in gekomen. dien geeft het zacht aanvoelende stuurwiel een Sierra standaard uitgerust met stuurbekrach'
Deze grille, waar ook het Ford-merk in is vaste grip, zodat ude auto nogbeter naar uw hand tiging. We zeiden 't al, onder al dat nieuws ixi \

opgenomen, vloeit als hetware over in denieuwe, kunt zetten. nog steeds de vertrouwde Ford Sierra. Een auf>,;
strakke motorkap. De richtingaanwijzers naast Bij alle Sedan-uitvoeringen (4-deurs) is de die door de jaren heen bewezen heeft betrou*'' *
de koplampen zijn nu van wit glas, waardoor ze achterbankleuning nu in twee delen (40/60-ver- baar, economisch en comfortabel te zijn. Ell >:
meer één geheel vormen met dekoplampen. houding) neerklapbaar. Bijna alle modellen van die nu klaar staat voor de jaren '90. Van CL-m1' £

Aan de achterkantvan de auto is ook het een devernieuwde Sierrazijn tegenwoordig voorzien voering tot de sensationele Cosworth 4x4,

en ander veranderd. De twee groepen achterlich- van verlichting in zowel het handschoenen- -^ Er is al een Ford Sierra vanaf f 29.230," ]

ten zijn bij de Sedan- en Hatchback-uitvoeringen kastje als de asbak. Om het u nog makke- (iflKZjMnB) Ga eens langs bij uw Ford Dealer. Hij laat |
in zwart glas gevat en worden door een zwart lijker te maken, zijn de kofferdeksel en ut nieuws graag in werkelijkheid ziel1- t

'r
)

ledere Ford is 6 jaargegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit financiering en Garantie Extra zal de dealer u graag informeren. g
Genoemde prijs is inclusiefBTW maar exclusieff 525,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. J,

l: -]
Autobedrijf unumr^r u Automobielbedrijf ..,.X£?üïl" Automobielbedrijf _

Van Haaren KONINGS B.V. < AUTOCENTER <
c££

Heerlen BV i "1 Sittard B.v. feijts b.v., ** w Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven
Schandelerboord 25 Heerlerbaan 66 Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT »

6415 AA Heerlen 6418 CH Heerlen SITTARD Teie.non n-tdon 7*" -r
, . „«„T^onn Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22

tel. 045-721152 tel. 045-410155 Telefoon 04490^16046 Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 Telefoon 043-632555^



officiële mededelingen
GEMEENTE ECHT
GOEDGEKEURD

BESTEMMINGSPLAN
ECHT-ZUID 1988

De burgemeester van Echt maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 28, 6e lid, en artikel 31 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat Gedeputeerde Staten van
Limburg bij besluit van 13 februari
1990. nr. 42877, het bij besluit van dé
Raad van Echt van 26 oktober 1989
vastgestelde bestemmingsplan
„Echt-Zuid 1988" hebben goedge-
keurd en tevens hebben bepaald
dat hun besluit tot goedkeuring on-
herroepelijk is.
Tegen het besluit van Gedeputeer-
de Staten is derhalve geen beroep
meer mogelijk.
Het bestemmingsplan „Echt-Zuid
1988" ligt tijdens de kantooruren
(van 9.30 - 12.00 uur) met het goed-
keuringsbesluit vanaf 9 maart 1990
gedurende één maand voor eenie-
derter inzage op kamer 2.09 van het
Stadskantoor, Nieuwe Markt 55,
Echt. Na afloop van deze termijn
kan het bestemmingsplan „Echt-
Zuid 1988" blijvend worden inge-
zien.
Echt, 8 maart 1990

De burgemeester van Echt,. mr. L.H.F.M. Janssen

Burgemeester en wethouders
drs. V.G.N. Ritzer,
burgemeester
J.W.A.M. Nelissen,
secretaris

van 'de echte grote jon-
J 'n Amsterdam' zou de Maas-
ftenaar in de tenlastegelegde
iM^e over bijna twee jaar een

8.000 gulden omzet per dag■
bereikt met de handel in

ISs. Uit telefoongesprekken is
betrokkenheid daarbij duide-

Sebleken. Zo duidelijk zelfs dat
w raadsman mr Th. Hiddema in
..Pleidooi toe gaf dater op dat ge-
? Geinig eer te behalen viel aanverdediging. En datzelfde gold
j.. het in bezit hebben van auto-
'sche machinegeweren en ande-

Na W.B.'s arrestatie

Door de brutale overval van eergis-
teren bleek ze niet uit het veld te
zijn geslagen. Tijdens de rechtszit-
ting herkende zij bibberend maar
vol overtuiging de terechtstaande
schoonvader als een van de daders
van 1 december. En tevens beweer-
de ze zeer stellig dat ze bij die over-
val én bij die van eergisteren een
van de overvallers herkend had als
zijnde W.F.; de 19-jarige schoon-
zoon die gisteren dan ook voor offi-
cier van justitie mr K. Visser bin-
nen handbereik was om gearres-

cember is aangehouden en stond gistermor-
gen in Maastricht terecht. „Ook nu werd door
de overvallers in Duits dialect gesproken en
vroegen zij naar de geldcassettes.

De Rabobank zit pas sinds maart vorig jaarin
het nieuwe pand aan de Vijlenerberg. Voor-
heen lag de bank verscholen in een woon-
wijk. Daar had men geen lastvan overvallers.
Wel is er ooit eens ingebroken. Nu ligt de
bank langs een grote weg en kunnen de da-
ders snel verdwijnen.

In totaal zijn zeven medewerkers in dienst bij
de Rabobank. Tweevan de driepersoneelsle-
den die waren betrokken bij de overval van
vrijdag 1 december, waren dinsdag niet aan-
wezig.

„Omdat wij niet direct bij het geld kunnen",
aldus de directeur, „wilde ik de sleutel pak-
ken. Vervolgens werd het schot afgevuurd.
Vermoedelijk hebben zij gezien dat ik zelf
het alarm inschakelde. Daarop sloegen zij in
paniek op de vlucht. We dachten dat onze
bank optimaal is beveiligd, maar aan zon si-
tuaties kun jeweinig doen".

" De auto van het slachtoffer, gehuurd inDuisburg.
Foto: AUKES

verlast door drugshandel tijdelijk veertig procent lager
Binnenkort zullen enkele maatregelen wor-

Dpgejaagde ’kameleon’
hoort negen jaar eisen Van onze verslaggever

KERKRADE - De Kerkraade poli-
tie betwijfelt of derust in crimineel
Kerkrade spoedig weerkeert. De
laatste weken verliepen voor de po-
litie tamelijk rumoerig.

Alleen al deze week werd een in
Kerkrade woonachtige Duitser op
de Tripsstraat neergeschoten, vond
depolitie in een pand aan de Nieuw-
straat scherpe munitie en hield de

douane een gewapende man aan op
de Hamweg.

Het slachtoffer van de schietpartij
werd geraakt in arm, oor en onder-
buik. De schoten werden door een
buurtbewoner gehoord. De Kerk-
raadse politie heeft nog geen enkel
vermoeden wat het motief geweest
kan zijn. De dader is onbekend. Het
slachtoffer is geen bekende van de
politie, vandaar dat hij niet wordt
gezocht in het drugmilieu.

Sollicitatietermijn
gouverneurschap
loopt morgen af

Vervolg van pagina 1
*ASTRICHT - Vijftien maanden lang, vierentwintig uur per

j>>had hij zich opgejaagd gevoeld. Bang als een wezel om ge-
*t te worden voor de gevangenisstraf van enkele maanden
1 hem was opgelegd voor een drugsdelict en waarvoor hij
h nooit aan de gevangenispoort had gemeld. In 1989, om de

dagen, veranderde hij van uiterlijk. De ene keer blondeer-
hij zijn haar, dan weer zette hij een bril metvensterglazen op

een andere keer scheerde hij zijn hele hoofd kaal. Bun-
|Wparken in het hele land koos hij als zijn onderduikadres-
r* Kortom: gebrek aan voortdurende achtervolgingswaanzin
"* hem niet verweten worden.

3½ jaar cel
voor doodslag

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren de 31-jari-
ge W. van M. uit Kerkrade wegens
doodslag en beroving veroordeeld
tot drie en een halfjaar onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf. Bij de be-
handeling van deze zaak luidde de
eis vijfjaar gevangenisstraf.

zou de overlast in Maastricht als ge-
volg van de plots afgebroken drugs-
transacties in Maastricht tijdelijk
met veertig procent zijn gedaald.

HEERLEN - De verlengde termijn
waarbinnen kandidaten kunnen
solliciteren naar het gouverneur-
schap van Limburg loopt morgen
af. Volgens een woordvoerder van
het ministerie van BinnenlandseZaken zal de termijn geen tweede
keer verlengd worden.

teerd te worden. Op depublieke tri-
bune, die vol zat met familieleden
en bekendenvan W.F. en W.8., bleef
het meteen na die opmerkelijke ar-
restatie overigens uitermate rustig.

Voorts werd er uitvoerig gegros-
sierd in het verschaffen van alibi's
voor de verdachte door a decharge
getuigende familieleden. W.B. zou
de avond voor de overval bij een
kroegentocht anderhalve fles Jager-
meister gedronken hebben en 'lad-
derzat' op de bank in een vakantie-
huisje in het Belgische Gemmenich- waar hij naar eigen zeggen onder-
gedoken zat uit angstvoor de ontlo-
pen gevangenisstraf - in slaap zijn
gevallen. Pas de volgende middag
tegen half één, het moment dat de
overval in Vijlen werd gepleegd,
-ou hij in een taxi hebben gezeten
naar Margraten om daar een cafeta-
ria te bezoeken. Van een overval
wist hij niets af, hield hij vol.

den. De officier van justitie deed
dat in het uitspreken van verden-
kingen van meineed van de getui-
gen. Slechts in één geval oordeelde
de rechtbank conform het verzoek.
Een 'discipel', zoals de officier hem
noemde, werd aangehouden en
overgebracht naar het bureau om-
dat hij er van verdacht werd niet de
waarheid te spreken.
De rechtbank doet uitspraak ovei
veertien dagen.

Tijdrovend Van M. beroofde de Haagse zwerver
W. Winklaar (55) die op 1 november
vorig jaar lag te slapen bij het sta-
tion van Heerlen van vijf gulden en
bracht de man daarna met messte-
ken om het leven.

GEMEENTE ONDERBANKEN
Burgemeester en Wethouders van
Onderbanken maken bekend, dat
binnenkort zal worden gestart met
de bouw van een verzorgingstehuis
voor bejaarden met een daarbij be-
horende winkelvoorziening.
De realisering van het hierboven
vermeld bouwplan - bekend als de
zgn. marktwand - vindt plaats aan
de Beekstraat en A ge Water teSchinveld.
Op grond van het vigerend bestem-
mingsplan „Kern Schinveld, wijzi-
ging 1985" resteert na invulling van
één supermarkt een bedrijfsvloer-
oppervlaktevan 250 m2voor andere
winkelvoorzieningen.
Eventuele gegadigden voor het ves-
tigen van winkelvoorzieningen op
het resterend gedeelte van de be-
drijfsvloeroppervlakte kunnen hun
belangstelling kenbaar maken mid-
dels aan het collegevan Burgemees-
ter en Wethouders toe te zenden be-
reidheidsverklaring tot aankoop
van de bedrijfsvloeroppervlakte en
wel uiterlijk vóór 20 maart 1990.
Bij meerdere gegadigden zal toewij-
zing geschiedenaan de hand van de
bij meergenoemd bestemmings-
plan behorende prioriteitenlijst,
welke destijds is opgesteld ter reali-
sering van de marktwand.
Het bouwplan ligt op afdeling
Grondgebiedzaken (kamer 1.06) ter
inzage, terwijl andere informatie'
kan worden verstrekt door de heer
J.L. Jacobs van deze afdeling.

Spraakmakend was de tijdrovende
behandeling door de rechtbank van
de overval op deRabobank in Vijlen
op 1 december vorig jaar.Maarliefst
zeven getuigen è charge én a de-
charge zorgden voor nogal wat com-
plicaties en onverwachte gebeurte-
nissen ter zitting. Nog voordat de
19-jarige W.F., schoonzoon van de
verdachte, een poging ondernam
zijn schoonvader vrij te pleiten van
iedere betrokkenheid, kwam eerst
de kordate baliemedewerkster van
de Vijlense Rabobank-vestiging als
getuige a charge aan het woord.

p-iarige Maastrichtse verdachte
JÉ :> diedoor de officiervan justitie
m K. Visser werd aangemerkt als
l'van de plaatselijke topcrimine-
Pl had duidelijk met zichzelf te
r l* Hij moest zich verantwoorden
F een bijna twee jaar durende
r^el in heroïne en cocaïne vanuit
.Limburgse hoofdplaats, verbo-
r Wapenbezit, poging tot dood-
£ op een van zijn handlangers
Pwie hij tijdens een barbecue ru-
j 2°u hebben gekregen en - niet

r*e laatste plaats - het medeple-
|[ van de overval op de vestiging
Ir^e Rabobank in Vijlen op 1 de-

vorig jaar. Visser achtte ne-
f Jaar celstraf voor 'het belang-

fl^te rad in een goed geoliede ma-
W 1*die alles doetwat de samenle-
W% Verbiedt' een redelijke eis.

Van M. was verslaafd aan drugs en
heeft volgens zijn verdedigers ge-
handeld in „een schemertoestand".

Oorpronkelijk kon men zich tot be-
gin februari opwerpen als de opvol-
ger van gouverneur dr J. Kremers,
die binnenkort naar het bedrijfsle-
ven overstapt. Minister len Dales
verlengde de sollicitatietermijn ech-
ter tot 9 maart omdat zij „nog lange-
re tijd nodig heeft om de zaak af te
handelen", liet BinnenlandseZaken
op 12 februari weten.

Schinveld, 8 maart 1990

Transport van
7200 legkippen

onderschept
STRAMPROY - Een patrouille
van de douane Roermond heeft
bij een nachtelijke controle een
vrachtwagen met 7200 legkip-
pen uit België aangehouden.
De lading werd in beslaggeno-
men. Tegen de chauffeur is pro-
ces verbaal opgemaakt. Hij
wordt verdacht van clandestie-
ne invoer.

Discipel
De getuigende familieleden en be-
kenden van de verdachte waren
echter niet de enigen die 'grossier-

Over de achterliggenderedenen liet
het ministerie zich niet uit, maar
verondersteld werd dat het uitstel te
maken had met de geringe animo
voor het gouverneurschap. Het mi-
nisterie doet geen uitspraken over
de vraag of er nu wel voldoende be-
langstelling is van geschikte kandi-
daten.

De vertrouwenscommissie die uit
Provinciale Staten is gekozen zal nu
met kandidaten voor de vrijkomen-
de post gaan praten, waarna een
aanbeveling voor het kabinet volgt.
Het kabinet moet vervolgens een
besluit nemen over de te benoemen
persoon. Dat kan echter nog wel ge-
ruime tijd duren.

Echtelijk
drama in

St.-Truiden
ST.-TRUIDEN - Tijdens een echte-
lijke ruzie heeft de 46-jarige P.S. uit
St.-Truiden zijn even oude echtge-
note met een stuk hout het hoofd in-
geslagen. De vrouw was een tijdje
weggeweest en nu terug naar huis
gekomen. Toen de man merkte dat
de vrouw geen teken van leven
meer gaf, pleegde hij zelfmoord.

politicus was vaak een ouder
iemand met een katholieke ofKVP-
achtergrond." De KVP achtte het in
veel plaatsen dan ook helemaal niet
nodig met een eigen lijst te komen,
was daar vaak zelfs wat huiverig
voor.

Laatste jaren maar zeven lijsten overgenomen

CDA verliest ’grip’op lokale partijen
Ook tegenwoordig nog bestaat er in
Limburg verschil in achtergrond
tussen PvdA-, VVD- en CDA-politi-
ci. Terwijl PvdA-politici veelal beter
opgeleiden zijn en VVD'ers uit on-
dernemers- en middenstanders-
kringen voortkomen, is de CDA-po-
liticus eerder een representant van
de 'doorsnede' van de bevolking, de
'gemiddelde' burger.

Maar ook het CDA zal in de toe-
komst beter opgeleiden 'aantrek-
ken' en het 'type' CDA-politicus zal
wel veranderen, meent Kuiper.
„Dan wordt de kloof met de plaatse-
lijke partijen weer groter", ver-
moedt hij, „temeer omdat de lande-
lijke partijen elkaar bij de coalitie-
vorming steeds beter weten te vin-
den."

Onlangs mocht, een voorzitter van
het CDA uit een Brabants dorp in
het CDA-blad Bestuursforum uit de
doeken doen hoe het beste met de
lokale lijsten om te gaan. Sterker
nog, hoe ze tot aansluiting bij het
CDA te bewegen.

Arcen-Velden neemt hierbij een op-
vallende plaats in. Daar kozen de
twee enige plaatselijke lijsten voor
samensmelting met het CDA. De
Veldense Gemeenschapslij st was
met maar liefst vier zetels in de raad
zelfs de tweede partij achter het
CDA (vijf zetels). Er ontstond een
mammoetcombinatie die tien van
de dertien zetels bezet.

t^sTRICHT - Het CDA heeft
i(»y de laatste gemeenteraadsver-
ivyn in 1986 in vijf gemeenten
W , en Noord-Limburg in totaal
'1% °kale iïJsten 'opgeslorpt. Dat
&r>v echt veel op een totaal van 41
\>ri ten' constateren mr Erik
'% nberg en drs Wim Kuiper,
sterkers van de Werkgroep
jt«*t ? Politiek aan de Rijksuniver-
ik-jfp'niburg. „De lokale partijen
Vn»Voor de zelfstandigheid te
W > zegt Kuiper. Ook een feno-
Skals de Partij Nieuw Limburg
\\ Undeling van een grootaantal

st Partijen in Limburg, red.)
\c.v°lgens de Maastrichtse we-napper daarop.

Groeien
Kuiper: „Het is voorstelbaar dat, als
het CDA in een aantal kleine en
middelgrote gemeenten moeilijk
van de grond komt, ze proberen de
lokale lijsten aan zich te binden. Ik
denk echter niet dat het een bewus-
te politiek van 'bovenaf is, maar
eerder dat het groeitvanuit de plaat-
selijke situatie. Zo van 'ze stemmen
landelijk toch al op ons en we pra-
ten veel met elkaar. Ik heb toch al
het idee dat het CDA sterk lokaal
werkt."

gen,1i^/^enteraadsverkiezingen van
v/1^staan voor de deur. Daarbij

661- veel aandacht uit naar het
ke 6?0 van de in Limburg zeer

?5f ri kale partijen, maar ook
Je (£.c verhouding met het CDA.

tojf^urgse) christen-democra-
■Mo]{ ,n veel belangstelling voor> stelri partiJen* die veelal veron-
v^tsok Worden een nauwe ver-Sd? t P (de katholieke achter-r W hebben met of sympathie

B sAeren voor de 'erfgenaam'e KVP.
E laa^ste Üke verkiezingen gaan
ih 611 van mensen diebij de
rhek. ezingen op lokale partij-
L Den gestemd, naar het CDA.

In Tegelen opteerde de Lijst Werk-
nemers Tuinders met drie zetels
voor de plaatselijke christen-demo-
craten.

Maar, stellen de Maastrichtse we-
tenschappers, het lijkt om inciden-
tele successen te gaan. „Ik heb het
idee dat steeds meer plaatselijke
lijsten willen voortbestaan. Ze wor-
den steeds beter georganiseerd, se-
rieuzer en een alternatief voor de
landelijke partijen. Het ontstaan
van de Partij Nieuw Limburg wijst
daar ook op."

Het 'meer serieuze' blijkt ook uit het
feit dat een aantal lokale partijen de
krachten heeft gebundeld om onder
andere naam door te gaan. Een aan-
tal aan een persoon opgehangen lijs-
ten heeft ook een andere, algemene-
re naam gekregen.

De verhouding van de lokale partij-
en tot het CDA is volgens Kuiper
ook zeker niet altijd zo 'gladjes' als
wel wordt verondersteld: de senti-
menten zijn vaak sterk lokaal ge-
richt, of zelfs anti-CDA. „Waar-
schijnlijk wordt het voor het CDA

overal in Limburg met een eigen
Sinds het CDA begin jaren tachtig

lijst uitkomt, wordt getracht lokale
persoonlijkheden en lijsten tot aan-
sluiting te bewegen. In het begin
lukte dat goed, zegt Kuiper.
De laatste jaren is de oogst echter
mager: acht lokale lijsten in vijf ge-
meenten in Zuid- en Noord-Lim-
burg sloten zich aan. In Arcen-Vel-
den kozen twee plaatselijke lijsten
voor aansluiting, in Tegelen en
Vaals eveneens, in Gulpen en
Meerssen ieder een.

In Vaals kozen de Werknemersfrac-
tie (een zetel) en deLijst DOE (twee
zetels) voor het CDA. Officieel was
dit vanwege de ideologische ver-
wantschap, maar politiek 'lijfsbe-
houd' bij de komende verkiezingen
lijkt ook een belangrijke achter-
grond te zijn geweest voor de stap.
De leiders van beide fracties nemen
eveneens verkiesbare plaatsen in op
de CDA-verkiezinesliist.

Opvallend
Ook in Meerssen vond een opvallen-
de stap plaats: de grootste fractie in
de raad, de Lijst Pinxt met vier ze-
tels (waaronder een wethouder),
koos voor het CDA. Het argument
voor aansluiting luidde dat één gro-
te, sterke landelijke partij meer
weet te bereiken bij provincie en
rijk. Vertegenwoordigers van de
oude Lijst Pinxt bezetten de plaat-
sen een, drie en vijfop de CDA-lijst
by de komende verkiezingen.

Afscheiding

" Drs WimKuiper: Verhouding lokalepartijen tot CDA niet altijd 'gladjes. Foto: widdershoven

Maar niet alleen het feit dat het CDA
de laatste jaren slechts weinig loka-
le partijen aan zich heeft weten te
binden is opvallend. Het verbaast
Kuiper evenzeer dat er de laatste ja-
ren slechts twee afscheidingen van
het CDA zijn geweest: in Stem en
zeer recent in Brunssum.

steeds moeilijker lokale lijsten over
te nemen", zegt de Maastrichtenaar.
„De enige manier voor het CDA om
nog sterker te worden is dat een-
manspartijtjes 'uitsterven.Dat is de
laatste jaren al veel voorgekomen."

Verwant
Volgens Kuiper kan deze ontwikke-
ling echter ook aan het CDA zelf lig-
gen. Vroeger, maar ook nu nog, be-
stond er in de landelijke gebieden
een grote verwantschap tussen de
achtergrond en het profiel van de lo-
kale en de CDA-politicus. De lokale

„Als jebedenkt dat het overstappen
van lokale politici naar het CDA in
het recente verleden niet overal zon-
der wrijving is verlopen, dan is het
voorstelbaar dat de komst van nieu-
we mensen in het CDA en het door-
voeren van veranderingen tot on-
rust leidt. Dan zou het maar een
kleine stap voor stemmentrekkers
kunnen zijn om weer met een eigen
lijst uit te komen. Maar dat is niet
gebeurd. Er is blijkbaar niet hard
geknokt."

theo sniekers

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)
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[/IJLEN - De schrik zit er bij de medewer-
ws van deRabobank in Vijlenna twee over-
zien goed in. Bij de overval van dinsdag-

middag was de directeur zelf het slachtoffer.,
n*k realiseerde me in eerste instantie niet dat
en van de twee overvallers met scherp op
"ij schoot. De lege huls hoorde ik op de

eJfond vallen op het moment dat ik de sleutel
(fin de kluis wilde pakken. Ik dacht aan een
Dsse flodder".

-Gelukkig kunnen we er als groep samen
tyer praten", vervolgt de directeur, die nietJtet naam genoemd wil worden. „Maar dat
'eemt niet weg dat zulke criminelen je de

_|uipen op het lijf jagen. Pas als alles voorbij
f. volgt de realiteit. Deze mensen realiseren
"ch niet waar ze mee bezig zijn. Op deze ma-

sker maken zij het leven van mensen onge-
§>kkig. En dat alles om aan geld te komen".

IJirect na de tweede overval hadden de bank-
medewerkers het vermoeden dat een van de
Paders ook bij de eerste overval betrokken
jras.Een van de daders van de overval in de-

De angst zit
er goed in

Rabobank neemt maatregelen den genomen om de veiligheid te verhogen.
Zo zal de bank tussen de middag niet meer
open zijn. De beide overvallen vonden im-
mers rond het middaguur plaats.

„Dat is dan bijzonder jammer voor de toeris-
ten in de zomermaanden", aldus de directeur.
„Maar zij moeten hier begrip voor hebben.
Misschien dat er in de toekomst geldautoma-
ten in de muur worden aangebracht. Dat is
nu echter financieel nog niet verantwoord.
Ook worden binnenkort camera's opge-
steld".

Crimineel milieu
Kerkrade onrustig

Limburgs dagblad j provincie
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t
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedankenvoor de grote belangstelling bij het heen-
gaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Lieske von Mauw-
Lemmens

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
De vele troostrijke brieven, bloemen en h.h. missen
liebben ons getroffen en gesterkt ditverlies te dra-
gen.
Een bijzonder woord van dank aan de dokters en
het verplegend personeel van het St.-Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum. Verder bedanken wij direk-
tie, personeel en de bewoners van het Verzorgings-
tehuis „Elvira".

P. von Mauw
kinderen en kleinkinderen

Amstenrade, 7 maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 10 maart a.s. om 18.30 uur in de kapel
van het verzorgingstehuis „Elvira" te Amstenrade.

Dankbetuiging
f

Voor uw blijken van medeleven ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van

Hub Sp/^e
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevrouw Spee-Ramaekers
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 10 maart om 19.00 uur in de kerk van
St. Callistus te Neerbeek.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedankenvoor het medeleven dat wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis
van mijn man, onze vader en opa

Jan Mathieu Pelzer
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mia Pelzer-Bosch
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 11 maart a.s. om 11.00 uur in de kapel

'van Douvenrade te Heerlen.

I lil ~

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze dierba-
re moeder en oma

Maria Gertrudis
Markgraaff-Leurs

danken wij u van harte.
Frans, Maike
Jos en kinderen

Buchten, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 10 maart om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Buchten.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u graag oprecht
dankenvoor de deelneming bij het overlijden
van onze lieveen zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Jan Lambrichs
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag.lo maart a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk St.-Petrus Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chèvremont.

Dankbetuiging
De overvolle kerk, de vele condoleances, de bloe-
men, h. missen en uw medeleven bij het overiijden
van mijn dierbare man, onze lievevader, schoonva-
der en opa

Jan Elissen
hebben ons diep ontroerd.
Een mooier afscheid hoe intens triest dan ook, had-
den wij ons niet kunnen wensen.
Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te
bedanken, willenwij u langs deze weg onze oprech-
te dank betuigen.

Mevr. M.H. Elissen-Landerloo
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 11 maart om 10.00 uur in de H. Brigidakerk
te Noorbeek.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming betoond bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Gertrudis
Haverkort-Janssen

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Geleen, maart 1990
De zeswekendienst wordt gehouden in de paro-
chiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus in
Oud-Geleen op 10 maart 1990 om 19.00
uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn zorgzame man, onze vader,
schoonvader en opa

Albert Hendriks
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. J. Hendriks-Sturmans
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00uur in deEligius-
kerk te Schinveld.

Wij danken u van harte voor uw blijken van mede-
leven door ons ondervonden tijdens de ziekte, het
overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare

Tiny Vinken-van Pol
U was voor ons een grote steun.

Piet Vinken
Dionne en Jos
Familie van Pol
Familie Vinken

Echt, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenzon-
dag 11 maart om 11.30 uur in de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

De eerste jaardienst voor mijn lieve man, onze pa,
schoonpa en opa

Piet Lenaerts
zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00
uur in de kerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel
te Leenhof.

M. Lenaerts-Consten
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn zorgzame man, onze vader,
schoonvader

Hub Stevelmans
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. M.J. Stevelmans-Rietrae
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00uur in de Fatima-
kerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de innige deelneming, betoond na het overlij-
den en bij de begrafenis van onze dierbare overle-
dene

Sophia Bogie
danken wij u van harte.

Uit aller naam:
Familie Bogie

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden za-
terdag 10 maart om 19.00 uur in de parochiekerk
van O.L.V. Geboorte te Ohé enLaak.

Het is al weer een jaargeleden datwij afscheid heb-
ben moeten nemen van haar die ons zo dierbaar
was

T^onia Muys-Knops
Nog steeds is het moeilijk de leegte die zij achter-
liet te aanvaarden.

Kinderen Muys
Hulsberg, maart 1990
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wor-
denop zaterdag 10maart om 19.00 uur in de St. Cle-
menskerk te Hulsberg.

Voor de vele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen bij de begrafenis van onze moeder
en oma

Antoinetta
Plum-Nagel

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwen-
hagen.

De plechtige eerste jaardienstvan mijn echtger
onze moeder en oma

Trautje
Dederen-Haagmans

zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart 1990
19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk te Sch
berg.

Dhr. J. Dederen
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, maart 1990

Algemene Begrafenis- en Crematieverenigii
„Samenwerking" Brunssum

De Algemene Begrafenis- en Crematieverenigil
„Samenwerking" te Treebeek-Brunssum, vraaj

personen voor de functie van

drager
Geïnteresseerden kunnen voor een afspraak bel

met de uitvaartverzorger, dhr. Lugtigheid,
049939 tel. 045-254906.

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen,
billen of heupen?
Zitten er wat hinderlijke
vetkussentjes hier en daar?
Dankzij onze unieke iP/' L __.
ZWITSERSE TFM-METHODE E M M
slankt uaf op volkomen _^^*"^ v<nnatuurlijke en verantwoorde wijze flB^op die plaatsen waar dat nodig H
is. Ook u kunt net als vele flV Vandere vrouwen een mooi slank j| V
en jeugdigfiguur krijgen. y
Onderzoek aan de Universiteit M
Limburg bevestigt dat onze fl
TFM-afslankmethode GOED en fl
VEILIG werkt. Die zekerheid .Jj
heeft u alvast. Persbericht van 11!i1ii!i..1.1!..!W !^K®dr. M. Roede ligt in ons inst. ter W fl
inzage. f i
Begin uw slanke en gezonde Vi fltoekomst met een simpel
telefoontje en maak met mevr.
Extra een afspraak voor een
gratis en vrijblijvend
figuuronderzoek.

La Belle Helene
TFM-figuurcorrectie-inst\tuut

045-311490

tAn van Mierlo, 66
jaar, echtgenote van

Tjeu Sleven, Daalak-
kerstraat 31, 6014 BD
Ittervoort. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag
10 maart om 10.30 uur
in de parochiekerk van
de H. Margarita te Itter-
"voort.
4. Piet Engelen, 80
' jaar, echtgenoot van

Greet Hallen. Corr.a-
dres: Mercuriusstraat 5,
6043 XE Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 9 maart
om 10.30 uur in dekerk
van Het Woord Gods te
Swalmen.

t Johannes Beulen, 81
jaar. Corr.adres: van

Nijdeggenstraat 22,
6071 CA Swalmen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 9 maart
om 11.00 uur in de St.-
Lambertuskerk te
Swalmen.

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman ,

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaanwe elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Ge-ef stotteraars

even tle tijd.

Ookalnbeetje
I ii I

Goed vallende, makkelijk te kom- «ma^^. #J^ fyf Charmante heren trenchcoat.

:::'xï? -.. z3Ek~- _____________________h_!£^_r^fc:"" "4 *%*TÏV^^*^i^jtf^j '■ ■

Eigentijdse blazer verkrijgbaar Modieus kolbert voor fll VsÈ Multifunktioneel jack met ka- Dames jack. Volledig gevoerd
in de modieuze kleuren kiwi het werk maar ook voor de >f puchon verborgen in de kraag, en met ruime zakken. In kit/ -n
en bruin. *W^%lM vrije tijd. 1-rij model in beige of In de kleuren kit/rood of kit/ lila/lime of groen/lila/lime
In maat 38 t/m 46. \jj££M kaki. 2-rij model in de W groen. F|T| V Maat |»T|V &>,
Zwierige broekrok met cein- kleur stone. | |^<flfl Maat 48 t/m 58. mtéïtt 38t/m 44. LECfI
tuur. In de kleuren kiwi en 48 t/m 54. |_BJe_--9 j| Bandplooi pantalon met om- Puur katoen in de juiste snit. *|
bruin. EETtIV Stoere katoenen vrijetijds- -Bv Xs®»^^ slag en riem. Uitgevoerd Damespantalon inklusief
Maat 36 t/m 46. W^t^U broek afgewerkt met degelijke Jflflflf : in 10°0/o katoen. In cement of ceintuur. Maat 36 t/m 44 in
Net als de krokussen kunt u riem. In de kleuren licht kaki wk beige. Maat 46 t/m [*<|fl de kleuren zand, r/T|l
met deze kleurige blouse ofkit.Maat2B" b/|l fl fl éÊÊÊ\i 56 en 47 t/m 51. W^Èf^m groen ofzalm. L%W^% s

fleurig voor de dag komen, en 30" t/m 38." WJëZmM ' L\ Hè
Maat 36 t/m 46 IrVl V fi §1 S mk fl^
in twee dessins. WMïJrA 1§ _..^l^^_É._^.

Superconfex zorgt datjegoedvoor<^dagkomt>v-.--.^J^2s^
t

KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.
STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490 I%\



bioscopen
HEERLEN

'a', Rivoli, Maxim: Born on the"h of july, dag. 16 en 20.15 uur. Ho-■ I shrunk thekids, dag. 14 en 16 uur.,tl Magnolias, dag. 18 en 20.30 uur.
fem Nights, dag. 15.30 18 en 20.45
d H5: Koko Flanel, dag. 14.30 19 enJO uur. Turner and Hooch, dag. 14.15
|n> en 21.15 uur. Dead poets society,
1 H 18.30en 21 uur.Back to thefutu-■ dag. 18.30 en 21 uur. Black Rain,I H 18.30 en 21 uur.

exposities
HEERLEN
"burgse Volkssterrenwacht,'aapskooiweg 95. Op reis door het11-Westelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
*? 13-17uur, di en vr ook 19.30-22uur.Wsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
«igeving in Prototypen. T/m 1/4,nn di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17

J- Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-■ Van Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4.
▼"eie Kunst uit West-Duitsland. Mi-w*e'Runschke, schilderijen en grafiek.
ft -0/3 fm 2/4. Open van wo t/mzo van
T! U|Jr. Thermenmuseum. De tijd ge-
prd, expositie van foto's uit de 19de!*■ T/m 18/3. Bezoekerscentrum"f'eversheide. Expositie: Reeën inireland. T/m 11/3, open di t/m zo van
«' uur. Ontmoetingscentrum Wel-flïv ' Aquarellen en olieverfschilderij-
■ll n Kitty Nelissen van Hooren. T/m
'Ei daSellJks geopend van 9-21 uur.11*' kloosterweg 1. Beelden in bronsII Klei van lene Melenberg-Brassé.
Parellen van stillevens en landschap-
W van Jos Cremers. Van 9/3 t/m 6/4,
"-P1 ma t/m vr van 9-17 uur. Galerie
F - Schoolgalerie Sintermeertencolle-■*l F. Kennedylaan 10. Kunstenaars
V*n naar Limburg. Van 11/3 t/m 31/3,F 1ma t/m vr tijdens schooluren.

RvS wijst verzoeken af
ezinMarokkaan

niet herenigd

C.A. Teijgeler, adjunct-directeur
van de AMRO-bank in Heerlen,
die samen met enkele andere
deskundigen het begeleidings-
team vormt van de jonge onder-
nemers.

niet erg vond dat hij vijfminuten
na aanvang van de vergadering
de raadszaal binnensloop. „We
zijn gewoon heel blij met zijn
aanwezigheid, ook al was hij wat
laat. Misschien dat ik daar later
wel iets van durf te zeggen", zei
de algemeen-directrice.

HEERLEN - „Moet de micro-
foon aan? Oh, wat eng." Het was
de eerste keer dat Marie-Louise
Quaden, algemeen-directrice
van mini-onderneming Mignon
Diago, een aandeelhoudersver-
gadering in 'die grote' raadszaal
van het stadhuis in Heerlen
opende.

Alle begin is moeilijk. Zeker als
je mag plaatsnemen op de stoel
waar normaal gesproken burge-
meester Van Zeil zetelt. En hele-
maal wanneer jeweet dat hij zelf
ook tot de aandeelhouders be-
hoort en vier plaatsen verder
naast je mee luistert.

De bedoeling van een mini-on-
derneming is het in praktijk le-
ren hoe jeeen bedrijf moet opzet-
ten. Mignon Diago biedt de stu-
denten uitstekend de mogelijk-
heid kennis te maken met alle as-
pecten van het zakenleven. De
groep deed onder meer markton-
derzoek, leerde precies omgaan
met het begrip kostprijsbereke-
ning en vaardigde aandelen van
’25,- uit aan 45 personen. Aan
het eind van het project krijgen
de aandeelhouders hun dividend
uitgekeerd.

Afgezien van de wat aarzelende
start verweert Marie-Louise
zich overigens kranig. Ze toont
over redenaarstalent te beschik-
ken en zonder gêne deelt ze de
aandeelhouders mee dat de
stropdassen- en pochettenon-
derneming weliswaar aanvanke-
lijk met verlies draaide, maar dat
de zaken sinds een paar maan-
den voor de wind gaan. De finan-
cieel directrice neemtvervolgens
het woord om toe te lichten dat
de winst precies 150 gulden be-
droeg. „Dus dat betekent een di-
vidend van acht procent", glun-
dert ze. Een daverend applaus
daalt over de blozende directiele-
den neer.

van een bedrijf. „Als ik van
school afkom, heb ik een vesti-
gingsdiploma", blikt de zaken-
vrouw in spe vooruit.

goed produceerden en verkoch-
ten", zei Ingrid Philippen, die
deze week Marie-Louise als al-
gemeen-directrice opvolgt, aan-
gezien diepost per toerbeurt ver-
vuld wordt.

In het nieuwe jaar merkten de
jongedames dat het in de zaken-
wereld ook goed toeven kan zijn.
Mignon Diago haalde na de ad-
viezen van de begeleiders enkele
orders binnen en het zakelijk
succes bereikte een hoogtepunt
tijdens de verkoopdagen in
Genk (januari) en in Brussel (fe-
bruari).

„Die dagen waren echt een bele-
venis. In Brussel hebben we ont-
zettend goed verkocht. En in
Genk was het eveneens leuk,
vooral omdat we een tweede
prijs van vijfhonderd gulden
wonnen vanwege ons origineel
produkt. Wij waren een van de
eerste ondernemingen die een

Zowel Ingrid als Marie-Louise
zien hun toekomst in het zaken-
leven. „Voordat je zon projekt
start, denk je: chic", stelt Ingrid.
Maar dat eenzijdige beeld is door
de keiharde praktijk inmiddels
flink gewijzigd. Ingrid denkt er
over om na haar studie een func-
tie in het management te zoeken;
een onderneming leiden hoeft
niet zonodig. Dit in tegenstelling
tot Marie-Louise, die wel heil
ziet in een carrière als directrice

De AMRO-bank meent dat het
bedrijfsleven mensen van mini-
- ondernemingen goed kan ge-
bruiken. Daarom is de AMRO
ook aan het overleggen met twee
werkgeversorganisaties om een
stichting naar Belgisch voor-
beeld op te zetten. Deze stichting
moet in Limburg twee nieuwe
mini-ondernemingen in het le-
ven roepen. Binnen vijf jaar
moet dat aantal in heel Neder-
land op 200 liggen.

Prima
De begeleiders zijn het er over
eens dat de studentenzich prima
een ondernemershouding aan-
meten. De burgemeester sluit
zich bij hen aan: „Ze houdenzich
goed bezig met het winstbegrip.
Het grootste gedeelte van de be-
ginnende ondernemers haalt de
eerste jarenhelemaal geen winst,
laat staan dat ze dividend kun-
nen uitkeren."

Leerzaam daarbij is natuurlijk
het omgaan met de problemen
die 'de modestudenten tegenko-
men. En daar zijn ze voldoende
mee geconfronteerd. Zo verliep
de produktie de eerste twee
maanden duidelijk niet naar
wens. „Ze pakten een stropdas,
begonnen er aan te knippen en
vervolgens gaven ze hem aan een
ander. Aangezien iedereen zijn
eigen tempo aanhield, leverde
dat problemen op. De een moest
op de ander wachten. We wezen
hen er op dat ieder een eigen
stropdas moest maken", vertelt

België kent het fenomeen al lan-
ger. De VZW, de Vereniging
Zonder Winstoogmerk, uit Bel-
gië gaf dan ook de aanzet tot het
introduceren van het schoolpro-
jekt in ons land. De heer Koor-
man begeleidt namens de VZW
de vijftien tweede*- en derde-
jaars studenten en heeft zich
daarmee schijnbaar zo geliefd
gemaakt dat Marie-Louise het

Geliefd

De Mini-onderneming Mignon
Diago is een schoolprojekt van
de MDGO-Molenbeek. Vanaf
vorig jaar oktober produceert en
verkoopt Mignon Diago twee uur
per week stropdassen en po-
chets. Het bedrijfje is de eerste in
zijn soort in heel Nederland.

Van onze correspondent
HAAG/HEERLEN — Het is. Marokkaanse inwoner vanr'en niet gelukt via een Raad

State-procedure een definitieve
"ujfsvergunning voor twee van'kinderen te krijgen. Nadat eerst

in Den Haag dat ver-
Fhad afgewezen heeft nu ook de
£ van State bekend gemaakt dat
Kinderen in Marokko moeten"en.

Stadhuis krijgt data-lijn met gouvernement

Raadsbesluiten Heerlen
supersnel uitvoerbaar

Van onze
verslaggever

VOERENDAAL - In
wandelgebied Scha-
lenbosch, tussen
Klimmen en Ter-
maar, komt geen on-
dergrondse beton-
nen waterbuffer, zo-
als de bewoners wil-
den. De gemeente-
raad van Voerendaal
koos deze week voor
de aanleg van een 25
bij 25 meter groot

Bewoners Klimmen en
Termaar vangen bot

bassin met daarin
een kunststof zak.

De raadsleden ble-
ken niet gevoelig
voor het argument
van de bewoners dat
een dergelijk bassin
ontsierend is voor de
omgeving. De enige
toezegging die aan
de bewoners werd

gedaan is dat beke-
ken zal worden of
het bassin eventueel
kan worden afge-
dekt met kunstgras. .
Het bassin in Scha-
lenbosch is nodig
omdat de riolering
bij hevige regenval
het water niet kan
verwerken.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De gemeente Heerlen kan in hetvervolg raadsbe-
sluiten supersnel uitvoeren. In het kader van een experiment
met een rechtstreekse computerverbindingkunnen de beslui-
ten binnen 12 tot 48 uur worden uitgevoerd, nadat de raad
daartoeheeft ingestemd. Nu gaan al gauw twee tot drie weken
voorbij, voordat deprovincie devereiste goedkeuring aan het
raadsbesluit heeft gehecht.

hinderen worden in Marokko
F de moeder van de huidige
fSenote van de Heerlenaar ver-*d. Zij zou daarvoor te oud ge-
clen zijn. De kinderen komen uiteerste huwelijk van de man en
eerste huwelijk van zijn huidigew- Beiden zijn hertrouwd. Vol-

■? de Raad van State kunnen de
"eren niet in aanmerking komen

freen verblijfsvergunning omdat
edurende langetijd in het gezin
i de grootmoeder zijn opgeno-
r Op het moment dat de Visa-
rst een beslissing nam op het
r£ek om een verblijfsvergunning
pten de kinderen geen deel uitf het gezin van de Heerlenaar.
r beleid tot gezinshereniging be-rt dat in dergelijke gevallen men
P aanspraak kan maken op een
ptigmg tot een voorlopig ver-l' in Nederland.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Gedepu-L
teerde Staten zullen een nieuwe be-^
slissing moeten nemen over eenI
subsidieverzoek van de Stichting..
Federatie Welzijnswerk Ouderen;-
-(FWO) in Heerlen. De beslissing van
het provinciebestuur om de FWO:
voor 1985 slechts twintigduizend
gulden subsidie te geven is door de
Raad van State vernietigd.

Bij het toekennen van de subsidie
heeft het provinciebestuur gewei-
gerd in de kosten bij te dragen voor
de tewerkstelling van een coördina-
tor en de realisering van een huiska-
merproject. De Raad van State
vindt dat GS op een te gebrekkige
wijze gemotiveerd hebben waarom
zij die beslissing hebben genomen.
Volgens de Raad van State zijn GS
niet ingegaan op de door de FWO
aangevoerde bezwaren tegen de
subsidieweigering. Voor de afwij-
zing diebetrekking heeft op de sub-
sidie voor het huiskamerproject
zegt de Raad van State dat de pro-
vincie nagelaten heeft daar enige
opheldering over te geven.

In Limburg zijn Heerlen en Sittard
de twee gemeenten die aan het ex-
periment deelnemen. Een woord-
voerder van de provincie bevestig-
de dat uit tevredenheid de keuze op
Heerlen en Sittard is gevallen. Daar-
bij is gelet op de wijze waarop zij
hun eigen administratie verzorgden
en op het niveau van automatise-
ring.

In de loop van dit jaarkomt daartoe
tussen de stadhuizen van beide ge-
meenten en het gouvernement in
Maastricht vaste computerverbin-
dingen. Dergelijke experimenten,
onder de naam Data Uitwisseling
Project Lokale Overheden (Duplo),
worden alleen in Limburg en Zuid-
Holland genomen. Na acht maan-
den bekijken provincie en gemeen-
te over de proef op grote schaal kan
worden toegepast.Het buitengewoon soepele toezicht

van GS op Heerlen en Sittard gaat
gepaard met een experiment om de
correspondentie over de begro-
tingswijzigingen te automatiseren. Papierstroom

Demonstratie
Fedelitas

- Gymnastiekvereni-
i^edejitas houdt op 11 maart inpthal Rumpen in Brunssum eenL/°gyjade', een demonstratievan
E Mastiek, jazz en dans. Veertig
t Pen uit verschillende vereni-
L*eh nemen eraan deel. De de-
[Ptratie begint om 12.00 uur enL n tot 17.00 uur.

[Drie maal politiek
orum in Landgraaf

Telerisiedebat ’grote partijen’ van de baan Het buitengewoon soepele toezicht
voor Heerlenen Sittard is inmiddels
alvan start gegaan, ook al is de com-
puterlijn nog niet geïnstalleerd. De
gemeente krijgt dan binnen een
paar dagen op de nog gebruikelijke
wijze bericht van de provincie. De
verwachting is dat de papierstroom
tussen gemeentehuis en provincie-
huis zal teruglopen na de ingebruik-
name van de data-verbinding. Dat project dientvoor de 120 hooge-

bejaarde bewoners van een flatge-
bouw voor ouderen in Heerlen-
Noord. De FWO wil dat project uit-
voeren in het flatgebouw zelf. GS
zijn van mening dat gebruik ge-
maakt kan worden van het bejaar-
denoord Ter Eyck. Het is de afde-
ling rechtspraak van de Raad van
State niet duidelijk geworden waar-
om de provincie dat wil.

programma staat een optreden van
Cobi Schreijer.

dag om 12.00 uur een lezing gegeven
over het kaartspel 'Tarot. Middels
dit kaartspel kan men zijn gevoe-
lens leren kennen. Voor informatie:
S 712106 of 712856.

Het toezicht op de gemeentelijke fi-
nanciën isvan oudsher een taak van
de provincie. Tot voor kort kende de
provincie alleen het onderscheiding
tussen het gewone (preventieve)
toezicht op het kasboekje van de ge-
meente en een versoepeld vorm
(globale toetsing van de financiële
gevolgen van een raadsbesluit).

«. Van onze verslaggever
.^GRAAF - In de gemeente

tvpïraaf worden voor de verkle-
in n drie politieke forums gehou-. i daaraan tal van lokale politie-
iw'tijen deelnemen. Van al die
it>p maakt Omroep Landgraaf

'amen.
Kerkrade

Heerlen
Brunssum

" De PAK-fractie houdt vanavond
om 20.00 uur fractieberaad in café
Keulen, Schinvelderstraat 3.

" De Poolse theoloog prof. Dr. Wal-
demar Chrostowski verzorgt vrijdag
van 11.00tot 13.00 uur een gastcolle-
ge bij de UTP, Oliemolenstraat 60.
De voertaal is Engels. Entree gratis.

litiek forum datom 20.00 uur plaats-
vindt in het Grand Theater in Wau-
bach. Het mottto van de discussie
is: 'Hoe groen is Landgraaf nog in
1994?'. Aan deze discussie nemen
dezelfde partijen deel als aan het fo-
rum van de WPVL. Alleen het CDA
debatteert niet mee omdat WielRin-
gens zich te laat zou hebben aange-
meld. Hetgeen in CDA-kringen
trouwens met zeer gemengde ge-
voelens is ontvangen. Overigens
zijn voor beide forums wel alle par-
tijen uitgenodigd. Ir H. Vijverberg,
directeur van de Limburgse Milieu-
federatie, zal tijdens een inleiding
het afvalprobleem belichten. De
psycholoog Van Heeswijk uit Sit-
tard, tevens voorzitter van het IVN
in die plaats, zal trachten de discus-
sie in goede banen te leiden.

etw erste forum is georganiseerd
if! e Werkgroep Politieke Vor-
or| landgraaf (WPVL) en wordt
iCn om 20.00 uur gehouden in 't
lfHmi e te Übach over Worms. De
*oti eden, afgevaardigden van de
en 'es CDA, PvdA, Gulpers, Vrou-
l «Ppèl, VVD, Nieuw Landgraaf
.(Pbchsschenbosch 2000, zullen
■>e ior,;e uiteenzetting geven over
Of;} andgraaf bestuurd dient te
irihp m et Publiek krijgt de gele-
ed vraSen te stellen. Discus-
e*4j er is de Roermondse Marian
*f is ans' die zelf niet Politiek ac- " In het Baanlozencentrum, Gras-

broekerweg 166, wordt van 9 tot en
met 17 maart de fototentoonstelling
'Armoede' gehouden. Menkan er op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te-
recht.

Treebeekriai)inV^aart organiseert het IVN, af--6 de Oude Landgraaf een po-

" In het kader van de Internationa-
le Vrouwendag vindt morgen om
16.30 uur in de Stadsschouwburg
een optreden plaats van de cabaret-
groep 'Opmaat. Entree vrij. Voor
informatie len Kleikers van Zymo-
se, S 727257.

" Het damescomité van harmonie
Concordia houdt op zaterdag 17
maart van 10.30 tot 14.00 uur een
rommelmarkt in het Jeugdhuis aan
de Maanstraat. Wie nog bruikbaar
materiaal wil afstaan kan bellen
naar S 218499, 257095 of 255331.

" Het IVN houdt vrijdag de jaar-
vergadering. Er zijn vier bestuurs-
functies vacant. Kandidaten kun-
nen zich aanmelden bij H. Hom-
men, ® 462833 of bij mevrouw
Hoofs, S 453021.

" De Belastingdienst FNV houdt
deze maand iedere zaterdag van
10.15 tot 12.30 uur zitting in restau-
rant Chermin aan de Markt. Men
kan er ook elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag terecht van
10.15 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30
uur. Voor informatie en aanmel-
ding: Wim van Goor, S 455012.

kerkelijk zangkoor St. Joseph op
zondag 13 mei een reünie. Alle leden
en oud-leden zijn welkom. De ont- ,
moeting vindt plaats op de hoeve
Overhuizen te Bocholtz. Contact-
persoonJ.Smeets, Vlengendaal 68 te
Bocholtz S 045-443317.

" In verband met de viering van
het 25-jarig jubileum van de Oude-
ren Sociëteit is er op zaterdag 17
maart om 18.30 uur in de Wilhelmi-
nazaal te Bocholtz een feestavond
voor leden. . Spoedige aanmelding
is gewenst mevrouw Vanhommerig,
Wilhelminastraat 20a, S 045-443427
of bij mevrouw Gorissen, Gasthof 3
te Bocholtz, S 045-440042.

klein journaal
oosteli|ke mijnstreek S redactie: 739282 \

met veldspelen op het nieuwe
Kamp-Alberik.
Jeugdkompas is een onafhankelijke
stichting met als doelstelling het op-
zetten en begeleiden van diverse
jeugdprojecten.

" De toneelvereniging Vondel sluit
vrijdag, zaterdag en zondag het to-
neelseizoen af met de klucht 'De
tant oet Canada*De voorstellingen
worden om 20.00 uur gegeven in 't
Kloeëster. Kaarten kosten in voor-
verkoop bij bakker Jacobs ’ 5,- en
aan de kassa ’ 6,-.

" De harmonie St. Caecilia houdt
op 22 april vanaf 11.00 uur de jaar-

Ilijkse rommelmarkt in en om de
Harmoniezaal. Particulieren dieeen
kraam willen huren kunnen terecht
bij S 252861.

Ook de Stichting Welzijnswerk
Landgraaf (SWL) zal in de Kleikoel
samen met de Lokale Omroep
Landgraaf een forumdiscussie orga-
niseren. Datum en tijdstip liggen
nog niet vast. Deze discussie is trou-
wens het alternatief voor het live-te-
levisiedebat van de omroep. Omdat
de fractie Gulpers niet mee wilde
doen aan een debat met slechts
CDA en PvdA, is dat afgeblazen. Simpelveld

" Het kerkelijk zangkoor Harmo-
nia voert zondag om 10.00 uur in de
Remigiuskerk voor het eerst de Sal-
ve Regina-Messe van Stehle uit.

Schinveld
Van de forumdiscussie zal de om-
roep opnamen maken, evenals van
de debatten in 't Stroatje en het
Grand Theater. Later zendt de om-
roep een politiek programma uit
met impressies van de drie forums.

vander Linden
in Brunssum
V^NSSUM - Het CDA in
ki 6y Ssum start vandaag de ver-
tnottnSscampagne onder het
ï>'aat° 'Investeren in Brunssum'.
rissp Van handeling is café Go-
lHk aan de Kerkstraat* Lüst-6r "*° Palmen begint om
Als Uur met een uiteenzetting.
tf>eflfri Stspreker is Tweede Ka"
Sen_X René van der Linden uit-sjocilgd.

BocholtzDe wethouders Gybels en Heinrichs
zullen antwoorden. Het programma
zal waarschijnlijk tweemaal uitge-
zonden worden. Het SWL en de om-
roep hopen dat alle partijen aan dit
forum mee zullen doen. " In het Advies en Studiecentrum,

Diepenbrockstraat 15, wordt zon-

" De 8 maart-beweging geeft in het
kader van het 80-jarig bestaan van
de Internationale Vrouwendag een
brochure uit. Voor informatie:
S 727257.

" In het Casino aan het Treebeek-
plein wordt op 1 april van 11.00 tot
19.00 uur de jaarlijkse tentoonstel-
ling 'Treebeek Creatief gehouden.
Amateurkunstenaars die eraan mee
willen doen, dienen zich zo spoedig
mogelijk aan te melden bij Henk-
Mak, Touwslager 41 Brunssum,.
S 271342 of bij Wilfried Henne--
kens, Kollebloem 2, S 254400.

" De LVB houdt vrijdag om 20.00
" De Stichting Jeugdkompas gaat
het 'Canadese kampavontuur' in
Schinveld introduceren. In de ko-

Bingelrade
mende zomervakantie kunnen kin-

" In het kader van zijn 125-jarig ju-
bileum organiseert het gemengd

deren van acht tot en met veertien
jaar onder meer liederen zingen bij
het kampvuur en zich bezighouden

uur voor alle vrouwen vanaf 18 jaar
een vrouwen- en moederavond in
het Ontmoetingscentrum. Op het

"É Impressie van de aandeelhoudersvergaderingvan MignonDiago. Foto: FRANS RADE

" Een van de bewoners stemt 'automatisch. Foto: marcelvan HOORN

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Bewo-
ners van bejaardencen-
trum Heereveld in
Landgraaf mochten gis-
teren onder het toe-
ziend oog van gemeen-
tevoorlichter Harrie
Gielen oefenen op auto-
matische stemmachi-

Ouderen oefenen
op stemmachines

nes. In deze gemeente
wordt op 21 maart over-
al op deze wijze ge- Istemd. Precies 23 be-

jaarden brachten hun
stem uit. De nek aan

nek-race tussen PvdA
en CDA leverde geen
winnaar op: beide par-
tijen behaalden negen
stemmen. Ook enkele
plaatselijke partijen
kregen een stem. Van-
middag mogen de be-
woners van bejaarden-
centrum De Dormig
oefenen.__________________________________________________________________________________

remco pijpers

Provincie moet
subsidie FWO

opnieuw bekijken

Mini-onderneming
lijkt succes te worden

Stropdassen en pockets gaan vlot over de toonbank
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TIJDGNS HGT VOLVO OPGN-—- STAAT üop voordggl! ztz^r^^rlijke feu dat er in ons land en J" L m special N^jg^^^JW

H25maart maakt iedere „j.> ~ „> „<..-. , , en 740 tijdens het Open te bewonderenz.j nidrtiL uuuiim itutit Ontdek hoe de nieuwe Volvo 460 - nu ook niet viertraps ■> r

bezoeker door het mee- van de autopers waarmaakt! en te berijden. De eigenzinnige 240 heeft

doen aan deze prijsvraag kans op een een fraaie, nieuwe achterzijde, de markante 740 is voorzien

geheel verzorgde vliegreis voor twee naar van een geheel nieuw, aërodynamisch front. Als zakelijke

vohoMonteYcZ^lTte^oemooU de Monte Carlo Open. |||81l Contract, waarmee uuw onderhouds- en reparatie-

Met "aces" alsjohn McEnroe, Boris JÊEI^MSMêLjL kosten vooraf regelt. Dankzij de lage afschrijvings- |||^\
Ook derepresentatieve Volvo 740 in 1990

Becker en Stefan Edberg. Daarnaast zijn uitvoering geeft acte de présence. kosten van een Volvo is het tevens de moeite waard !*^
er schitterende graphite rackets van Head te winnen. u te laten informeren over de gunstige leasetarieven jl

Tijdens het Volvo Open kunt u kennismaken met via V°lv° LeasinB- Verder hangc Éf
de Volvo 460, de nieuwe business class Sedan met een g^*^#A er aan een flink aantal *3^^,
bijzonder hoog afwerkingsniveau, een uitermate complete ifiliH Wr zoineraccessoires nu een

yf^^^p\ standaard-uitrusting en alle comfort die Devermaarde Vóbo 240 zeer aantrekkelijk prijskaartje. Kortom,
Jp --^r fl Stationcar met znfraaij/\ W$Ê$Ê kenmerkend is voor Volvo. Extra goed geactualiseerde achterzijde. tijdens het Volvo Open van 8 t/m 24 maart

EfP^^ —**^ nieuws is het feit dat de 460 (vanaf staat u duidelijk op voordeel. Alleen het maken van een
Deprijswinnaars 2 t/m 10krijgen een .

fraai Headgrafhüe tennisracket! injectiemotor) leverbaar is met een proefrit levert u al een ongi- "VOT"VO
comfortabele viertraps automaat, evenals de coupé, de 480. nele Volvo Tennisparaplu op. Geniet het veitTOUWen.

KOM TUSSGN 8 GN E5MAART NAAR HGT VOLVO OPGN.

GELEEN, AUTOKALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123,

TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 « SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS B.V, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG,

BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.

tempo-tean
uitzendbureai
HORECA
Horeca-medewerkers m/v
met ervaring. Wilt u graag aan de slag? Op dit
moment zoeken wij met spoedbedienend pers.
voor diverse hotels/restaurants in de omgeving.
Werktijden kunnen in onderling overleg worden
vastgesteld. Bent u zowel geïnteresseerdals
gemotiveerd? Reageer dan snel!
Voor informatie:
04490 - 1 42 22,Raiiijt.a Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

__________________j_-__-_--------__-_--------_-— —————««——————"-———■

U kunt het moorden stapper
Van de 100.000 neushoorns in 1960 zijn er nu nog hoog)
4.000 over. Er zijn er dus reeds 96.000 afgeslacht.

De reden? Sieraden en dubieuze medicijnen. Daar m*
een einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom alle neti
hoorns aan een veilig reservaat te helpen. Uw hulp is ei
geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van de
prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of gif
overschrijving, ten gunste van Wereld Natuur Ronds, giro 2
Zeist, melding te maken van 'Neushoorns'.

Wanneer u minimaal f 27,50 overmaakt, bent u bove
dien voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdschf
'Panda'. Maar hetmeest belangrijkeis natuurlijk, dat u er op d'
manier voor zorgt dat iedere cent op de juiste «atu^plaats terechtkomt... ir f *'<

CIRO 25 ZEIST. f
l
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Autobedrijf Jasper BV
Wij geven in de maand

maart de hoogste
inruilprijs op onze jonge
gebruikte auto's zoals:

Peugeot2osl.9 GTI '87
Peugeot2osGß aut. 89
Peugeot2osKR 1.4 '88
Peugeot 205 Junior '89
Peugeot 205 Accent '88
Peugeot 205 Junior '88
Peugeot 205 Accent 87
Peugeot 309 Gt Magnum '89
Peugeot 309 GR 1.6 '87
Peugeot 309 SR 1.6 '86
8NW316 '86
Citroen AX 1.0E type '87
Fiat Panda 750 Ct '88
Ford Fiesta 1100 super sport '88
Mitsubishi Colt 1500 GLX '87
Mitsubishi Lancer 1.8 diesel '87
Renault 9 Cheverney aut. '88
Toyota Carolla 1.6 HB '87

Dit is een groep van onze + 65
gebruikte auto's, speciaal voor u
geselekteerd. Dit alles alleen in
onze nieuwe occasionshal bij uw

oft. Peugeotdealer.

Autobedrijf Jasper BV
Mndrakerberg, 29 Sittard

Tel. 04490-21944.,%r
, Oonderdag koopavond.

wmmmmmü

aPORT(-van uwoude'
"nieuwe". U'
verrast zijn ',
de kwaliteit.
en mogelijk _]}

van Wel b.V:
Hoekerweg 4
Bunde 043-647833

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P*i
42x 54x 60,"

5.000,-148,- 122,- 11*f8.000,-232,-190,-17&1
10.000,-290,-238,-22Ü1
15.000,-436,- 357,-33j)<1
20.000,-581,-476,-440

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve J

rente vanaf 12,2%, and*!]
bedragen en looptijden $

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,3""

2e hypotheken
240x 180x 120"

10.000,-117,- 127,- W<
20.000,-235,-254,-298'
30.000,-353,-381,-449'
40.000,-470,-508,-599-'

Mits overwaarde-
Lopende leningen gee11.

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet-
Aflossing vanaf 2%P*f

maand.
____!' l 1Wl.} _ 1»7.T_!t-TlJI

Uw intermediair

GEURTS B.V;
NIEUWSTRAAT 22-2

HOENSBROEK^

: : — — — i
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■^■■■■^■■■■■■■■■^H Europaweg Zuid 401. Tel: 045-324444 St. Michaëlsweg 7 (Heugem). Tel: 043-613966 Vaesrade 100. Tel: 045-244644 |



anbttrgs Dagblad

I
_~„,,„_ ,„„

] OPEN DAG
-ERKENDE LICHAAMSVERZOR-

GENDE OPLEIDINGEN:
HP-MMppM

ïPflïWTipflf^^B __________ii^_____i___^_^__i_______________^_____l ______^^^3cTT?^^m^__B
"clusief manicuren Voet- en schoenkun- Voor het enig erken-
ög- en avondoplei- dige opleiding voor de N.G.S.-diploma
ing enig erkende SEPVO- Lesdag: zaterdag van

Jormale leerperiode 2 diploma. 9.00-13.00 uur
■ar Dag- en avondoplei- Leerperiode: 9 mnd.

Jtoedopleiding 1 jaar ding.
» van de VAKOS Leerperiode 18 mnd.

-foloma STIVAS Aantal lesuren: 250
Aanvang maart of

tend door de Minister van september
"ten-vijs en Wetenschap- ,-M,HMHMH-_-,^___________________-
i op grond van de Wet _w^^^_^^^ï*^
ite Erkende Onderwijsin-

Wngen, voor zover het /^...w"", ..%£ijs binnen de rei- Grimeren Voetreflexologie
"We van de Wet betreft. Manicuren

Vanaf 7 april iedere zaterdag
OPEN DEUR van 10.30 -13.00 uur

y\ LIMBURGSE
AKADEMIE VOOR

\dbAK>\ LICHAAMSVERZORGENDEi"*""—7 BEROEPEN _^
OPLEIDINGSINSTITUUT

delmach Machine en staalbouw
Nederland B.V.

zoekt met spoed voor diverse projecten:

- Electromonteurs
- Bankwerkers
- Pijpfitters

H met ervaring.
li Sollicitaties na tel. afspraak.
"orselstraat 1

°*36ï HC Nuth
M 045-242285
'*^~~o.

>i
5 'ê

'-

-/■^"l J L_j_k___Ml^

tniopic heerst hongersnood. Door droogte en oorlog zijn de oogsten mislukt. Mensen hopen
t,jP ' maar e honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd. De televisie
Uw u Weer balden waaraan wij nooit gewend raken. Het is niet de eerste keer dat wij /fC^S\

vragen. Maar we moeten doorgaan.Wij blijven geven om de levens van mensen. ETHIOPIË
U| * Va" hoop alleen met kunnen leven. SAMENKUNNEN WE ERGER VOORKOMEN. <ï$g<?

"" "U/u nm, n,,,, „ ,o|| Hm/uu,„ nm ,11(1,1.ISi 111l1111 l sneuut 111111lUUM 111l HU 111 l 1111lHl 11111l - 11111l 11111111 l

UlfHut hPt mnnrriPll CtnnnPtl Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of giro-
■MllH HC* mUUI MCn 3■.tippen. overschri jving ten gunste van Wereld Natuur Fonds, giro 25.

Op dit moment, terwijl u deze regels leest, verkeren tientallen Zeist, melding te maken van 'Olifanten.
olifanten in doodsnood. Wanneer u minimaal f27,50 overmaakt, bent u voor een

Meedogenloze stropers hebben het op hun ivoren slag- jaar donateur en u ontvangt ons tijdschrift 'Panda',

tanden gemunt. Daar moet een einde aan komen. Maar het meest belangrijke is, dat u er op die manier voor zorgt
Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom zoveel moge- dat iedere cent op de juiste plaats terechtkomt... o**"^

lijk olifanten aan een veilig leefgebied te helpen. Uw hulp is een P*|RA HE 'WÊPtÊF'Wgeweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van deze B I "#*■ f WMm | * *&< "
prachtige dieren. ■illllf All li-kM ■" wwf

1045-719966^
I èpiccolos

IFa^fl ____________r"^____L_>

W§ffflWft§flfr '; vS^^^^^^^^^^^^^W, .JsßSSfeß^ J^gg^j^ SÊÉÈ^ ■^BSJffiSßSjy' .jdjlÉÉ^^ .tiJJ^^ÉÉj^ ; jj^^^^^ J*^^^^"' -■JJ^^^^^' ,o^^^^^ i]j^^^^y' j^^^^^ -^^,-

v <-S»n3iB3kAuSBSB Wi&:« ■w9m*'Bl

Sparen Sparen + Spaarbank Obligatiefonds
"

L I

Sparenis
prima,

tot op zekere
hoogte.

Sparenkunnen we uvan harte aanbevelen. En voor dividend geldt een afzonderlijke ,j p g
Dat zal u niet verbazen, we zijn tenslotte fiscale vrijstelling van f. 1.000,-per vol- « .. . r "r ii u ■ -4. ~r.^a„~ Ik wil graag meer informatie over hetSpaarbank van huis uit. wassene. I ,6 ,°~,,. f j

Toch willen wij u wijzen op Met andere woorden: boven uw be- Spaarbank Obligatielonds.
een andere mogelijkheid: het Spaarbank lastingvrije rente op uw spaargeld hebt u Naam: m/v

Obligatiefonds. Dat doen we juist om- zo ook nog uw belastingvrije dividend.Dat Adres: .
dat we het beste met uw spaargeld voor- maakt het Spaarbank Obligatiefonds bij Postcode: j

hebben. Leest u maar even mee. uitstek geschiktvoor de gevorderdespaar- Plaats: — da ,

Wie spaart krijgt rente. Prachtig, zo- der, die met een minimum aan risico een Ie e oon: r^lvoncfs
lang u niet meer rente per jaar ontvangt maximum aan rendement wil wel/ larisrekenm

savon s

danf. 1.000,-*.Want boven datbedrag gaat Lijkt het Spaarbank Obligatielonds bij de Spaarbank.
u belasting over de rente betalen. Als die u een aantrekkelijk idee? Bel ons even, in een envelop zonder
situatie in zicht komt, wordt voor u het 06-0222464, of gebruik de bon. >a'""%. postzegel zenden aan: -flflflp
Spaarbank Obligatiefonds interessant. Dan krijgt u uitgebreide infor-/ .̂ rMX Spaarbank Obligatiefonds, ___

Deelnemers in dit fonds ontvangen matie thuisgestuurd. \gL G"£ 347' spaarbank
namelijk geenrente, maar dividend. * Gehuwdenf. 2.000,-; kind f. 500,-. <->,„,/.'■' I „

De Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer voor spaarders ;
Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdzetel: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen in Limburg. Maastricht, Amby, Bee^

Berg en Terblijt Blerick Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen, Roermond, Sittard,Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo en Venray
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, telefoon 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).
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JÉ PP*Jj **»f KOLBERT 46-541 "^ '^KOLBERT 46-58|| '\ KOLBERT 46-581 ■P§- £^ !§|| BLOUSE 46 -54 ÉPh| BLAZER 36-461 Êf^ 5"B|Ü TRUI36-46 I

M__ _Bl_l—it-j m i ■_____.__HB--BHb B jfP^ fi »;'*^ffl W^^^^
1.W,1il pTI 7ÏI lYllIH| U ■! Till ■! lavii \% \i% 7S I^W^S^! i

aii^^ Markt2 1MARCA: ELKE WEEKANDERS ALTIJD GOEH
HOE HAD U HEM ____^^^
WILLEN HEBBENT * **%$

____P^H<^<^^^l___l ____■

Ra
im d__.n£__ öSSP

■MSBHBBBH-lIM_-___-_B_B__B«S* mjm gW
;. " voor dat u kunt kiezen voor maatwerk i.p.v. confectie. Zo is w ir i^CÜSZEXIS-i

de Nissan Sunny er in 1.4 en 1.6 liter benzine-uitvoering met

12 kleppen, als 1.8 GTi met 16 kleppen en met de gerenom-

100.000 km) en 6 jaar carrosseriegarantie waarmee Nissan mmmmÊÊßm^mimmÊÈSlËZffil WxMiZMmmi ■■■■■!■■

zijn kwaliteitsniveau onderstreept en u hoeft niet lang meer
...,„niwr-r■■■■""" »■■■■■■■ '"" """."-"S*üii'iTiVi'i*iT'ivi" ■ ■__

jt3L' W ■ p- ■ -
DE SUNNY
COLLECTIE 1 P^l W

--_£«___- _------___--------______-^^^^^^^^^^^^^^'°'^B^ 9^l g^.~ l||i lE' //..MVTVTfS

/ ' £&*&&»_____&; t -j____r«"#*'«^H I aiiBißË_____!.____"P-~"-^~^~~^^
*^&; ______T A_____w__*< I **** /""* .._^_-_^_ -_^^__^MM^MM^^----------------___--i-----------------i.--------------.^illliaMM---------l SSg^Mmttra.

■K ■ ■ JK BK ■ ___M ______^^^^^^^^^^^B _____T^ 1 E«_______fl
""-Tminju.iri.ui'! ..'TH________________________i ______________________________________________________________ ______________________H

Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden i»T
Nissan is ook de maker van de Micra, Bluebird, Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX,Terrano, S# "*"" #B
King Cab, Patrol, Vanette, Urvan enCabstar. B__H,m Wf_______! j'"j <&-& H? /y__W^_ET^__^^^^____i

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843.
Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V, Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500.Kerkrade, Jurgen Autocentrum BV, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto
Van LaarB.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyfcs BV,Duitse Poort 15,tel. 043-214175.Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV, Groen-
straat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14,tel. 04490-12814. St. Geertruid,AutobedrijfG. NelissenB.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

_________________________________________■___________________________________"

UITSLAG D-trekking 4eklasse 86e loter
PJfl^ï] Een Service VOOr 0n2e mm—^mmmmmmmm^^mm^m^~^^^—m~m.~^^—^m^—^—^m—^^—mrmmmm,^^^^^^^mmmm^^

Neaeran.se.anen QM LQOO.000,- OP lOtlir. 009754~JPE_-TS} Neemvoormeer informatie of __ —^___r_.^___^| toezending van de volledige PM 60.000,- oplotnummer295362 DM 50.000,- op lotnummers016255 06.031. trekkmgslijst kontakt op met: PM .0.000.- oplotnummers03 .761 292107 DM 25.000,- op lotnummers 017447 256127 63J
DM10.0OO,-oplotnumn.ers009127 091444 136767 180782 230550 230838 212263 257903 276002 288J

539756 370562 434755 452749 493218 500788 530257 547684 588333 75gf
763528 917048 947925 970980 987611

DM 5.000,-op lotnummers eindigend op 11562 27616 34811 80921 87113 ,
DM 5.000,-op lotnummerseindigend op 0115 IAfdeling Klantenservice DM 1.500.-op lotnummerseindigend op 758

ULiptl _FH DM 576,-op lotnummerseindigend op28 (ondervoorPJ

Süddeutsche Klassenlotterj

-^m^m^m^^m^am^^^^mK^^mmÊÊmmm^m^^^mm^^mi^mmmmmmmmmmmmmmm^^^^tmmmmmmmÊÊmwmmmmmimm^

Gaat u pas nadenken

over een

Donor Codicil als u

acuut een

nieuwe lever nodig heeft?

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om na hun dood weefsels

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

transplantatie worden geconfronteerd.

SPersoonlijke gegevens:

Naam:

Adres: __ _
Postcode/Woonplaats :;;!;

Geboortedatum:

_
Te waarschuwen ingevalvan nood:
Naam: !;:*

Adres: _
Postcode/Woonplaats: I
Telefoon: ||
Relatie: ; ||

Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt 't voor iemand anders,

en iemand anders draagt 't voor u.

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

Het Donor Codicil. Van levensbelang.

sgS
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\ DE NIEUWE HYUNDAI PONY,

GETEST TEGEN ELKE PRIJS.
De nieuwe Pony. Zoon van de nieuwe generatie Hyundai's. Vriend van uw portemonnee.

Want wat dezePony voor zn prijs allemaal biedt, daarkunt u bij andere lang naar zoeken. Ruimte voor

5 volwassenen in alle comfort.

Een hypermoderne, elektronisch geregelde 1.5 liter motor (53 kW/71 pk). Goed voor 160

km/u. Maar ook voor een flinke caravan. En zn geregelde 3-wegkatalysator haalt nu al denorm van 1992!

Voorwielaandrijving, anti-duikgeometrie, schijfremmen met ventilatie-sleuven vóór en

onafhankelijke wielophangingrondom staan borgvoor sportiefrijplezieren uw veiligheid. De wielkuipen
zijn extra beschermd. De belangrijkste stalen panelen gegalvaniseerd.

Hyundai geeft dan ookrustig 6 jaargarantieop decarrosserie en een algehelegarantievan maar

s*g«ffia___s&_i_É_i___a_____3i^^ „ _ I^l lC
omv***^^ f ym^tBÊtÊÊÊÊ^ lWllllllllwlßiiiiaiiß_,___m_^ w. I ___F .^B

j&lÊr f 1§ __________________________________Ss)^___ €£S ________KS____S__&_t *v

*®SS@£sSX3tt££r'-"■'t tlmMw—w^w.^mm~^*^*^^at.%J v^&f _______i_______l ______f

/ -^mitjfjfr i fipffl eetfmmm ■ —/ „*M£~ __«=». / mnmlllmiM ■■■'■"" -mumst iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii v

i *g~-— "kst* *—«" I ...,K... , ~ /IRrH^HmHHmPPmwpMj^^ï^^é ijjgiBHWBIiMBBBMiiHBHHi BB .. |«»-j-
I i*\ 4{_r*3-______i_________________H R 5.... JttMl^^-^^^ * f. " \ ■ __s___________________l_________________«^____R__„__MMn'____RK________HKH_-l 9 M -^tfHHffIWWBWBBFr

-K-_-ïZ^^^(B ______Ti F&v* ï:i BBp_|-BBW^^^^^^^^^^^3-__Mff_-B-y

rt '**«■> ' -*--J' ■■-■ ' "*'—
Heembijvoorbeeld dePony3-deurs GS met 0.a.: Exclusieve radio-cassette met 4 speakers Spiegels van binnenuit verstelbaar Geïntegreerdeachterspoiler

~^^pers, spoileren spiegels inkleur van deauto Sportiefinterieur Gedeelde, neeridapbare achterbank Verwarmingvoorachterpassagiers En datvoorf22.695-
,-SandersB.V,Akerstraat 128,Tel.: 045- 251644 HeerlenAuto Vaessen,Beitel 19,Tel.: 045 -424010 StemGarageCentrum Stem,

Centrum 9, Tel.: 04490- 31940

Reuma betekentpi jn.Jekuntermee leren

'—"y'"~ leven, maar vergeet hetgeen momentvan de
*'~Ny^~ a& cc' reumap-rtténten dragen hun lot in

✓—y^~ '~~^y/^~% stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is.
Stilte, dieécht pijn doet.

' U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
>r voor een reumapatiënt direct omgezet

*~C worden in verlichting.Door revalidatie, hulp-
middelenen onderzoek.Het iiippiirilMjt'
Reumafonds helpt daarbij. -i\.Helpt u het Reumafonds?

.^nTfrï| REUMABESTRIJDING GIRO \
V\>Tl T ' n~~~mmmm MÓÉT DOORGAAN 324 1

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.
■

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

S~ALW^Mmmm^ÊT/Mf£J BBBSF Veilig Verkeer Nederland
vvNgM—W/////

r

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

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

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

LimburgsDagblad

ETHIOPIË

I GIRO 555 DEN HAAG

Maximale bruidstaarthoogte 1,79 meter.

' 1 1

■-^■«■■■lff ll Iff#^ ll PUP"

-L^E Fiat Ducato is een verantwoorde keus. Een Dus gunstige exploitatiekosten. Veel opbouwmoge- Groot laadvermogen: 1000 tot 1800 kg. Met ben-

lage aanschafprijs: v.a. f 20.880- (exclusief BTW), lijkheden. Een lage laadvloer. Op verzoek pallet- zine- of (turbo)dieselmotor. Plus de zekerheid van

Eén van de laagste kilometerprijzen in zijn klasse, brede zijdeuren. Royaal laadvolume: 6,5 tot 9,8 m 3. een betrouwbare dealerorganisatie. E38E38
De Fiat Ducato. Eén brok temperament.

Prijzen exd.BTW en afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Vraag de dealer naar het unieke onderhoudscontract
of naar de gunstige leasevoorwaarden via Lease A Fiat.

BRUNSSUM* AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN. TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN
BROUWERS BV. IR ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., TIJDELIJK ADRES: SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE:

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD BV. KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT B.V, DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT:
~

MOLENAAR MAASTRICHT B.V, MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -61 73 73 SITTARD: SITTYCAR B.V, PRES. KENNEDYSINGEL 8-I*2, TEL. 04490 - 1 75 44

'"fnburgs Dagblad
n T



EDAH'S SPAARAKTIE KRIJGT 'N DAVEREND VERVOLG

Bij Edah spaart u voortaart
voor klinkende korting. 1

Hier zit 'm de interessante verandering. WiMK^^M, Sparen doet u niet meer voor boodschappenpakketten, """"*""" HHBH^I
maar voor klinkende korting, ledere maand zijn er namelijk nieuwe "aan- "mÊfirmm HÜHHI
biedingen" in de Daverende Spaaraktie. Tegen inlevering van een volle Bang&oiufsen _" ÉteSfilM
spaarkaart ontvangt u dan een kontante korting op een bepaald produkt. . m**"»*-"*** lm\*gt^^^
Waarop u korting krijgt, kan dus per maand verschillen. Zo ontvangt u in **»eie aeg H 1 _,-flBS ■■■■-hIhHI^Hde maand maart tegen inlevering van een volle spaarkaart f2.50 Polaroid fl a-*****- l I _^-^^HH
korting** op het gehele assortiment vers vlees. AimtiTech A WB^^^^^^^
* Uitgezonderd bij tabaksartikelen, (half)voile melk, suiker en brood tegen minimumprijs. vonginkel TEFAL ~|jp
_■ _■ /""\X _] _ L _ |_£_fc - 1 -. I,--._—1;__

__ ' I _ "WVttfcOnÜM JE OENKTOOK AAN ALLES '**Of de helft van de korting in kontanten. -i |

Edah heeft steeds meer te bieden. EDAJJ- v^\



Extra dimensie
Het had KV Mechelen terecht een
voorsprong verschaft en de wed-
strijd die extra dimensiekunnen ge-
ven, die nu achterwege bleef. Na de
pauze, met stilaan meer matige mo-
menten, domineerde AC Milan, al
was het opnieuwKV dat de kansen
kreeg. Galli produceerde een- fraaie
zweef op een bijna doeltreffende
kopbal van Wilmots, even later
strandde dezelfde speler opnieuw
op Galli, nu in een één tegen één
duel, na een subtiele stekbal van
Versavel.

tempo mee te spelen. De kampioen
van België hield het beste elftal ter
wereld zelfs zo goed aan de praat,
dat het stadion vergat de gebles-
seerde internationals Gullit, Dona-
doni en Erwin Koeman te missen.

AC Milan bezit de mentaliteit en de
kwaliteit om ook in uitwedstrijden
voor de winst te spelen. De ploeg
van Sacchi kwam tegen KV Meche-
len zo dominantuit de startblokken,
dat KV Mechelen niet anders kon
dan in hetzelfde adembenemende

Bij de Belgen was er vooraf het be-
sef, dat men boven de macht zou
moeten voetballen om een kans te
maken. Het leverde een wedstrijd
op die één lang pleidooi was voor de
instandhouding van het EC-sys-
teem. Voor suffe, berekende remi-
ses is geen plaats in een toernooi dat
steeds over twee duels wordt be-
slist.

Clijsters en Baresi, twee van de
meest aanvallend ingestelde vrije
verdedigers van Europa, bleven dus
maar achterin voor de controle. Al
bleek gaandeweg, dat beide ploegen
wel degelijk met een tactische rem
speelden. Er werd scherp en op een
klein veld gespeeld, maar altijd met
voldoende mensen achter de bal.
Het verhinderde KV Mechelen niet
een opvallend aantal kansen uit te
spelen. Bruno Versavel had ge-
schiedenis kunnen schrijven als hij
de helft van een viertal uitstekende
kansen had benut. Met een knal te-
gen de binnenkant van de paal
kwam hij voor rust het dichtst bij
een goal

KV Mechelen: Preud'homme; San-
ders, Clijsters, Rutjes. Albert en De-
ferm; DeWilde, Emmers en Bruno
Versavel; Bosman en Wilmots.
AC Milan: Giovanni Galli: Costacurta,
Baresi, Rijkaard en Maldini; Colombo
(75. Salvatore), Stroppa, Ancelotti en
Evani; Van Basten en Massaro.

KV Mechelen - AC Milan0-0. Scheidsrechter:
Courtney (GBr). Toeschou-

wers: 33.000. Gele kaart: Costacurta
(AC Milan).

" Marco van Basten tuordt door Graeme Rutjes (midden) en
Lei Clijsters (3) in de tang genomen.

De enige beloning die de ploeg van
de op Europees front debuterende
trainer Fi Vanhoof tenslotte kreeg,
was de nul op het scorebord van Mi-
lan. Dat was te weinig voor het vaak
sublieme 'one touch'-voetbal van
KV, dat met Mare Emmers en de
brutale, 21-jarige Wilmots de uit-
blinkers leverde voor de spannende
kwart-finale.

Graeme Rutjes, de stramme maar
superieure Hollandse stopper van
de Belgen, kwam wel tot scoren, na
een voorzet per hoofd van Clijsters.

De Europees Voetballer van het
Jaar was gemotiveerd en scherp, zo-
als de andere 21. Kwalitatief zijn er
betere partijen gespeeld dan KV
Mechelen-AC Milan, maar het duel
had alles van een echte Cup-wed-
strijd. Inclusief een geweldige
scheidsrechter, Courtney, die alleen
Costacurta geel hoefde te geven.
Dat was al na vier minuten, toen
Emmers op weg was naar een tref-
fer. Voor Fi Vanhoof zou ook die
ene goal niet genoeg zijn geweest.
„Die nul is goed, maar we hadden
zelf zeke!* twee keer moeten scoren.
Nu wordt het heel moeilijk. Maar we
kunnen trots zijn, KV heeft ver bo-
ven de macht gespeeld".

De andere nul, die van KV, was te
wijten aan spits Bosman noch aan
het sterke spel van Rijkaard, die
stopper speelde alsof het voor hem
de eerste keer was. Bosman was ge-
weldig in de luchtduels, maar in let-
terlijke zin zo kansloos als zijn man
voor hem in Oranje, Marco van Bas-
ten.

PSV zal Bayern thuis in de kaart moeten spelen

Angst beheerst topduel
Romario
geneest

in sneller
-jr Van onze verslaggever

- Romario de Sou-*a Paria zal vlotter genezen zijn
|3 ,an zijn beenbreuk dan aan-hankelijk werd aangenomen.

plgens dr. Van den Hoogen-
°and, de clubarts van PSV, kand|e Braziliaan al over vier we-
*?n met lichte looptraining be-nnen. „En dat is heel wat

j(.Srieller dan ik eerst verwacht-?ke', aldus Van den Hoogen-
and. „Ik hield rekening met

genezingsproces van om-- stl'eeks tien weken. Daar gaat. ?u wel wat tijd vanaf. Romario
llpeft een 'mooie' rechte breuk

jPgelopen. Geen complicaties
-~^l-halve, dat scheelt".
U Romario was er gisteren

J!J06 iets te vieren. Enkele uren
S|ï,°ordat zijn ploeggenoten aan

r^t karwei tegen Bayern Mün-JJpn begonnen, werd hij vader)U an een gezonde dochter. Over het feit dat Van Basten ook op
nul bleef steken, zei Rutjes: „Dat
kwam omdat we ervoor zorgden,
dat Van Basten al nooit lekker aan-
gespeeld kon worden. Dat was goed
afgesproken met Albert en het
werkte".

Graeme Rutjes acht KV Mechelen
nog niet uitgeschakeld, ondanks de
0-0 in 'eigen huis' tegen AC Milan.

Rutjes

„Als we in Milaan zo spelen, maken
we zeker een goal, daar ben ik van
overtuigd".

FC Luik kansloos

OFIbereikt
halve finale

bekerstrijd LUIK - Werder Bremen mag zich
nu al gaan opmaken voor de halve
finale van het toernooi om de
UEFA-beker. Door de overwinning
met 4-1, die het team uit de Bonds-
republiek behaalde in de uitwed-
strijd tegen Club Luik, is de thuis-
wedstrijd over veertien dagen een
formaliteit.

MVV-Volendam
naar 3 april

C^SKAMPIOENENCStCi n Munchen - PSV 2-1
Sofia - Olympique M. 0-1

fc^echelen - AC Milan 0-0
'ca - Dnjepropstrovsk 1-0

STERWINNAARSVy, Pooria - Grasshoppers 2-0
%a olid " Monaco 0-0
An-P^o Bukarest - Partizan 2-1

erleeht - AdmiraWacker 2-0

{'C^m'na- Auxerre 1-0
?»*. JJ'k - Werder Bremen 1-4
Tlc "rger SV - Juventus 0-2°'n - FC Antwerp 2-0

S^-ns op 21 maart.

i^ Van onze correspondent
j^AKLION- Door een 5-0 over-
ging op Athinaiki, koploper in

" fc-,weede liga van Griekenland, is
5' ij Heraklion gistermiddag door-
at °igen tot de halve finales van

f Nationale bekertoernooi. De
3'>fs zers van de Limburgse

> Gene Gerards hadden
tumultueuze heenwedstrijd in

7 Svne met 3-0 verloren. De drie an-
t)S demifinalisten zijn Panathinai-i tir,fr t l̂erie, Olympiakos Piraeus enp| "on Athene.
'frj;5f ,schijnt door de successen van

iü ej-s.aatste twee weken nagenoeg
1)t te zyn van **e ernstige in~

j'eJ^S. die er toe geleid heeft dat
"| °eg in de strijd om de landstitel

" rol van betekenis meer speelt.

K-T6 blamerende 1-2 nederlaag op
iw terrein tegen nieuwkomer
k *°s had trainer Gerards zijn elf-

P tal van plaatsen gewijzigd.

Johan Boskamp
trainer Beveren

BEVEREN - De 42-jarige Nederlan-
der Johan Boskamp heeft een con-
tract getekend, dat hem tot het eind
van het seizoen als trainer bindt aan
SK Beveren. Boskamp volgt Eddy
Roelandt op, die half januari als in-
terim-trainer was aangesteld na het
ontslag van Rik Pauwels. De resul-
taten zijn sinds die wisseling niet
opvallend beter geworden.

Kiers stapt op
bij Haantjes

„Wéér een vrije trap", verzuchtte
Hiddink. „Daarvan krijgen we er de
laatste tijd veel te veel om de oren.
Ik weet niet hoe het komt. De orga-
nisatie was goed. Ik zal de video
aandachtig moeten bekijken hoe
het een en ander in zijn werk is ge-
gaan".

Een magere winst in een ontmoe-
ting die geen winnaar verdiende.

rook zijn kans en verzilverde die via
Roland Grahammers vrije trap." Na de gelijkmaker van

Flemming Povlsen ontfer-
men de PSV'ers Nielsen,
Gerets, Kieft, Heintze, Van
Aerle (vlnr) en Lerby (ach-
tergrond) zich over hun
Deense ploegmakker, die
bij het scoren geblesseerd
raakte.

kende vertoning. En de 35.000 heb-
ben zelden zon tactisch en gedisci-
plineerd spelkunnen aanschouwen.
Beide ploegen schoven heen en
weer rond de middenlinie en als
Bayern opschoof of zelfs dreigde
door te breken, was Hans van Breu-
kelen attent.

h aJve de twee Chileense vedet-
K'd en Vera' werden afgelopen
L. aë in Volos nog enkele andere
h^ spelers alsmede de eerste doel-
[ gepasseerd.

MUNCHEN - De verveling had allang toegeslagen toen
Bayern Munchen en PSV tot stomme verbazing van het half-
volle Olympia Stadion wakker schoten. Het te veel naar big-
bussines ruikende heen en weer geschuif werd vaarwel gezegd
en binnen enkele minuten was er leven in de Münchener brou-
werij: 2-1. PSV zal thuis frontaal de aanval moeten kiezen, en
Bayern op die manier bewust in de kaart moeten spelen. Een
aanval overigens zonder Romario, die dan meer gemist zal
worden als gisteravond in Munchen.

BEEK - Leen Kiers heeft gisteren
met onmiddellijke ingang zijn acti-
viteiten als trainer/coach bij de
Beekse zaalvoetbalvereniging
Haantjes beëindigd. Het feit dat de
samenwerking tussen de spelers en
de trainer verre van optimaal was
ligt ten grondslag aan het besluit
van het Haantjes-bestuur.

onderhevige middenvelder. „Hij
heeft zijn opdracht goed uitgevoerd
en tactisch sterk gespeeld". „Voor
mij", reageerde Lerby zelf, „is de
uitslag het belangrijkste van van-
avond. Als je daar een rol, hoe klein
die ook geweest mag zijn, in mag
spelen, dan ben ik tevreden. Zo sim-
pel kan het zijn ja".

door

fred sochacki
fr^^_ kwartfinales cc ]

Ij^s: „Deze maatregel heeft
Pis l/'aar vruchten afgeworpen.
Ptnren heb ik de oude kern weer
FW opdraven en die speelde de
Ih-sP 11 van de hemel. Bijkomende
Ri paÜer was de rentree na een jaar
n^p^goris Tsinos als libero. In deLj Jatie van ons spel is hij een"sbare schakel." Bayern Munchen: Aumann; Graham-

mer,Kohier, Augenthaler en Pflügler;
Reuter, Dorfner, Strunz en Kogl (70
Bender); Wohlfarth en Mclnally.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Nielsen,
Valckx en Heintze; Vanenburg. Van
Aerle, Lerby en Chovanec; Kieft en
Povlsen (89. Ellerman).

Bayern Munchen - PSV 2-1 (0-0). 75.
Wohlfarth 1-0, 77. Povlsen 1-1, 80. Gra-
hammer 2-1. Scheidsrechter: Van
Langenhove (Bel). Toeschouwers:
35.000.

„PSV heeft in die eerste helft de
faam van Europese topploeg volle-
dig waargemaakt", vond Jupp
Heynckes. De Bayern-coach, die de
fluitconcerten vanaf de tribunes on-
terecht vond, sprak verder van een
„tegenstander met een enorm loop-
vermogen en met het tactische ver-
nuft Bayern niet tot aanvallende ac-
ties te laten komen".
PSV zat daarentegen zelf met de
ruimte voorin in de maag. De ruimte
die het dacht nodig te hebben voor
Flemming Povlsen. De Deen was
gretig en bereid de thuisploeg de
hielen te laten zien, maar aanvoer-
lijn Gerald Vanenburg stagneerde.
Zoals Vanenburg tot op heden nog
altijd gestagneerd heeft in belangrij-
ke wedstrijden.

iedereen die het maar horen wilde
dat PSV een maat te groot was voor
dit Bayern, dat in elk geval de inter-
nationale ervaring van PSV zou
missen

Tot een kwartier voor het einde
duurde het tactische gerommel,
toen sloeg de vlam eindelijk in de
pan. Alan Mclnally flitste op rechts
langs het uitgeschoven been van
Nielsen en bereikte Wohlfarth. Stan
Valckx kwam een stap te laat en
Bayern stond voor. Twee minuten
slechts duurde het Duitse feestje.
Flemming Povlsen zorgde uit een
vrije trap van Vanenburg met een
kopbal in de uiterste hoek voor de
koude douche.

Zowel PSV alsBayern stelde teleur.
Geen countervoetbal; geen Sturm
und Drang. Saai speelde gister-
avond tegen behoudend. Oftewel
Bayern en PSV verloochenden hun
internationale voetbalfaam ten fa-
veure van het resultaat. Een doel-
puntloos gelijkspel leek PSV een
aardig uitgangspunt voor dereturn.
Het eens zo oppermachtige Bayern
had zich de afgelopen dagen alle
moeite getroost de tegenstander in
de favorietenrol te praten. Aanvoer-
der Klaus Augenthaler riep tegen

Desondanks konden beide coaches
gisteravond met de uitslag leven.
Uiteraard. Trainers hebben door-
gaans overal hun verklaring voor.
Zelfs voor het miserabele spel van
voor de oplevingin het laatstekwar-
tier. Gisteravond was dat niet an-
ders. „PSV heeft hier vrede mee",
bekende Guus Hiddink. „Hoewel
de 0-0 en later de 1-1-standeen beter
perspectief bood. Vooral dat tweede
doelpunt baart ons kopzorgen.
Bayern is een ploeg die ook in uit-
wedstrijden goed voor de dag kan
komen".

Slaapverwekkend
Kortom: uit alle van tevoren ge-
maakte opmerkingen was al duide-
lijk dat het Olympia Stadion weinig
voetbalgenot tegemoet kon zien.
'Tactisch' en 'gedisciplineerd' heet
heden ten dage een slaapverwek-

ZEIST - Voor het programma in de
eredivisie begin april zijn enkele
wijzigingen aangebracht. Met de
wijziging in het programma is, van
de Limburgse clubs, alleen MVV
gemoeid. Het duel MVV-Volendam
vindt niet op 7 maar op 3 april
plaats. Verder zijn de duels FC Gro-
ningen - Ajax en Volendam - PSV
van Paaszaterdag 14 april vervroegd
naar zondag 8 april. Voorts is Ajax -Haarlem, oorspronkelijk 8 april, nu
op dinsdag 3 april vastgesteld, even-
als de wedstrijden NEC - FC Gro-
ningen, MW - Volendam en PSV -RKC, dieallevoor 7 april op het pro-
gramma stonden.

Slechts een keer werden de Zuid-
duitsers voorbijgelopen. Sören Ler-
by, zelden betrapt op onbaatzuch-
tigheid, zag in zijn streven naar per-
soonlijke roem de vrijstaande Kieft
en Povlsen over het hoofd. Zijn
schot belandde in het supporters-
blok van de thuisploeg en oogstte
vanaf die tribune enkel hoongelach.
„Lerby was niet geheel fit", nam
Hiddink het opvoor zijn aan slijtage

Ruim genoeg echter om Jupp
Heynckes met zijn spelers „vol ver-
trouwen", naar Eindhoven te laten
reizen. „Zelfs al weten we dat PSV
thuis behoorlijk uit de slof kan
schieten". Omdat het tactische spel-
letje ook buiten de grasmat nog
doorgespeeld werd, counterde Hid-
dink. „We hebben thuis tegen zwak-
ke tegenstanders gespeeld. Steaua
Boekarest was een uitschieter. Ik
hoop op nog zon uitschieter in de
nabije toekomst".

Daarmee was de wedstrijd openge-
broken. De spelers voelden de
drang naar de saaiheid van voor-
heen niet meer opkomen. Met name
Bayern had zijn vrees afgelegd,

Limburgs Dagblad Sport
gr Donderdag 8 maart 199029

Gelijkspel
frustreert

KV Mechelen

Baresi legt
bloemen in

Heizelstadion
BRUSSEL - Ter nagedachte-
nis aan de slachtoffers van de
ramp in het Heizel-voetbalsta-
dion, heeft aanvoerder Franco
Baresi voor de wedstrijd KV
Mechelen - AC Milan een bloe-
menkrans gelegd.op de plaats
waar destijds de meeste slacht-
offers vielen.
Gisterochtend werd in Brussel
een herdenkingsdienst voor de
slachtoffers gehouden. Het
grootste deel van het bestuur
van AC Milan was daarbij aan-
wezig.

Van onze verslaggever

BRUSSEL- Jevoetbalt zo goed als je tegenstander hettoelaat.
KV Mechelen speelde dus een formidabele wedstrijd vanwege
een formidabele tegenstander. De 0-0 'thuis' in Brussel tegen
AC Milan was voor KV derhalvezelfs een uitslag diefrustreer-
de.

Voor vermeend buitenspel van Bos
man was toen de vlag van de grens
rechter echter al omhoog gegaan.



Deze maand klinkende korting
op ons assortiment vers vlees.

IC

Het daverende vervolg van Edah's spaar- pakket vlees inleveren. En kost een pakket minden
aktie begint meteen veelbelovend. Eén volle f-cM \ M~^\ W^\ dan f2.50, dan krijgt u geen geld terug. In éér^
spaarkaart is de hele maand maart f2.50 -''^ 9eva' oen we dat echter wel: als de kwaliteit varï
korting* op het gehele assortiment vers X i^f^\ \V^\ ons vlees u niet is bevallen. Maarom eerlijk te zijn f
vlees waard. Biefstuk, entrecöte, gehakt, "é^S^^S^^i ll^:s^^S|

M
dat kunnen we ons haast niet voorstellen. ï

runderlapjes, karbonades, u kunt het zo gek ziet 't het is bijzonder aantrekkelijk on£
niet verzinnen. Op alle soorten vlees krijgt u \^^^^^^^^^ wim \deze maand mee te doen met hetverï
een knaak korting. Of u nou een ons, een pond \M II ilttf ~' % volg van Edah's Daverende Spaar _,
of een kilo neemt. Het is ons om het even. Voor 't*^ Jj aktie. En om u helemaal over d^
alle duidelijkheid: een pakket vlees van f2.50 \-^^''^^ ; /istreep te trekken, hebben we eefi
krijgt u dus geheel gratis! Een pakket vlees van \g§ë^ Si^^^!^^^^v^aanta' voorbeelden voor u op eer
f9.98 voor slechts f7.48 en ga zo maar door. rijtje gezet. Doet u weer mee?
Echter: u mag maximaal één volle spaarkaart per i^^—— 2—*^ *of de he|ftvande korting in kontanten. n

di
ee
r<

Pepersteaks Verse varkenslever Gekruid gehakt ï'
per 125 gram normale prijs f3.49 "^\- OO per 500 gram normale prijs f3.45 OQ per 500 gram normale prijs f5.45 "* -■ dg/fa O Qm,
Bij inlevering van één volle spaarkaart "J^j |J| 77 Bij inlevering van één volle spaarkaart ■■^BP' 7J Bij inlevering van één volle spaarkaart ' 'BBP__!"_# mij

Malse biefstuk Gekruidekipkluifjes HCX *, 4rtute?±400 gram) normale prijs f5.rf
Per 150 gram normale prijs f4.34 per 750 gram normale prijs f4.42 *'ÉÉÊk \ QO .. - ,.J&M Bij inlevering van één volle spaarkaa h,

:, Bij inlevering van een volle spaarkaart Bij inlevering van een volle spaarkaart !"_#__£. "ty&é^ÊË E fi'Bmfo. "^l_ti_^_____P^É__l______l SS^Hra

_ ... . .."p ., , . VS J^l 4 stuks ( + 400 gram) normale prijs f5.16 O _-___ iEntrecotes, met gratis kruidenboter «WK WÊÈêh, dü .,.u___-__-;,"_,-J. aa^ „«iinr_.«ri/«r+ X Ot
-.nn i ■" ie -<, —ii, _#* _#%. _#*. ,^^H |Hk_>. mm *m.mm Bn inlevering van een volle spaarkaart _.per 200 gram normale prijsf5.38 _HilO _QQ .Jt «PÉMi EBR^ TT OC JllffeiBij inlevering van één volle spaarkaart '.3^MPAr«OO iplll. iBflP 0»if J

gg 4 stuks (±360 gram) normale prijs f5.3'i!
■_>■ i i ■ t\ * d..m~i~„.~u-i,+ "^"" ""*Hilfc_^K. Bij inlevering van één volle spaarkaaf?'Blanke kipfilet Rundergehakt MEta t,
per 500 gram normale prijs f8.45 "" Jflfë^ C QC per 500 gram normale prijs f6.45 :--: éÊÊk\ 7 OC $ E^Éfc'Bij inlevering van één volle spaarkaart J»7J Bij inlevering van één volle spaarkaart J«7J m W?m *$ AmWto. O Q_/*'

Blanke varkensschnitzels Hamlapjes Koteletto's J
per 500 gram normale prijs f9.95 per 250 gram normale prijs f3.73 4 stuks (±400 gram) normale prijs f5.16 O JLA*
Bij inlevering van één volle spaarkaart Bij inlevering van één volle spaarkaart Bij inlevering van één volle spaarkaart j-- _fc«Ov«

Licht gepaneerde schnitzels 4 stuks (±400 gram) normale prijs f5.16 «O JLJL P5E? .- --** O JLAlper 500 gram normale prijs f8.95 Bij inlevering van één volle spaarkaart -- ■"—-__^^^^111^4^^^ * 1S^|| (| ZiOC

ipMlfi^ Mager bouillonvlees of runderpoulet Mager varkensgehakt
Ê-^wjjL ÉÜP / yj T per 250 gram normale prijs f4.22 J_ 70 per 250 gram normale prijs f3.23 -* jgffty 7*4O* l3 Bij inlevering van één volle spaarkaart tfw !"# __L Bij inlevering van één volle spaarkaart *^pl # "/

1
'■ ■ ■ ■' ■■ " -"— ■■ " —-~~ jv.i _UFt

ËD.
E. aroma rood Dreft citroen afwasmiddel «J /Q WIJN VAN DE MAAND Witte, maanzaad-, of sesambroodjesQQ Franse mosterd |TQ f>M Handappelen Jonagold -| QV^

koffie flacon 500 ml.2J99T _L»07 —— —.—-— per 4 stuksA»" MM pot 250 gram-29" -___?# *^^ per kilo 1»%JJ^
vacuüm, gemalen _~ Blanc de Blancs : ~ ; »-»*-

_»- ""^i _, . ,
pak 500 gram Cocktailworst 4 AQ Vindep^ys &, Magere tartaarworst Sense dieetmarganne qa /^ ?C Bloemkool

pot 200 gram Jt6T I.TZ || del'Herault *sniJvers-' kuip 500 gram-iO^ I.O/ WO < " - -,-ft perstuk
jÈKÊm. fles 1 liter JÊmm\ \m\ perl00gram a' \ .

___«. 4 AA Cocktailprikkers "FQ « Wk M W, Hak doperwtjes extra fijn OO I ■'■ 1 _ LH*** T.OO 4xioostuks-9r /T |0| vl| W^ rtft P ot ,70mi ia- TT S^mS I.O"
Spaarnubij D.E. voor eenexclusiefvan Gogh servies! p-_^>*3$i \^ymt*fri"'^ ->«»- I WH " ■/

Gesneden wit-, r*t..*'*| >"«f^^ 1"# V/ rrèm_»natA _»._____. #
Zilveruitjes AQ tarwe-of volkoren- £S ; Crèmepaté OQ EDAH SERVICELUN. Van maandag*
DOt 3-70 mi ac- " O/ brood _d. TC _<^>_ NIEUW! Pommes Frites vacuüm verpakt, 100 gram _183 SJ M (fotosóó vrijdag s morgens van 10 tot 12 uu'

' «gfl ■ . YnL k %■*? EDAH -diepvries-, 4 rQ „____"_"__-^
„ . 's middags van 2 tot 4 uur kunt u 9<3\

rQi Knackebröd goudbruin A AQ c 1 R. ,^1.. ... , _> . , *„.>.„„„ zak 1000 gram ISS" I.DT GROENTE & FRUIT """""" bellen met de mensen van onze serv^E-- pak 180 gram 44T l.iy . L^ifelFS^ KOEKJE VAN DE WEEK u
_ ; afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-

T.^sSBP'^^iWf*^^ " " ; Unox bierworstjes fabrikantenmaatregelen voorbehouden.
__->-. Halve perzikschijfjes OO 8*^ i _d.O Cocoskransen OO pakje 117 gram. Q Golden Delicious 4 Af% Prijzen geldig t/m zaterdag 10maart 1990. ZolanS jj
ES^ blik 210 gram 4^T MM 'W" y^ 1,7/ pak 8 stuks J^W MM Met gratis flessenopener! J_79"_ AmtTM «» per kilo l»T# voorraad strekt.
Z___ZZ___Z______________ZZ________ZZIZZZZ__Z__Z ! —

Edah heeft steeds meer te bieden. tMB '



Hoofdprijs John Talen in Maradona-show " John Talen
schrijft de
proloog in
Tirreno-
Adriatico
op zijn naam
door de sprint
van een
omvangrijk
groepje, waarbij
ook Limburger
Frans Maassen,
te winnen.

Van onze verslaggever

f'COLI - „Wat is dit toch een poppenkast", verzuchtte Jan
j|bers, de baas van de PDM-wielerploeg, gisteren in Bacoli.
PVeeld keek hij naar renners die op hun gemak ieder twee

van ruim vijf kilometer moesten fietsen door de zon-
frgoten badplaats aan de Golf van Napels, waar de eerste
"gasten zich - een beetje overmoedig, dat wel - aan water-
.Drtgeneugten laafden. Ook Gisbers' collega Jan Raas
"ckler) kon niet warmlopen voor het kermisnummer dat

koersdirecteur Franco Mealli andermaal tot proloog van
'Tirreno - Adriatico was verheven. Er waren er echter ook die
£brood zagen in de warming up van deze achtdaagse etap-
■toers, zoals John Talen. De 25-jarige Panasonic-pedaleur
te(l brutaalweg een (geslaagde) greep naar de eerste leiders-

JelleNijdam
ritwinnaar
en leider

De politieagenten, zich tot dat mo-
ment koesterend in het heerlijke
voorjaarsweer, moesten opeens de
armen stevig uit te mouwen steken.
In een ommezien was het erepo-
dium, waarop Maradona met be-
hulp van een bodygaurd was ge-
klauterd, een zwaar belegerde veste.
Van alle kanten kwamen ze aange-
rend; kinderen, volwassenen en be-
jaardenom een glimp van het Napo-
litaanse idool op te vangen. Er wa-
ren erbij die bijkans in katzwijm
vielen voor de Argentijnse voetbal-
god, die voor zijn status van veel-
voudig miljonair opvallend slonzig
was gekleed.

Miniware
onderuit

WIELRENNEN
Parijs-Nice, vierde etappe, ploegen-
tijdrit: 1. Histor (Roche) 44,5 km in 56
min. 11 sec. (gem. 47,522 km/u), 2. Casto-
rama (Fignon) op 0,35, 3. Z (Le Mond)
0,43, 4. Banesto (Delgado, Indurain)
0,58, 5. Once (Lejarreta) 1,01, 6. Toshiba
(Bernard) 1,17, 7. Ariostea (Argentin)
1,21, 8. RMO (Mottet) z.t., 9. Chateau
d'Ax (Bugno) 1,38, 10. Carrera (Chiapuc-
ci) 1,48, 11. Panasonic (Ekimov) 2,05, 12.
Weinmann (Van der Poel) 2,08, 13. Teka
(Dietzen) 2,12, 14. Café de Colombia (Ca-
margo) 2,17. 15. Stuttgart (Wijnands)
2,25, 16. Lotto (Criquielion) 2,41, 17. BH
(Montoya) 2.41, 18. 7Eleven (Lauritzen)
3,19.
Algemeen klassement: 1. Roche
12.51,56, 2. De Wilde 0,20, 3. Moreau 0,30,
4. Fignon 0,31, 5. Haghedooren 0.34, 6.
Holm 0,41, 7. Indurain 0,47, 8. Pascal Si-
mon 0,51, 9. Rue z.t., 10. Leblanc 1,03,11.
Millar 1,03. 12. Jeróme Simon 1,05, 13.
Boyer z.t., 14. Pensee 1.11, 15. Kvalsvoll
1,14, 16. Duclos-Lassalle 1,16, 17. Marti-
nez-Torres 1,17, 18. Bernard 1,18, 19.
Lance 1,21, 20. Argentin 1,30, 29. Le-
Mond (VSt) 1,48, 35. Delgado 1,59, 41.
Ekimov 2,16, 51. Adri van der Poel 2.37,
73. Bouwmans 3,16, 93. Wijnands 4.05,
125. De Rooy 10,59, 134. Lammerts
15,16, 138. Van Poppel 28,21.

Tirreno-Adriatico. Finale eerste etap-
pe: 1.Talen 15,9km in 20,40(gem. 46.161
km/u), 2. Zaitsov, 3. Jarmann, 4. Gioia, 5.
Martinello, 6. Maassen, 7. Skibby, 8. Ste-
venhaagen, 9. Cassani, 10. Lelli, 11. Ghi-
rotto, 12. Gölz, 13. Tafi, 14. Alcala, 15.
Bombini op 0,08, 16. Andreu, 17. Delion,
18. Cipollini, 19. Rocchi, 20. Poels. Alle
overige Nederlanders werden met de
rest van het peloton ex aequo gerang-
schikt op de 28e plaats.

Ronde van Murcia, tweede etappe Aui-
las-San Pedro der Pinster: 1. Nijdam
118 km in 3.04,15, 2. Gonzalez-Salvador,
3. Hermans, 4. Clarke, 5. Veenstra, 6.
Stumpf, 7. Heynderickx, 8. Dauwe, 9.
Van Brabant (Bel), 10. Llach, 17. Vos, 26.
Jac. van der Poel, 33. Rakers, 42. Cordes,
47. Van Aert, 50. De Vries, 51. Van den
Akker, 53. Jakobs, 69. Den Bakker, 79.
Suykerbuyk, 126. Van der Hulst, 127.
Winnen. Algemeen klassement: 1. Nij-
dam 7.55,14, 2. Dauwe z.t., 3. Gonzalez-
Salvador, 4. Van Brabant, 5. Rayner, 6.
Uriarte, 7. Atle Pedersen, 8. Heynde-
rickx, 9. Laguia, 10. Esparza, 11. Cordes,
12.Van Aert. 19. Van den Akker, 20. Den
Bakker, 23. De Vries, 27. Van der Poel,

'31. Rakers. 40. Jakobs. 73. Suykerbuyk,
82. Winnen allen zelfde tijd als Nijdam,
93. Veenstra op 7.03, 127. Vos 14,51, 129.
Hermans z.t., 143. Van der Hulst z.t.

Fayt-le-Franc (België) - Profs: 1. Re-
dant 200 km in 5.09,00, 2. Pirard, 3. Pie-
ters 0,02, 4. Roelandt,s. Cornelisse, 6.
Jan Wijnants 0,07, 7. Vernie 0,15, 8. De
Vos 0,40, 9. Spaenhoven, 10. Bafcop.
1. Redant, 2. Pirard, 3. Pieters. Ama-
teurs: 1. Patrick Rasch 139 km in
3.35.00; 2. De Clerc op 5 sec; 3. De Vries
0.08; 4. Danny Nelissen 0.13; 5. Van Vee-
nendaal 0.25; 6. Kernper; 7. Nederlof; 8.
Van Steen; 9. Van Dongen; 10. Kempe-
ners; 15. Van derLeij op 32 sec; 17. Kok-
kelkoren; 18. Meijs.

TENNIS
Indian Wells - 1 miljoen dollar. Man-
nen, eerste ronde: Forget (Fra) - Pate
(VS) 6-2 7-6, Sampras(VS/13) - Krishnan
(Ind) 6-3 6-2, Courier (VS) - Bryan (VS)
7-5 6-1, EmilioSanchez (Spa/14) - Anna-
cone (VS) 6-3 3-6 6-2; tweede ronde: Ed-
berg (Zwe/2) - Scott Davis (VS) 6-3 6-2.

Boca Raton - 350.000 dollar. Vrouwen,

eerste ronde: Porwik (BRD) - Burgin
(VS) 6-1 4-6 6-2, Martin(VS) - Labat (Arg)
6-1 6-4, Reggi (Ita/9) - Wasserman (Bel)
7-6 6-4, Halard (Fra) - Strandlund (Zwe)
6-2 6-0, Cioffi (VS) - Miyagi (Jap) 6-3 6-3,
Shriver (VS/7) - Loosemore (GB) 6-3 6-0,
Capriati (VS) - Daniels (VS) 7-6 6-1, Ga-
valdon (VS) - Huber (BRD) 6-4 6-0; twee-
deronde: Van Rensburg (ZAf) - Guerree
(Fra) 7-5 7-6, Seles (Joe/2) - Jagerman
(Ned) 6-2 6-0, Sabatini (Arg/1) - Inoue
(Jap) 6-2 7-5.

SKILOPEN
Solleftea (Zwe). Wereldbeker skilopen,
30 km vrouwen: 1. Di Centa (Ita) 1.26.58,
2. Hess (DDR) 1.27.32. 3. Wialbe (Sov)
1.27,53. 4. Nagetsjina (Sov) 1.28,39, 5.
Hegge (Noo) 1.29,21.
Stand wereldbeker: 1. Nagetsjina 134
punten. 2. Lasjutina (Sov) 118. 3. Wialbe
117, 4. Di Centa 97, 5. Dybendahl (Noo)
86, 6. Tisjonova 75.

AUTOSPORT
Estoril. Rally van Portugal, stand na
13 klassementsproeven: 1. Vatanen-
/Berglund (Fin/Zwe) 34,56, 2. Eriksson-
/Parmander (Zwe) 0,03. 3. Schwarz/Wi-
cha (BrD) 0,10, 4. Sainz/Moya (Spa) 0,22,
5. Cerrato/Cerri (Ita) 0,29, 6. Biasion/Si-
viero (Ita) 0,36.

KUNSTRIJDEN
Halifax - WK paarrijden. stand na eer-
ste onderdeel (basisprogramma): 1.Gor-
dejeva/Grinkov (Sov), 2. Miesjkoetije-
nok/Dmitrijev (Sov), 3. Selezneva/Maka-
rov (Sov), 4. Brasseur/Eisler (Can), 5.
Yamaguchi/Galindo (VS), 6. Wotzel-
/Rauschenbach (DDR). Stand, na ver-
plichte kür: 1.Trenary (VSt) 0,4 punten,
2. Lebedeva (Sov) 0,8,3. Neske (BrD) 1,2,
4. Cook (VSt) 1,6, 5. Cismesija (Joe) 2,0,
6. Gelmini (Ita) 2.4, 7. Sargeant (Can) 2,8,
8. Kielmann (BrD) 3.2, 9. Yamaguchi
(VSt) 3,6, 10. Ito (Jap) 4,0.

ATLETIEK
Athene: internationale indoorwed-
strijden. Vrouwen 60 m: 1. Ottey (Jam)
7,14, 2. Sarvari (BrD) 7,29. 400 m: 1. Na-
zarova (Sov) 51,69, 2. Forgacs (Hon)
52,99. 800 m: 1. Melinte (Roe) 2.02,27, 2.
Kiessling (DDR) 2.02,27.60 m horden: 1
Pogacean (Roe) 7,95, 2. Lopez (Cub) 8,09.
hoog: 1. Topsjina (Sov) 1,91 m, 2. Go-
dovska (Sov) 1,91 m. kogelstoten: 1. Lis-
sovskaja (Sov) 20,03 m, 2. Hammer
(DDR) 19,31 m. Mannen: 60 m: 1. Chris-
tie (GBr) 6,51 (cv. ER), 2. Imoh(Nig) 6,52.
200 m: 1. Heard (VSt) 20,96, 2. Stevens
(Cub) 20,99. 400 m: 1. Valmon (VSt)
46,18, 2. Harris (VSt) 46.44. 800: 1.Herold
(DDR) 1.46.88. 2. Konchellah (Ken)
1.48.48. 1500 m: 1. Cheruiyot (Ken)
3.39,61,2. Farina (Spa) 3.41,42 3000 m: 1.
Boutayeb (Mar) 7.47,93, 2. Skah (Mar)
7.48,30. 60 m horden: 1. Pierce (VSt)
7,60, 2. Schwarthoff (BrD) 7.60. Ver: 1.
Emmijan (Sov) 8,00 m, 2rLam (VSt) 7,95
m. Hoog: 1. Matei (Roe) 2.32 m. 2. Rufïini
(Tsj) 2,32 m. Polshoog: 1. Gataoellin
(Sov) 5,90 m, 2. Fehringer (OOs) 5,70 m.
Hinkstap: 1. Musijenko (Sov) 16,71 m, 2.
Henriksson (Zwe) 16,31 m.Kogelstoten:
1. Bodenmüller (Oos) 20,64 m, 2. Tim-
mermannDDR) 20,55 m.

ZAALHANDBAL
Neu-Brandenburg; 8 landentoernooi
vrouwen: groep A: DDR - BRD 27-20,
Tsjechoslowakije - Nederland 17-17 (7-
-5). Stand: DDR 2 2 0 0 4 49-37. BRD 2 1 0

1 2 49-45, Nederland 2 0 111 34-39, Tsje-
chosl. 2 0 111 35-46. Groep B: Sovjet-
unie - Hongarije 19-17,Noorwegen - Bul-
garije 22-25. Stand: Sovjetunie 2 2 0 0 4
45-35, Hongarije 2 10 1243-40, Bulgarije
2 10 1243-48, Noorwegen 2 0 0 2 0 43-51.

Dagen Denizli
lijken geteld

Als Alemannia in Freiburg verliest is ontslag trainer onafwendbaar

door frans dreissen

® PEDRO DEL PINSTER - Hij
Lp een paar keer mis, maar Jellewam heeft de eerste overwinning, het seizoen te pakken. In de
ede etappe van de Ronde vanRia revancheerde de Brabander? verlies in de eerste rit tegen de

J'S Johnny Dauwe.

j Oe overwinningsbloemen pakte
■#pm tevens de leiderstrui. In een
| ? groep renners met dezelfde
L ls hij de beste op punten. Mat-

J* ü Hermans, dinsdag in de eerste
PPe op een kwartier achterstand

'B u^n' handhaafde zich tijdens de
,(R kilometer lange tweede etappe
Lp Peloton en weerde zich in de
rnt Hermans werd derde, twee
ps^n voor de Fries Wiebren
ir^stra. Onderweg gebeurde nietslfJttenswaardigs. Jos van Aert was
T*en de 85e en 93e kilometer be-*ken in een vlucht met de Ita-

iJJ Giovanetti, de Spanjaard
"fico-Villar en de Belg Goessens.

Voor deze gelegenheid wilde Mara-
dona weleven kwijt dat hij een gro-
te bewondering heeft voor wielren-
ners. „Wat mij altijd weer frappeert
is dat die jongens een hele dag hard
fietsen en er dan op het eind ook
nogeen sprint aitgooien. En dat niet
een dag, maar dagen achterelkaar",
aldus de superstar, die en passant
meedeelde een fan van Maurizio
Fondriest te zijn. Vandaar ook dat
Maradona even samen met de ex-
wereldkampioen op de foto ging.

’Francaise’ Eykenboomwilhogerop

langrijke toernooien op het pro-
gramma van Mara Eykenboom.

„Eerst speel ik een 10.000-dollar
toernooi in Reims. Daarna ga ik me
proberen de kwalificeren voor de
25.000-dollar toernooien van Moulin
en Limoges."

In genoemde toernooien zijn pun-
ten voor de wereldranglijst te ver-
dienen. „Aan het eind van dit jaar
hoop ik een 100-tal plaatsen hoger te
staan. Voor mij mag dat stapje voor
stapje gaan," hoopt Mara Eyken-
boom.

Van onze tennismedewerker

PARIJS - Het bevalt de Limburgse
tennisster Mara Eijkenboom erg
goed in Frankrijk. Vorig jaar heeft
zij tijdens een toernooi in Bourg la
Reinnes kennis gemaakt met de
Franse trainer van Algerijnse af-
komst, Jean Michel Ankaova. „Na
een gesprek bleken wij elkaar te lig-
gen. Hij vond dat er meer in moest
zitten dan er tot nu toe bij mij uitge-
komen was. Het is een ideale sa-
menwerking." vertelt Mara Eijken-
boom.

Sinds het moment dat Eijkenboom

in Frankrijk is, heeft zij al vele goe-
de resultaten behaald. „Afgelopen
week had ik tegen Arm de Vries de
kans om de finale te bereiken. In de
beslissende set had ik bij 4-2 de
kans om de voorsprong uit te bou-
wen. Door pech lukte dit niet."

De uitslag werd 3-6; 6-4; 7-6 (7-4). Bij
dit resultaat moet men er wel reke-
ning mee houden dat Eijkenboom
op dit moment zelf rond de 350ste
plaats staat, terwijl de Belgische een
200 plaatsen hoger op de wereld-
ranglijst genoteerd is.

De komende weken staan erg be-

Geknipt
Het parcours bleek andermaal weer
geknipt voor John Talen, die hier in
voorgaande jaren ook al twee keer
had gescoord. Vandaar ook dat de
Panasonic-renner op deze 'kenni-
sproloog' zijn zinnen had gezet. Ta-
len's snode plannen slaagden volle-
dig. Nadat hij in zijn serie met een
demarrage op driekilometer van de
meet zijn 20 medestrijders had ver-
rast, sloeg hij later in de middag in
de finale (met 27 man, zijn de eerste
drie van de negen series) in de
sprint ijskoud toe. Het blauwe lei-
derstricot komt de Zuidhollander,
sinds kort woonachtig in België,
goed van pas. Nog niet zo lang was
hij door zijn ploegleider Peter Post
publiekelijk aan de schandpaal ge-
nageld vanwege slechte prestaties
in het afgelopen jaar. Talen, wiens
laatste overwinning van 31 julivorig
jaar(in het Spaanse Gexto) dateert:
„Ik vond dat overbodig. Ik dacht
dat we dat onderling al hadden uit-
gesproken."

Net als begin september grijpen pa-
niek en chaos weer om zich heen in
het Tivoli-complex. De ploeg zit
muurvast en speelt ver beneden zijn
kunnen. Veel supporters hebben de
hoop op klassebehoud al opgege-
ven. Ook internrommelt het. De po-
sitie van Denizli staat vooral bij het
bestuur ter discussie. Leopold Cha-
lupa, de nieuwe president van Ale-
mannia, liet na de 3-2-nederlaag te-
gen Unterhaching niets aan duide-
lijkheid te wensen over. „We moe-
ten maar eens nadenken over de
trainer. We moeten hem in ieder ge-
val een waarschuwing geven".

AKEN - In september werd de
Turkse trainer Mustafa Denizli als
een halfgod binnengehaald bij Ale-
mannia Aachen. De voetbalclub uit
de tweede Bundesliga balanceerde
op de rand van de afgrond en leek
op sterven na dood. Denizli, opvol-
ger van de op staande voet ontsla-
gen Rolf Grünther, kwam als een
Aladdin met de Wonderlamp, zag de
choas en overwon de crisis. Hy blies
Alemannia nieuw leven in, stelde
orde op zaken en prompt won de
ploeg drie van de vier wedstrijden.
Maar het schokeffect was ruim een
maand later weer uitgewerkt en de
voetbalsprookjes werden al snel
nachtmerries.

sport kort
CgWPELVELD -De gewichtheffers
JU . Godschalk en John Lennartz

om op 16, 17, 18en 19
rf ep deel te nemen aan de Blauer ,t . ertercup te Meissen in de DDR.
I r? en zeer zwaar bezet toernooi,
/ '^t6r

, e beste Oostblok-atleten zich
lfQ jp de rest van de wereld. Pietit)» /Jberg van de krachtsportvereni-
it\ helios gaat als begeleider van

namens de Koninklijke
I j. 'andse Krachtsportbond mee.
f -n^OSENDAAL - Wally Janssen,
L o

er van hoofdklasser TSC uit Oos-
| ttiQi üt. Wordt de nieuwe trainer van

*t j^anssen, bijna in het bezit van
tjlgj'Ploma Coach Betaald Voetbal,
i« tiamet ingang van juli Cor Pot op

/ ti-jfj: af" NAC vertrekt. De ambtenaar
|L<Jl)t t

en van de gemeente Ooster-

' ■'"ie,, kent een contract voor tweee <ien.

agenda
BILJARTEN
J^'pJ^RHEIDE - Biljartvereniging 'Ca-
-1 ~,' organiseert vrijdag, zaterdag en

n■■ to J?at'onale voorwedstrijden libre
/ tr^le \ 'asse- Deelnemers zijn J. Degens
I*l£Vr) ° Heespeünk (Geleen), W. Koch4 ri **■ Körver (Landgraaf), P. van
»J^lito egelen)* M- Wingelaar (Brunssum.

V^32 u Café Grolsch Quelle, Anjelier-
f Vrijdag beginnen de
iC^g om 190° uur en zaterdae en

b 0"1 '3.00 uur. De winnaar gaat naar
aßrii ale finale in °lst (Gld) °P 20* 21 en

toto/lotto
M.^^-44 ï midl°tto: Trekking A: 10-12-16-Rr'2-IB'm ervegetal: 13. Trekking B: 3-8-
K%"';i Reservegetal: 27. Spiel 77:
Pi 9a R der voorbehoud).
j>2.2 u: Winnende kolom: 1-3-2-1-1-1-3-1-

oefenvoetbal
ortuna219.30 uur.

f^ BOSCH - De hoge foutenlast
3ih daarmee gepaard gaande uit-
i en van bijna het gehele basisvijf--3 tri as mede debetaan de 101-92 ne-
(tw g van Miniware BSW in de
L*edstrijd tegen Nashua. Na 40
X^ten enerverend basketbal
TM 88-88) moesten de extra 5 mi-
jtu^ de beslissing brengen. Clau-
'if "üams was in dieverlenging de
,le Weertenaar diena een aanval-

>. e fout (na een snoeiharde dunk)
0

ar>k met de maximale 5 punten
rgo opzoeken. Toen eveneens de
g* Mc Duffie en Esveldt het veld

|fe6
sten verlaten was er voor de

% geen eer meer te beha-L kersverse speler van het jaarL n Mc Duffie was met zijn 38Letl (waarvan 29 in. de 2e helft)
°duktiefste Miniware-speler.

Chalupa weigerde vooralsnog uit
commerciële overwegingen het
woord ontslag hardop te zeggen. De
komst van Mustafa Denizli destijds
had immers ook commerciële ach-
tergronden. De entree van Denizli
was onverbrekelijk verbonden met
EGE-Seramic, de Turkse hoofd-
sponsor van Alemannia Aachen.
Moet Denizli vertrekken, dan zal
zeer waarschijnlijk ook EGE-Sera-
mic zijn conclusies trekken.

Ondanks enkele aankopen tijdens
de winterstop bengelt Alemannia
weer troosteloos onderaan op de
competitieladder. Alleen Bayreuth
staat er slechtervoor. De dagen van
Mustafa Denizli lijken dan ook ge-
teld. Het zal niemand in Aken ver-
bazen als de chef-trainer volgende
week reeds in het vliegtuig naar
Turkije zit. Denizli heeft nog enkele
dagenrespijt. Maar mocht Aleman-
nia komende zaterdag in Freiburg
opnieuw een misstap begaan, dan
lijkt het ontslag onafwendbaar.

Klassebehoud
'Toch lijken de sponsorbelangen
minderzwaar te wegen dan de spor-

tieve interesses. „Zo kan het niet
verder. De situatie is te precair", zo
wordt in Aken, waar al menig trai-
ner de laan uit werd gestuurd, gere-
deneerd. Alemannia staat vier pun-
ten onder de degradatiestreep en
dreigt te kelderen naar de amateur
Oberliga Nord-Rhein. Het resteren-
de, zware programma biedt weinig
perspectief op klassebehoud. „Het
klikt aanvallend en verdedigend
niet bij Alemannia", menen journa-
listen van de Akense kranten. Als
oorzaak wordt de mentale labiliteit
gezien. „Tegen Unterhaching werd
zonder voorafgaande trainingen ge-
ëxperimenteerd met de buitenspel-
val. Dat ging uiteraard falikant
fout", aldus een journalist van de

Aachener Nachrichten die grote
twijfels heeft over het welslagen
van Alemannia's laatste etappes.
Degradatie naar de amateurs zou
een regelrechte ramp betekenen.
Het bestuur zal alle middelen aan-
wenden om dat te voorkomen.
Eventueel ten koste van alles. Het
ligt dus voor de hand dat via een
nieuw schokeffect wordt gepro-
beerd het tij te keren. De uitwed-
strijd in Freiburg wordt het duel
van de waarheid voor Denizli. De
Turkse trainer, die onlangs nul op
het rekest kreeg toen hij voorstelde
om een extra co-trainer (Sandhofe)
aan te stellen, is niet te benijden.
Alemannia won dit seizoen immers
pas twee uitwedstrijden.

F was de hoofdrol in Bacoli voor
iftt d anders weggelegd. Voor een

" I Diego Maradona.

' *as door 'signor'Mealli uitgeno-
lniitom e °Per"nS van ziJn evene-■}t op prominente wijze luister, l

e zetten. De doorgaans zo nuk-
j£e stervoetballervan Napoli was

zo vriendelijk daarop in te gaan en
dat had een fantastisch pandemo-
nium tot gevolg. Terwijl de apathie
en verveling gaandeweg toenamen,
ontstond er plotseling, tijdens het
verrijden van de zevende serie in
dezeestafettekoers, een golfvan op-
winding langs het parcours toen de
speakerapetrots de eregastMarado-
na aankondigde.

Timman begint met wit
KUALA LUMPUR - Jan Timman
begint vandaag met wit in de twee-
kamp tegenAnatoliKarpov in de fi-
nale van het kandidatentoernooi.
De match gaat over twaalf partijen.
De winnaar wordt in oktober de uit-
dager van wereldkampioen Kaspa-
rov.
De loting werd gisteravond geleid
door FIDE-voorzitter Campoma-
nes. Karpov mocht na aanwijzing
door het lot de eerste keus maken
uit twee enveloppes. Hij trok de
zwarte stukken. Daarmee ging de
wens van Timman in vervulling.
Zijn voorkeur ging uit naar wit.
„Het is een bescheiden, maar niet
verwaarloosbaar voordeel. Zeker te-
gen een speler van het kaliber Kar-
pov."

Het speelschema is aangepast. De
tweekamp kan inclusief eventuele
verlenging uitlopen tot 8 april. Bei-

de spelers hebben het recht twee ti-
me-outs op te nemen. Die kunnen
tot vijfuur voor aanvangvan de par-
tij aangevraagd worden bij hoofdar-
biter Arnlaugsson uit IJsland. Bij
gelijke stand na twaalf partijen zijn
twee verlengingen van twee partij-
en mogelijk. Daarna beslissen 'vlug-
gertjes. Begonnen wordt met een
partij van zestig minuten bedenk-
tijd, gevolgd door een van dertig,
waarna eventueel vijftien minuten
partijtjes de beslissing moeten for-
ceren.
Het speelschema is: 8 maart: le ronde, 9
maart: 2e ronde, 11 maart: 3e ronde, 13
maart: 4e ronde, 14 maart: 5e ronde, 16
maart: 6e ronde; 18 maart: 7e ronde, 19
maart: 8e ronde; 21 maart: 9e ronde. 23
maart: 10e ronde, 24 maart: Ile ronde, 26
maart: 12e ronde, 28 maart: 13e ronde, 29
maart: 14e ronde; 31 maart: 15e ronde, 2
april: 16e ronde, 3 april: 17e ronde, 5 april:
18eronde, 7 april: 19eronde, 8 april: 20eron-
de. Op de tussenliggende dagen worden de
afgebroken partijen afgewerkt.

Post-trein stelt hevig teleur

Roche verbaast
SAINT ETIENNE - De laatste twij-
fels zijn verdwenen. Sinds gisteren
heeft Stephen Roche alle vertrou-
wen in zijn nieuwe ploeg, die in
Saint-Etienne superieur was in de
ploegentijdrit. Doordat Histor-Sig-
ma dekoers tegen het uurwerkwon,
werd Indurain als leider in het alge-
meenklassement onttroond door de
ler, wiens teamgenoten De Wilde en
Moreau de tweede en de derde
plaats in bezit namen.

De voorsprong van Roche op een
sterk gemotiveerde Fignon bedroeg
gisteravond 31 seconden. Vqpr het
begin van het nieuwe wielerseizoen
vroeg Roche zich af of hij een juiste
keuze had gemaaktmet zijn transfer
van Fagor naar Histor. Een veel lu-
cratiever aanbod van „Z" sloeg hij
af. Hij wilde ontspannen het „sei-
zoen van de waarheid" ingaan. Zon-
der prestatiedruk en spanning.
„Vanaf nu ben ik overtuigd de goe-
de beslissing te hebben genomen.
Ik heb een uitgebalanceerde ploeg
rond me", vertelde de 30-jarige cou-
reur uit Dublin na de huldiging in
Saint-Etienne. „Ik verbaas me er
welover dat ik iedere dag zo gemak-
kelijk rijd. Het was de bedoeling pas
midden in het seizoen te pieken. Pa-
rijs - Nice is echter nog niet voorbij,
hoewel ik op de Mont Faron per tra-
ditie goed rijd."
Vorig jaar leek Roche na een mis-
lukt wielerjaar in 1988 in Parijs -Nice, waarin hij als tweede eindig-
de, als herboren. De koers naar de
zon bleek een uitschieter. Tijdens
de Giro d'ltalia eindigde hij welis-
waar als negende, maar in de Ronde

van Frankrijk moest hij de strijd
staken.

De Nederlanders waren in de ploe-
gentijdrit nergens. Panasonic ein-
digde op de elfde plaats, waardoor
allen naar het tweede part van de al-
gemene rangschikking zakten.
Een beschamende prestatie leverde
de Panasonic-ploeg in Saint-Etien-
ne De équipe gooide zijn reputatie
als specialist in de race tegen de
chronometers te grabbel door
slechts de elfde tijd te laten afdruk-
ken, op 2.05 van Roche.
Het was te danken aan 'Slava' Eki-
mov dat derit tegen de klok niet op
een debacle uitliep. „Zonder Eki-
mov was het een ramp geworden",
gaf ploegleider Ferdi van den Haute
toe. „We hadden zeker dertig secon-
den sneller kunnen zijn. Maar wat
wil je als een aantal (Freuler, De
Rooij en Van Poppel) niet in condi-
tie is. Dat wreekt zich op dit par-
koers."
Freuler en De Rooij moesten-al na
vijftien kilometer lossen. Van Pop-
pel stapte twee kilometer later uit.
Dürst moest de rest laten gaan op
twaalfkilometer van het einde.

Een geluk voor de renners was dat
chefd'equipePeter Post niet op tijd
in Saint-Etienne had kunnen arrive-
ren, omdat het toestel van Air Fran-
ce in Amsterdam aan de grond
bleef. Post zou ongetwijfeld een
hartig woordje hebben gesproken
met die renners die al vroeg moes-
ten afhaken. De Post-trein was
woendag niet meer dan een boe-
meltje.

" TrainerMustafa Denizli zit op dewip bijAlemannia Aken.
Foto: FRANS RADE
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Wat dacht u deze week f
van 'n lekker stukje kalkoen?
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Een hoedjeschrok-iezich,onze kerstkal-l J \ \l f C// A/N / iV V kalkoen. Maar dit terzijde.«
koen. Is het begin maart-geen kerstboom tel J. \ f I CU I [ÉÉl/ ll 1 Dan is er de kalkoen "Spanish Style": c:
zien en geen jinglebell te horen - beginnen ____£ a^ / \i f f /’ ’/ / kalkoenlapjes, maar dan gekruid met (È

>^ # _■- 1 __^^^^^"^^_ ’ _r ____r lwij ineens over kalkoen. Nou, dat was even M^r / _^^^ |:>rika' PePer en nootmuskaat,
slikken. U kunt zich dat misschien voorstellen. N|^ \^^ ___x -^ J I Komen we vervolgens bij

Wat hij evenwel niet kon weten, was dat _ S^ / | ’ ’ verschillende soorten kalkoenfiK
wij deze week maar liefst zes nieuwe ' f / ’ ’ ’ / Die we alvast voor u in keurige
kalkoenvariëteiten introduceren. Die niets, maar dan V / 1 I blokjes hebben gesned'
ook niets, met Kerst te maken hebben. We eten kip I \ v^^ II Gemak dient de mens nietwaar?
toch ook niet alleen maar op de trouwdag van I 1 \ ( I I Neem nou onze ka'koen Strogair
Johan van OldeBarneveldt? Of pekingeend alleen l \ J \ Die kan zo °p/tafel > u hoeft alleen nog maar voor wat !
maar met Chinees nieuwjaar? Nou dan. \ I J I f sfeervolle balalaïka-muziek te zorgen. Of wat dacht u van el

Vandaar dat onze slager (of is het nu onze poelier?) \ /\ f Black^^Pepper kalkoen?
vanaf vandaag al die verschillend gekruide fit Het woord zegt het al, 'n verkoelend glaasje witte huisv^
soorten kalkoen voor u heeft klaarliggen. Zullen we ze ) Hf ernaast kan geen kwaad. Dat geldt ook voor onze kalko
even stuk voor stuk doornemen? Allereerst is daar de / " . " i If Mexicana. Die is in een vrij pittige soyasaus met o.a. peper

Wkalkoen "AmericanStyle": kalkoenlapjes gekruid met onder V " J M ■ paprikapoeder gemarineerd.
andere gember, foelie en kruidnagel. C*V** .^_^_____H Mocht dit u allemaal toch net iets te internationaal i

U weet trouwens toch dat de kalkoen in Amerika zeer " _!__________________________ c'an kunt u alt'^ onze kalkoen Naturel proberen.
populair is. Zó populair zelfs dat er wel eens gezegd om nu al aan de kerstkalkoen te beginnen, lijkt o
wordt, dat de bekende Amerikaanse adelaar _^^^^|^^^^^^^^^|^^^^^Lniet ecnt een g°ec- iclee- En zo te zien- z|Jn wij niet "

beter vervangen zou kunnen worden door een die er zo over denken.

01 Kalkoendijvlees American Style, Ch KalkoendijvleesSpanishStyle, 01 Kalkoenborstvlees Stroganoff, Ch Kalkoenborstvlees Black Pepper, Ch Kalkoenborstvlees Mexicana, Ch Kalkoenborstvlees NaJ
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Cfl HuistraiteurKalkoen in Yovol drinkyoghurt, » Driehoek natuurlijke reiniger, Page Plus toiletpapier, * De nieuwe AllerHande ls uit.
m-^w—ï-|P». sinaas- diverse smaken, i rc Speel hetAH Letterspel. 2 flacons QQQ gedecoreerd, rQQ 80Pagina's recepten en informatie.
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