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Briefkaart
bezorgd na

56 jaar
I STROUD - De Britse posterij-
j 6n hebben deze week een brief-
jkaart bezorgd, die er bijna 56
j Jaarover heeft gedaan om te be-

nder plekke te arriveren.

"e 73-jarige mevrouw Dorothy

Horton herkende onmiddellijk
het handschrift van haar vader,
die al meer dan 40 jaar dood is.
De kaart was gedateerd op 20
juni 1934. De Britse posterijen
deelden mee dat de kaart vori-
ge week boven water was geko-
men tijdens een verbouwing in
het sorteercentrum van Stroud
in West-Engeland.

Gepensioneerde sorteerders
herinnerden zich, dat de toen
17-jarigeDorothy Meadows in-
middels mevrouw Horton was
geworden, zodat de kaart kon
worden bezorgd.

Grimmiger
De acties werden gisteren grimmi-
ger nadat het overleg met minister
Braks (Landbouw) woensdagavond
op niets was uitgelopen. In diverse
delen van het land werd het norma-
le verkeer gehinderd door boeren
die zich met hun tractoren over
snelwegen verplaatsten. Op andere
plekken werden blokkades ge-
vormd.

In Veendam traden 150 man van de
Mobiele Eenheid gisteravond op te-
gen de landbouwers die 's morgens
waren over gegaan tot bezetting van
de Rijksdienst voor het Wegver-
keer. Door de boerenactie konden
politie en gemeenten geen informa-
tie meer ontvangen over kentekens,
apk-keuringen en rijbewijzen.

Ongeveer duizend boeren uit Gro-
ningen en Drenthe gingen gisteren
met hun trekkers over verschillen-
de autowegen op weg naar Den
Haag of Schiphol. Voor de begelei-
ding van het konvooi zette de rijks-
politie 100 man in met auto's, moto-
ren, een vliegtuigen een helikopter.

In Den Haag begonnen 260 boeren
een blokkade bij het ministerie van
Landbouw. In het centrum van de
stad voerden de landbouwers aller-
lei prikacties uit, waarbij ook druk-
ke kruispunten werden bezet.

Nachtelijk

spoedberaad
akkerbouwers

over acties

Boeren negeren oproep Lubbers
Van onze verslaggever

'E N HAAG/NIEUWEGEIN -De graanboeren geven geen ge-
ror aan de oproep van premier Lubbers om hun acties te
l°Ppen. Ze zijn vastberaden om door te vechten voor hogere
panprijzen. Afgelopen nacht waren de akkerbouwers in
Nuwegein bijeen voor spoedoverleg. Met vertegenwoordi-
rfs van de drie landbouworganisaties bespraken zij de uit-
P^st van het Kamerdebat over hun problemen. Het overleg
f**! leiden tot het opschorten van de acties, maar een woord-
Porder sloot niet uit dat de protesten vandaag in verhevigde
Rte zullen worden voortgezet.

'nister Braks (Landbouw) vroeg
steravond de boeren met klem om
lti acties op te schorten. Hij deed

| e oproep, nadat hij drie personen■ 'd benaderd om op te treden als
Middelaar in het conflict. Als ver-
| zijn gevraagd ex-
I 'nister De Koning, de commissa-s van de koningin in Friesland,

Hans Wiegel en diens Drentse colle-
ga Wim Meijer. Vanmiddag heeft
Braks een oriënterend gesprek met
dc drie.
Onduidelijk is nu wat de duizend
boeren uit de noordelijke provin-
cies, die gisteren op weg gingen
naar de Randstad en in Wezep de
nacht doorbrachten, vzullen doen.
Gaan zij naar huis, blijven zij in We-
zep of stomen zij toch op naar Den
Haag.

" Tractoren - zo ver het oog reikt - op weg van Assen naar Groningen.

Burgemeesters niet
naar Awacs-overleg

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/ONDERBANKEN-
/DEN HAAG - De burgemeesters
Hoogland uit Brunssum en Ritzer
uitOnderbanken gaan vandaag niet
naar Den Haag om daar met Defen-
sie-staatssecretaris van Voorst tot
Voorst te praten over het gerezen
Awacs-conflict.
Hoogland vertikt het om in te gaan
op de telefonische uitnodiging van

de staatssecretaris. Ritzer zou we-
gens een volgeboekte agenda niet
kunnen.

„Niet ik, maar het ministerie van
Defensie zit met een probleem. Dus
als ze over datprobleem willen pra-
ten, dan moeten de mensen van De-
fensie maar naar Limburg komen,"
meent Hoogland.

# Zie verder pagina 1 5

Dubbel aantal zieken in Maastricht

Carnaval eist tol
Van onze redactie

economie
HEERLEN - Ruim een
week na carnaval lijkt
het meerdaagse drink-
gelag nog steeds zn tol
te eisen. Veel feestvier-
ders hebben de afgelo-
pen dagen thuis gezeten
of gelegen om allerlei
door carnaval ontstane
kwaaltjes uit te zieken.
De meeste Limburgse
bedrijven en instellin-
gen, waaronder DSM,
zien zich dan ook ge-
confronteerd met een

groot ziekteverzuim
Het Gemeenschappe-
lijk Administratiekan-
toor (GAK) in het dis-
trict Maastricht regi-
streert deze week zelfs
een dubbel aantal ziek-
meldingen. Ook GAK-
districtsdirecteur mr M.
van Stralen in Heerien

ziet een verhoging van
het aantal ziekmeldin-
gen. Het is volgens hem
een jaarlijks terugke-
rend verschijnsel in de
week na carnaval. De
mensen hebben in het
feestgewoel blijkbaar
enige weerstand verlo-
ren. Veel voorkomende

klachten zijn verkoud-
heid en keelpijn.

Het grote aantal ziek-
meldingen is volgens de
GAK-vertegenwoordi-
gers geen reden voor
ongerustheid, gezien
het feit dat het ver-
schijnsel zich ieder jaar
voordoet.
Over de schade die de
Limburgse economie

'ondervindt van het
massale uitzieken, durft
niemand een uitspraak
te doen.

Dienstenbond FNV dreigt mei acties

Kamer achter langere
openstelling winkels

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Tweede Kamer
kan in meerderheid instemmen met
het door alle betrokkenen, behalve
de Dienstenbond FNV, gesloten
compromis over nieuwe winkelslui-
tingstijden. Minister Andriessen
(economische zaken) zal het com-
promis integraal overnemen. Hij zal
dat begin volgende week in een
brief aan de Kamer meedelen.

De Dienstenbond FNV heeft gister-
ochtend acties aangekondigd tegen
het akkoord. Een woordvoerder van
de bond spreekt van stakingen en
werkonderbrekingen. Verder zal de
FNV-bond in de cao-besprekingen
de verlenging proberen tegen te
houden. „We hebben een draaiboek
klaarliggen. Dit ligt zeer emotioneel
bij onze leden. Eind deze maand zijn
de eerste actievergaderingen." Vol-
gens de bond wordt het gezinsleven
van het personeel ontwricht.

Secretaris L. Rooskens van de Lim-
burgse Organisatie van Zelfstandi-
ge Ondernemers (LOZO) reageert
niet bijster enthousiast als hem zijn
mening wordt gevraagd over het
plan om de openingstijden van win-
kels te verlengen: „Het is een moei-

zaam compromis, waar we wel mee
zullen moeten leven."

De winkels mogen voortaan tot half
zeven open blijven en op zaterdag
hoeven ze pas om zes uur te sluiten.
Dat is althans het plan dat aan mi-
nister Andriessen van Economische
Zaken wordt gepresenteerd.

Voor de winkeliers betekent dit een
verlenging van de openingstijden
van 52 naar 55 uur. „En dat in een
tijd dat veel mensen slechts 36 uur
per week gaan werken", schampert
Rooskens.

In een eerste reactie liet CDA-ka-
merlid Schartman weten blij te zijn
dat de betrokkenen eruit zijn. Al-
hoewel de PvdA formeel nog een
standpunt moet bepalen, neigt de
fractie ertoe het compromis te aan-
vaarden als een minimale tussenop-
lossing op weg naar een verdere fle-
xibilisering van de winkelsluitings-
tijden in de toekomst. Van Erp
(VVD) liet weten dat de liberalen
het compromis, dat zo algemeen
door de betrokkenen wordt gedra-
gen, niet zullen aanvechten.
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Op 35 hectare in Landgraaf

Nieuw vuilstort
kost 60 miljoen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het nieuwe vuil-
stort dat in Landgraaf wordt inge-
richt gaat minstens 60 miljoen gul-
den kosten. Het is de bedoeling dat
heel Zuid-Limburg afval gaat depo-
neren op het 35 hectare grote ter-
rein. Het stort moet al medio vol-
gend jaar open gaan.

Het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg overweegt om bij de aan-
leg uit te gaan van de (strengere)
Duitse normen waardoor de kosten
nog eens 15 miljoen hoger zouden
uitvallen. Bovendien bestaat de mo-
gelijkheid dat het stort een eigen
waterzuiveringsinstallatie krijgt,
omdat afvoer van vervuild water
naar elders jaarlijkseen miljoen gul-
den kost.(ADVERTENTIE)

S mode met meer charme
0 Exclusieve Zomermodeshow 9

" van de negentiger jaren "m Maison Sonja toont een exclusieve modeshow. mW in Centrum Cocarde te Valkenburg H
■ Deze avond tonen 10 mannequins 150 modellen van bekende ■modeontwerpers, o.a. Guy Laroche, Hans Erras. Avant Garde, Gibbi en i
"—^

Dino Valiano. Mogen wij ook u verwachten op woensdag 21 maart, /^-^kf^^W aanvang 20.00 uur. Entree ’ 15- mcl. koffie-complet. Kaarten in onze A^^lVïj^v zaak verkrijgbaar. Dautzenbergstraat 34, Heerlen, tel. 045-714787

nMli jiiiiii*^ AT

(ADVERTENTIE)
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Ik 11 gebied met veel bewol-
) jf!'6,waaruit af en toe wat re-

Ho
n valt, trekt vanuit het

Vj r̂dwesten over onze pro-
Ijjj^ie. De wind neemt geleide-
ty'* toe tot vrij krachtig uit
"Hatelijke richting; er kunnenk^östoten voorkomen tot 50Ijl^üur. Later kunnen wat op-
gingen voorkomen. De mid-
tjj^mperatuur wordt 10 gra-
W; In de avond neemt de
\A^ af tot matig. De tempera-

I de*'r daalt 's nachts tot 5 gra-
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Zaterdagavond van 19.25 uur tot het journaalop Nederland 2

'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova-
ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en 9
vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in y^'j'^v
ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon jf|\^.
voor iedereen. > ov^.Wilt u meer informatie? Bel dan met het *%j*^^ s
Innovatiecentrum in'uw regio. (Tel. 045- "^"^

S flB
740808, de heer Ir L.H.J. Vellen, directeur; Tel. °s^ **077-546474, de heer Dr Ir A. van Loon, directeur). N * T «"v

Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt.
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Id-elpee
Jungle Brothers
Done by the forces of nature
(EMI)
Voor wie niet van rap en house
houdt, hebben de Jungle Bro-
thers een aardige surprise in pet-
to. Okee, het is rap, maar het
puisterige, puberachtige imago
van deze muzieksoort sinds Mi-
ker G & DJ Sven en Joe Bataan
met het sullige 'Rap-o Clap-o'
wordt hier gelukkig verlaten. De
Jungle Brothers hebben op een
regenachtige zaterdagmiddag
met zn drieën de verzamelde
platencollecties bijeen gebracht
en zijn toen met de grootste 10l
fragmenten aan elkaar gaan
plakken, zo lijkt het. Vervolgens
hebben ze nog de teksten inge-
sproken, die een parodie vormen
op zo ongeveer alles wat onze
maatschappij maar rijk is. Op de
CD-hoes staat precies vermeld
van welke artiesten stukjes mu-
ziek zijn 'gejat. Dat varieert van
U2tot Ladysmith Black Momba-
sa,van jazztot soul. Al met al zor-
gen de JungleBrothers voor een
best cool soundje, waarin je bij
elke keer draaien van de CD
steeds meer fragmenten herkent.
Bijna zestig minuten lang gaat
dat door, zonder irritant ge-
schreeuw, en dat is fijn temidden
van het gebruikelijke rap-gedoe.

ZekeManyika
Mastererime (Rough, Trade)
'Apartheid is a mastercrime
against the human race. Met
deze steeds repeterende slogan
uit het titelnummer, waarmee de
elpee begint, zegt Manyika in fei-
te al alles. Voor engagementver-
dient hij een tien: Zeke Manyika
is afkomstig uit Zimbabwe, dat
zich uit het discriminatoire, kolo-
niale Rhodesiaanse verleden
wist los te maken. En bij teksten
als 'The whites make the rules,
the blacks go to the dogs' is het
vrijwel onvermijdelijk dat de
Boodschap de muzikale vorm
domineert. Manyika maakt voor
70% westerse muziek, die op het
eerste gehoor nogal oppervlak-
kig klinkt. Maar Mastercrime is
een volstrekt serieus te nemen
muzikale aanklacht tegen apart-
heid. En warempel, de Afrikaan-
se regering doet meteen al con-
cessies.

And Why Not
Move your skin (Ariola)
Jong groepje wel. Drie donker-
huidige boys, waarschijnlijk ont-
dekt bij George Michael-sound-
mixwedstrijd in London. Platen-
boss ziet daar wel een jonge, flit-'
sende groep in. En dus stort het
drietal zich, onder leiding van
zanger Wayne Gidden, met veel
enthousiasme in de strijd. Wie
van Wham! houdt, zal het wel
leuk vinden en misschien herken
je ook her of der wel een flardje
reggae en een ritmetje Inxs. Ach,
waarom niet. Maar ja, waarom
eigenlijk wel?

joos philippens

Landelijke
popagenda

De gegevens van concerten
waarvan de verkoop loopt via de
WV bespreekbureaus.

12.03 Fish, Ahoy, Rotterdam
14+15.03 Tanita Tikaram, Vredenburg,

Utrecht
17.03 Bintangs, Noorderligt. Tilburg
21.03 Simply Red, Ahoy. Rotterdam
23.03 Fats Domino, Rijnhal, Arnhem
23.03 Gipsy Kings, Ahoy, Rotterdam
24.03 Fats Domino. Ahoy, Rotterdam
26.03 The Mission, Vredenburg,

Utrecht
03.04 Marillion, Ahoy, Rotterdam
10.04 Public Enemy. Rijnhal. Arnhem
15.04 Tears for Fears, Ahoy, Rotter-

dam
26.04 Heart, Ahoy, Rotterdam
17.05 Billy Joel, Ahoy, Rotterdam
20.05 CliffRichard, Ahoy, Rotterdam
03.06 Prince, Kuip, Rotterdam
23.06 Tina Turner, Kuip. Rotterdam
18.08 David Bowie, Goffert, Nijmegen
19.08 David Bowie. MECC, Maastricht

Eind 1988 kozen de lezers The Mis-
sion tot de beste band van het jaar,
tot de beste live-act, 'Children' tot
de beste elpee en 'Tower Of
Strength' tot de beste single. Way-
ne Hussey, ook nog 'chap of the
year', glimlacht wat als hij aan de
resultaten van het lezersonderzoek
wordt herinnerd. „Weetje, we heb-
ben toch echt niet ons best gedaan
om aardig gevonden te worden".

En dat gold dan met name voor de
langharige zanger zelf, ook in het
regenachtige Nederland perma-
nent getooid met een zonnebril.

Hussey was en is altijd goed voor
een opmerkelijke uitspraak, één
van de redenen waarom hij zo vaak
in de muziekbladen te vinden was.
Zo schokte hij de fans met zijn op-
merking dat hij (onder invloed van

een hoop alcohol en drugs, dat wel)
wel eens zou willen 'kofferen' met
lan Brown, de zanger van de Stone
Roses. En ook Michael Hutchen-
che, de leider van Inxs, vond Hus-
sey een tijdlang 'quite fuckable',
tot deze zijn haren liet kortwieken.
'Nothing to hold onto'. Op 26 maart
treedt de groep op in het Utrechtse
Vredenburg.

pop

’Beste groep van 19889 maakt minder sombere muziek

The Mission zweert drugs af
Van onze verslaggever

AMSTERDAM (GPD) - Voor
The Mission was 1989 het jaar
van de bezinning. Vier jaar
maakte de band zich in woord
en daad 'schuldig' aan alles
wat God en Margaret Thateher
verboden hadden. „Maar in de
afgelopen maanden hebben
we ons de vraag*gesteld of we
dat nou allemaal wel zo leuk
hebben gevonden en of het
nog wel zin had om door te
gaan", vertelt zanger Wayne
Hussey.

„Je moet jezelfnu eenmaal constant
de vraag stellen of dat waar je mee
bezig bent wel goed is, of het het le-
ven wel de moeite waard maakt. En
ik kwam hoe langer hoe meer tot de
conclusie dat ik in de afgelopen ja-
ren was meegevoerd in een maal-
stroom: optredens, platen maken,
tournees, omgeven met alcohol en
drugs. Voor andere zaken was in dat
rijtje bijna geen plaats meer."

„De laatste tijd ben ik erachter ge-
komen dat The Mission niet het be-
langrijkste is in mijn leven, dat er
meer is dan de band en de muziek-
business. De werkelijke waarde van
je leven zit in jerelaties, in mijn ge-
val met mijn dochtertje en mijn
vriendin, maar ook diemet de ande-
re leden van de band".

Hoe goed die is bewezen de leden
van de groep begin vorig jaar. „We
hadden afgesproken om een paar
maanden uit elkaarte gaan, maar na
zes weken zat de hele groep al weer
bijeen. Dat was het beste bewijs dat
we elkaar nodig hadden".

Op de goede en vrij toegankelijke
elpee Carved In Sand, medio fe-
bruari verschenen, is volgens Hus-
sey dan ook een optimistischer en
'gelukkiger' band te horen. „Toen
we 'Children' maakten (de voorgan-
ger, afkomstig uit 1988, red.) zaten
we nog in dat 'gekkenhuis. De op-
namen begonnen pal na een tour-
nee. We waren allemaal moe, ge-
spannen, gefrustreerd".

„Toen we aan deze plaat begonnen
was er veel meer rust, want we heb-
ben in 1989 niet veel meer gedaan

dan een korte tour door de Schotse
Highlands, een paar emotionele be-
nefiet-concerten en een optreden
met The Cure in Thialf in Heeren-
veen. Ik denk dat de plaat daarom
toegankelijker is dan zijn voorgan-
gers, het is minder 'gloomy'. Maar
dat komt ook doordat we ons leven
nu beter in orde hebben, doordat er
balans is".

Van de zeggingskracht van de band
is echter niets verloren gegaan, ge-

tuige nummers als 'Amelia' en de
single 'Butterfly On A Wheel'.

# The Mission wil ook zonder drugs goede muziek maken

Aardig
Zorustig als 1989 was, zoroerig was
het jaar daarvoor, met name in En-
geland. Waar The Mission het in de
Nederlandse poppers (Oor) in dat
jaar zonder aandacht moest doen
(net als in 1989 overigens), sierde de
naam van de groep in Engeland bij-
na wekelijks de 'covers' van de mu-
ziekbladen. Jubelende besprekin-
gen van de elpee en de concerten
werden afgewisseld met verhalen
over drugs en alcohol.

Incest
Zijn verklaring voor het openings-
nummer 'Amelia' op de nieuwe el-
pee is al niet minder opmerkelijk. In
'Amelia' vertelt Hussey, begeleid
door ongemeen felle gitaren, eer.
verhaal over incest, waarin hij de
misbruikende vader speelt. „Ik heb
dit nummer geschreven, vertelt
Hussey, devader van een dochtertje
van twee, „omdat ik denk dat iedere
ouder in principe tot incest in staat
is".Het onderwerp kwam onder zijn
aandacht middels een brief van een
fan, die onthulde vroeger te zijn
misbruikt. Zon brief is misschien
meteen het beste bewijs voor de po-
pulariteit van The Mission in het
moederland, schandalen of niet.

Overigens doet de band er ook van
alles aan om die populariteit te
handhaven. Zo werd vorig jaar een
bescheiden tournee door het Engel-
se noord-westen gemaakt, een ge-
bied dat normaliter door geen enke-
le groep wordt aangedaan("No nor-
mal band would go there") en waren
de fanatiekste fans, verzameld in
'The Eskimo's', weer welkom om de
nummers voor de nieuwe elpee te
helpen uitzoeken.

Drugs
Een ander opmerkelijk nummer op

Carved In Sand is 'Butterfly On A
Wheel', de single waarmee de groep
momenteel nog in de tipparade
staat. „Het is zowel een liefdeslied
als een nummer over drugsge-
bruik", probeert Hussey uit te leg-
gen. „Het heeft een hele optimisti-
sche en een hele fatalistische kant".
Drugs zijn in de geschiedenis van
The Mission een steeds terugkerend
fenomeen geweest. „En ik ontken
ook niet dat we nu nog gebruiken,
zij het niet meer zoveel als in het
verleden".

„Ik zou niet willen beweren dat
drugs alleen maar slecht zijn. Som-
mige van de mooiste kunstwerken,
zowel in de muziek als in de beel-
dende kunst, zijn onder invloedvan
drugs gemaakt. Drugs kunnen dus
een hele goede invloed hebben, ze-
ker op mensen die ermee om weten
te gaan".

Van een voorbeeldfunctie ten op-
zichte van zijn fans wil Hussey niet
weten. „Natuurlijk besef ik dat er
mensen onder mijn fans zijn die
drugs gebruiken omdat The Mis-
sion dat ook doet. En ik weet ook
dat er onder die mensen wel enke-
len zijn die er eigenlijk niet mee om
kunnen gaan. Dat vind ik rot, maar
ik kan niet op iedereen passen. Ik
heb aan mezelf wat dat betreft al
meer dan genoeg".

Herman Brood
beschildert bus

ARNHEM - Herman
Brood gaat volgende
week een stadsbus
van het Arnhemse
Gemeente Vervoer-
bedrijf beschilde-
ren. De 42-jarige
Brood zal de bus
voorzien van een-
kinder-science fic-
tion-ontwerp, waar-
schijnlijk een vlieg-
tuig in felle kleuren.
Up initiatief van
wethouder Van
Meurs heeft de ge-
meente Arnhem
Herman Brood ge-
vraagd de busschil-
dering te maken,
worden door een
aantal studenten van
de Kunstacademie
in Arnhem. Over die
hulp zegt hij: „Doe
maar vier vrouwen,
die samen niet ouder

. zijn dan zestig jaar.". De schilder bedrijft
'action paiting', dat
wil zeggen dat het
publiek Brood bezig
mag zien.
Het karwei kost de
gemeente 30.000 gul-
den. Daarvan krijgt
Brood alvast 500 gul-
den 'handgeld'. Hij
zal vooral met spuit-
bussen werken en
de kleuren groen en
bruin zeker niet ge-
bruiken. In het na-
jaarwordt er in New
Vork een expositie
van het werk van
Brood geopend.

„Omdat", aldus Van
Meurs, „Brood des-
tijds in Arnhem een
opleiding heeft ge-
volgd aan de kunst-
academie. En die op-
leiding heeft hij niet
kunnen voltooien
omdat de directie
hem de laan heeft
uitgestuurd. Maar
hij heeft zich in de
loop der jaren toch
aardig ontwikkeld
als kunstenaar. Van-
daar dat het ons leuk
leek om juist hem de
bus te laten beschil-
deren".
Brood zal bij het kar-
wei geassisteerd

recept
Bouillon niet
champignonknoedels
In Oostenrijk worden knoedels bij
elke warme maaltijd gegeten. Onze
Oosterburen noemen het 'Klöße',
een meelspijs die zowel bij het
voor- als hoofdgerecht goed
smaakt.
Benodigdheden: 1 sjalotje, een stuk
of vijf champignons, 20 g boter, 3

takjes peterselie, 125 g oud wit(casi-
no)brood, zout en peper. 1 ei, l/2-3A
dl melk, 30 g bloem, 2 vleesbouil-
lontabletten, 1 dl witte wijn.

De knoedels bijtijds maken, want
ze moeten een tijdje opstijven.
Pel en snipper sjalot. Veeg cham-
pignons schoon en bak tot vocht
verdampt is. Knip erboven peterse-
lie fijn. Snijd brood in blokjes,
schep champignonmengsel erdoor

en breng op smaak met zout en pe-
per. Breek erboven het ei en schenk
de melk erbij. Voeg de bloem toe en
kneed goed door elkaar.
Laat mengsel zeker een uur in koel-
kast opstijven.
Vorm er met vochtige handen bal-
letjes ter grootte van een walnoot
van en kook ze in ruim kokend wa-
ter. Warm knoedels even mee en
serveer in borden.

hub meijer

agenda
MAART

" 9 Fenix Sittard, the Nozems

" 9 Exit in G Landgraaf: In Seco
Stage

" 9 Effenaar Eindhoven, Consolii
ted en Pearls for Swains

" 10 Eetcafé Heerlen, Totaal-Los

" 10 De Dominicaner Kerk Maastric
Gigantjes

" 10 Zion Elsloo, independent mus
night

" 10 Café Torn Torn Heythuysen, Si
dee-o-dee

" 11 De Mechel Mechelen, Passi
Strangers en jgricks

" 11 Het Slik Maastricht, Green

" 11 Zopo Horst, Mucky Pup

" 11 De Bosuil Weert, Raymond v
het Groenewoud

" 11 De poat va Voelender, The 1'
Chili 15 uur

"Il Staargebouw Maastricht, 1
years after

" 11 't Babbeltje Roermond, Cro
road (17 uur)

" 13 Effenaar Eindhoven, Jungle B
thers.a Tribe called Quest

" 16 Café Albatros Swalmen, Cro
road

"16 Raetskelder Heerlen, Erwt
Ouwe Leemband

" 16 Effenaar Eindhoven, Giant Sa
en Webb Wilder

" 16 Fenix Sittard, Lattentat

" 16 Nova Heerlen, TröckenerKeek

" 17 Zion Elsloo, independent mui
night

" 17 Stadsschouwburg EindhoV
Het Goede Doel

" 18 Stoba Echt, Fatal Flowers

" 18 Café Torn Torn Heythuysen, 'Reinders & Band

" 18 Effenaar Eindhoven, Donovan
Foundation

" 18 Cartouche Horst, Storm

" 24 Effenaar Eindhoven, Curtis M
field

" 25 De Bosuil Weert, festival
"25 Effenaar Eindhoven, Lush

Pale Saints

" 30 Nova Heerlen, Longstory Short

" 31 Picardie Bluesbar Venray, Cro
road

Oplossing van gisteren

B R V EER
M A A' S ADA'
ARA-T-EV
KOMMERLY
IK-AHA-N

KRETA
EM- A RE -C
VOLÏALLIJEDE-N-OD]
REDE 0 V E 1

LAS PER

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. afvaardiging; 8. wijfjes-
schaap; 9. dicht; 10. rund; 11. bovendien;
13. de onbekende (afk. Latijn); 14. spel;
16. mannetjesbij; 18. vogel; 20. vogel; 21.
land in Afrika; 22. bontgekleurde vogel; 24.
ringvormig handvat; 25. logies voor auto-
mobilisten; 28. dieregeluid; 30. identiteits-
bewijs; 31. heen en terug (afk. Latijn); 32.
boom; 34. soort takel; 35. voertuig in vroe-
gere jaren.

Verticaal: 1. verkwister; 2. godin va
dageraad; 3. Chinese afstandsmaat; 4.
dem; 5. sportevenement (afk); 6.
trisch geladen atoom; 7. narwal; 11.
onze mening (afk.); 12. 1000 gram (3
14. vrucht; 15. Oudgriekse pasmunt;
bloeiwijze; 19. ik (Latijn); 23. vieze I'
26. voorzetsel; 27. boom; 29. bierS'
31. niet mager (b.v. van vlees); 33.
zieknoot; 34. persoonlijk vnw.
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Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te i
moeten vertellen datonze artikelen

* splinternieuwzijn,
* met volledigefabrieksgarantie geleverdworden,

* van gerenommeerde merken zijn, en
* datonze serviceuitstekend is

Baby discount «as.
viastadsautobaan, afslag "in de Cramer", derde straat rechts
i Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161
V openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 1-5 uur /
X^ donderdag van 5-9 uur en zaterdagvan 11-5 uur.

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage
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', 5 dagen genieten aan de

ZEEUWSE
RIVIÈRA
i
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en verwend worden in
HOTEL

WILLEBRORD
ZOUTELANDE
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* 0/f arrangement kan worden geboekt
tussen 1 april en 31 oktober.

* {/ bepaalt zélf in welke periode u reist
(eigen vervoer).

* lees aan cfe achterzijde alles over dit
arrangement.
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VAKANTIE IN
ZEELAND ;

o

Een paar dagen naar het enige stukje zuidstrand waarov^
Nederland beschikt: de Zeeuwse Rivièra, gelegen tussen,

Vlissingen en Westkapelle.
Een arrangement dat veel mogelijkheden biedt en waarin j

zelf de vrijheid hebt om te bepalen wanneer u van onze;
aanbieding gebruik maakt.

HOTEL WILLEBRORD
U verblijft in het gezellige familiehotel WILLEBRORD, gelegfl

op nog geen 100 meter van het strand. Dit 3-sterren hotel'
onlangs geheel gerenoveerd en beschikt over prettige
kamers (voorzien van douche/toilet), een voortreffelijk

restaurant, een intieme bar, een tv-zaal en een zonnig terra'

BfPfV KBsr *f _^*--*rfM
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REKREATIE
Naast de rustige en schone stranden van Zoutelande zijn ij

de direkte omgeving ook nog legio mogelijkheden voor spon
spel en rekreatie.

Dagtrips naar bijvoorbeeld:
★ het pittoreske Veere;
★ Middelburg met zijn schitterend stadhuis;
★ de imposante Delta Expo;
★ het Belgische Brugge;
★ de badplaats Knokke en het natuurreservaat het Zwin.
Kortom: mogelijkheden genoeg om tijdens uw verblijf in
Zoutelande een gevarieerd programma af te werken.

ARRANGEMENT
Voor de prijs van E LU \3 m p.p. geniet u:

- 4 nachten verblijf in hotel Willebrord op basis van
halfpension (4x ontbijt, 4x diner);- verblijf in kamers voorzien van douche/toilet;- welkomstborrel;

- eenmaal koffie met gebak*
- informatiepakket;- 2 dagen gratis de beschikking over een fiets*
- de aankomstdag is elke dag naar keuze tussen 1 april efl

31 oktober.
★ Speciale aanbieding voor VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD-

Toeslagen: 1 pers.kamer ’ 7,50 per dag; kamer met balkon’ 5- pp. p<*'
verlenging’ 60- per dag (half pension); toeslag hoogseizoen (= Pase'

Pinksteren, Hemelvaartsdag en 15-6 t/m 2 sept.).
Kinderkortingen: 0 tot 2 jaar GRATIS; 2 tot 12 jaar 50% korting (mits

ondergebracht op de kamer van deouders.

RESERVEREN
Reserveer NU voor dit voordelige arrangement, middels h"

opsturen van onderstaande bon.
De reisbescheiden worden u binnen 10 dagen door Hote'

Willebrord toegezonden.
In de komende weken publiceren wij op deze pagina de reisinformatie ov«'
★ 10-daagse busreis TOSCANA (18-27 mei)
★ 8-daagse vliegreis MEDJUGORGE (29 mei-5 juni)
★ 10-daagse busreis PORTOROZ (15-24 juni)
★ 10-daagse busreis FILZMOOS (20-29 juli)
★ 4-daagse busreis NORMANDIE/BRETAGNE (2-5 aug.)
★ 4-daagse busreis LOIRE-GEBIED (9-12 aug.)
★ 8-daagse busreis BEIERSE WOUD (18-25 aug.)
★ 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 sept.)
★ 7-daagse busreis LOURDES (17-23 sept.)

»**
Deze bon uitknippen en opsturen naar:

LIMBURGS DAGBLAD, AFDELING PR EN PROMOTIE
POSTBUS 3100, 6401 DP HEERLEN

! RESERVERINGSBON
Naam: Telefoon:

Aantal volwassenen: Kinderen:

Adres: 'Postcode/Woonplaats: " 'Aankomstdatum: (lekeus)
(2e keus)

V i J Gewenste kamer(s):

X Toeslag(en):



Ritzen ziet
niets in aparte
meisjesscholen

AMSTERDAM - Onderwijsminister Ritzen
'erwacht dat afzonderlijk onderwijs voor
meisjes eerder een stap terug is dan voor-
waarts. Het aan meisjes apart lesgeven kan
Volgens hem leiden tot stigmatisering. „De
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is
(niet het eenduidige produkt van ons onder-
lwijssysteem, maar van een cultuur van diep
ingewortelde gedragspatronen," aldus Rit-teen.
De minister sprak gisteren in Amsterdam tij-
denseen door het maandbladOpzij georgani-
seerde discussiebijeenkomst, ter gelegen-
heid van de internationale vrouwendag. On-
derwerp van gesprek was de vraag of het

weer tijd wordt om in Nederland de aparte
meisjesschool in ere te herstellen. Uit onder-
zoek is gebleken dat meisjes in hun puberteit
vaak éen achterstand oplopenin het gemeng-
de voortgezette onderwijs. De bijeenkomst

vond plaats in Paradiso, precies tegenover
hetBarlaeusgymnasium, waar een vrouwelij-
ke rector degrootste moeite heeft overeind te
blijven.

Sinds de invoering van de mammoetwet op
het voortgezet onderwijs, kwam er in .1968
formeel een einde aan het gescheiden onder-
wijs voor jongens en meisjes. Voorstanders
van apart meisjesonderwijswijzen op buiten-
lands onderzoek. Daaruit blijkt dat meisjes
dieop een aparte meisjesschoolzitten, betere
resultaten behalen. Zij kiezen vaker voor stu-
dies als informatica, wiskunde en andere
exacte vakken. De oorzaak zou liggen in het
feit dat zij grotere aandacht krijgen.

’Flexibel’
Minister Maij-Weggen van Verkeer
en Waterstaat kon evenmin verhe-
len dat de bijeenkomst in een aantal
opzichten minder heeft opgeleverd
dan haar oorspronkelijke inzet. Dat
zij de Britten niet klein kreeg, zoals
zij aanvankelijk zei van plan te zijn,
deed zij af met de opmerking dat
'het soms goed is wanneer ministers
flexibel zijn.

Een lijst van zeventien stoffen die
vanuit de lucht bijdragen aan de
vervuiling van de Noordzee is een
van de opvallendste punten waar-
over de ministers overeenstemming
hebben bereikt. Afgesproken is de
verontreiniging door deze stoffen in
1995 met 'de helft of meer' te heb-
ben teruggebracht. Nieuw is ook de
afspraak om voor vier stoffen -kwik, lood, cadmium en dioxine -
de vervuiling, zowel in het water als
vanuit de lucht, met 70 tot 90 pro-
cent te reduceren. De landen heb-
ben ook een lijst, opgesteld van be-
strijdingsmiddelen die verboden
moeten worden of waarvan - zoals
met name deBritten willen- het ge-
bruik aan strikte regels dient te zijn
gebonden.

De doelstelling uit 1987, om de ver-
vuiling door nitraten en fosfaten
met de helft terug te dringen, dreigt
niet te worden gehaald. Niettemin
zijn de landen een 'inspanningsver-
plichting' aangegaan om deze re-
ductiemet 50procent in 1995 toch te
bereiken. Deze afspraak kan voor
Nederland bijzondere gevolgen
hebben. De stikstof- en nitraatrver-
vuiling is voor een groot deel uit de
landbouw afkomstig. De uiterst gif-
tige PCB's, die onder meer voorko-
men in transformatoren, mogen
uiterlijk na 1999 het Noordzee-mi-
lieu niet meer vervuilen. De Noord-
zeelanden komen in 1993 in Dene-
marken voor een tussentijdse werk-
conferentie bijeen.

SEP ontkent
akkoord over
binder uitstoot

HAAG - De SEP (samenwer-
nde elektriciteits-produktiebe-
Jven) ontkent dat er sprake is vann overeenkomst met minister Al-

e ? (Milieubeheer) over de vermin-
i^g van SO2- en NOx-uitstoot in
e V; -.Het lijkt er op dat er een ovei*-

m *omst komt, maar op essentiëleJiten moeten er nog knopen wor-

'" doorgehakt," aldus de woord-
l^rster van de SEP gistermiddag.
J* Persbericht, dat gisterochtend
yj£ het ministerie van VROM we-rJr^undig werd gemaakt, spreekt
'at A6n 'convenant met de SEP',>e .Teders naar de Tweede Kamer
O 1gestuurd.

’Illusie’
De internationale milieuorganisatie
Greenpeace sprak na afloop van de
conferentie eveneens haar grote te-
leurstelling over de afspraken uit.
Volgens een woordvoerder van
Greenpeace is het een 'illusie' te
veronderstellen dat 'met dit pakket
maatregelen het Noordzee-milieu
kan worden gered.

" Het Zuidafrikaanse leger heeft gisteren ontkend
troepen te hebben gestuurd naar het thuisland
Bophuthatswana om de orde te herstellen. Eerder
op de dag had de staatsradio, Radio South Africa,
het bericht doen uitgaan dat Zuid-Afrika troepen
waren ingezet om de troepen van het thuisland te
ondersteunen. ,
De woordvoerder van de Zuidafrikaanse strijd-
krachten (South African Defense Force) verklaar-
de donderdag echter dat na overleg met het leger
van Bophuthatswana besloten was af te zien van
het inzetten van extra legereenheden. Hij voegde
eraan toe dat het Zuidarikaanse leger wel bereid

is de regering van president Lucas Mangope te
helpen en dat daarom voortdurend contact werd
onderhouden met diens strijdkrachten.

In Bophuthatswana zijn woensdag ernstige onlus-
ten uitgebroken. Demonstranten etsten het aftre-
den van depresident en willen dat Bophuthatswa-
na opnieuw ingelijfd wordt bij Zuid-Afrika. Zij
stakenregeringsgebouwen en voertuigen in brand
(foto) en plunderden winkels.Toen de politie op de
tienduizenden demonstranten begon te schieten,
raakten daarbij naar schatting 500 mensen ge-
wond en verloren zeker 14 mensen het leven.

binnen/buitenland

Groot-Brittannië de grote dwarsligger
Noordzee-conferentie

eindigt teleurstellend
N HAAG - Diverse landen hebben gisteren na afloop van
tweedaagse Noordzee-conferentie in Den Haag hun teleur-
ling uitgesproken over de bereikte resultaten. Vooral de op
fimige punten onbuigzame opstelling van Groot-Brittannië
'ij een aantal van de acht Noordzee-staten zeer slecht geval-

"De term 'succes' wenste dan ook geen enkele minister na
*op in de mond te nemen.

bitten, in Den Haag aangevoerd

' Milieuminister C. Patten, heb-
vastgehouden aan eerder aan-
'ndigde jaartallenvoor het stop-yan het dumpen van industrieel
1(1993) en het lozen van riools-
>P de Noordzee (1998). Wat be-
de opslag onder de zeebodem

radioactief afval, waar de overi-
'nden tegen zijn, is de uitzonde-
spositie van Londen zelfs in een
!r ongebruikelijke- voetnoot te-tgekomen.

Westduitse minister van Milieu,

' £öpfer, zei dat hij meer uit de
'Iferentie had willen halen. De
ndsrepubliek ondertekende de.Verklaring, omdat het land eenj)dmiddel' wil blijven voor inter-zonaal overleg. Op nationaal ni-

echter, zo maakte Töpfer dui-
*ujk, willen de Westduitsers ver-, gaan danop een aantal punten isgesproken.

Ook de Scandinavische landen ga-
ven te kennen meer van de 'zeer
moeilijke' bijeenkomst te hebben
verwacht. De Deense Milieuminis-
ter, L. Dybkjaer, zei dat haar land
met een aantal punten slechts had
ingestemd 'om het milieu niet de
grootste verliezer te laten zijn. Zij
wees erop dat de Noordzee-confe-
rentie vooralsnog geen middelen
heeft om onwillige landen te dwin-
gen.

Twee mannen
doodgeschoten

bij woning
Spaanse consul

AMSTERDAM - Bij een schietpar-
tij aan de Herengracht in Amster-
dam zijn gisteravond twee mannen
om het leven gekomen. De schiet-
partij vond vlak bij de woning van
de Spaanse consul plaats. Enig ver-
band met eerdere aanslagen vorig
jaar op Spaanse doelen in Den Haag
en Rotterdam, wilde de Amster-
damse politie gisteravond nog niet
trekken. Aangenomen wordt dat
het gingom een afrekening in de on-
derwereld.
De schietpartij ontstond om kwart
over zeven 's avonds in een groepje
van ongeveer acht mannen. Waar-
schijnlijk na een ruzie, werden er
meerdere schoten gelost. Daarbij
kwam een van hen om het leven.
Nadat enige paniek ontstond, vielen
opnieuw meerdere schoten, waarbij
een tweede slachtoffer viel. Volgens
politiewoordvoerder Klaas Wilting
sloegen de overige personen vervol-
gens op de vlucht. Een van de
slachtoffers is een 22-jarige Italiaan
volgens de identiteitspapieren die
de politie op hem vond.

’Besluit over Poolse westgrens kwart stap voorwaarts’

Jaruzelski niet tevreden
over resolutie Bondsdag

BONN/WARSCHAU - De Poolse
president, Wojciech Jaruzelski,
heeft gisterenverklaard 'niet geheel
tevreden' te zijn over de resolutie
van de Bondsdag inzake de Poolse
westgrens. Het Westduitse parle-
ment riep eerder op de dag eeneventuele toekomstige Duits-Duit-
se regering op in een verdrag met
Polen de wederzijdse grenzen te er-
kennen. Een voorstel van die strek-
king wds ingediend door de chris-
ten-democratische partijen.

Maar volgens Jaruzelski worden in
het besluit niet de grenzen aangege-
ven waarvoor het geldt, wordt niet
verwezen naar de bestaande grens-
verdragen van Polen met de DDR
en de Bondsrepubliek en verwijst
het besluit naar Duitse 'juridische
standpunten' gebaseerd op de gren-
zen van het Derde Rijk uit 1937.
„Dat is de reden waarom ik dit be-
sluit een als een kwart stap voor-
waarts beschouw, die ons nog
steeds vrees inboezemt daar zij eni-
ge insinuaties bevat en zaken om-

zeilt," zei Jaruzelski in een vraagge-
sprek met de Franse radio.

De Westduitse bondskanselier, Hel-
mut Kohl, benadrukte eerder op de
dagin een reactie op het besluit van
de Bondsdag dat hij dit accepteert.
Hij had de afgelopen dagen heel wat
kritiek naar zijn hoofd gekregen,
omdat hij enkele nieuwe voorwaar-
den verbond aan de erkenning van
de Pools-Duitse grens.

Grensverdrag
De Bundestag riep de parlementen
van beide Duitse staten er toe op na
de verkiezingen in de DDR op 18
maart in gelijkluidende verklarin-
gen te benadrukken dat zij geen
aanspraken meer maken op Pools
grondgebied. In die geest moet ook
een toekomstig grensverdrag tus-
sen de betrokken staten geregeld
worden. Het Westduitse parlement
verwierp, zoals verwacht, de door
bondskanselier Kohl gestelde voor-
waarde dat Polen in een dergelijk

verdrag afzietvan de eis tot herstel-
betaling en derechtenvan de Duit-
se minderheid in Polen garandeert.

De kwestie van de Duitse eenwor-
ding leidde gisterenin het Westduit-se parlement tot een verhitte discus-
sie tussen bondskanselier Kohl
(CDU) en oppositieleider Hans-Jo-
chen Vogel (SPD). Kohl verweet
Vogel dat niemand in de Bondsre-
publiek het bewind van Honecker
in de DDR zo heeft gesteund als de
sociaal-democratische SPD. Vogel
had tevoren de bondskanselier er
van beschuldigd een 'riskante fac-
tor in de politiek' te zijn geworden.

Later op de dag heeft Kohl in het
Brusselse NAVO-hoofdkwartier de
bondgenoten verzekerd dat zij niet
bang hoeven te zijn voor het grote
Duitsland. „Er komt geen 'Allein-
gang', Duitsland zal niet neutralise-
ren. We blijven lid van NAVO en
EG," zei hij, na gedurende drie uur
de ambassadeurs van de NAVO-lan-
den over de Duitse hereniging te
hebben ingelicht.'

Nieuwe regeling
voor uitkeringen

werkloze jongeren

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Werkloze schoolver-
laters tussen 21 en 27 jaarkunnen in
de toekomst gedurende maximaal
een half jaar een uitkering krijgen.
De uitkering is gelijk aan de bedra-
gen die de betrokken groep op basis
van de Wet Studiefinanciering kan
ontvangen. Naast de uitkering kun-
nen de werkloze schoolverlaters op
beperkte schaal bijverdienen zon-
der dat dit van invloed is op de
hoogte van de uitkering.

Dit is de strekking van het wets-voorstel Inkomenvoorziening
Werkloze Schoolverlaters (IWS) dat
staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) gisteren bij de Kamer heeft
ingediend. Het wetsvoortel ver-
vangt een voorstel van het vorige
kabinet om in te grijpen in de uitke-
ringen van werkloze jongeren. CDA
en PvdA hadden in het regeerak-
koord afgesproken met een nieuwe
regeling te komen.

Als motief voor het wetsvoorstel
noemt Ter Veld het streven van het
kabinet om voor de aanpak van
werkloosheid onder jongeren te ko-
men met een beleid waarin scho-
ling, inkomen en arbeidsmarkt zijn
samengebracht. Zo moet een slui-
tende aanpak van de werkloosheid
onder de jongeren ontstaan. Nu is
die werkloosheid, zeker 150.000 jon-
geren, nog onaanvaardbaar hoog, al-

dus Ter Veld.

Het kabinet hanteert bij de plannen
de volgende uitgangspunten. Een
schoolverlater krijgt een halfjaar de
tijd om zelfstandig een baan te vin-
den. Is dat niet gelukt, danvolgt een
individuele beoordeling. Heeft men
weinig kans op werk, dan volgt een
aanbod voor scholing ofhet opdoen
van werkervaring. Is de jongere

kansrijk, dan mag men nog een half
jaar zelf zoeken naar werk. Is men
een jaarnadat men uit schoolkwam
nog niet geslaagd werk te vinden,
dan volgt ook hier een aanbod voor
scholing of het opdoen van werker-
varing. Via de Jeugdwerkgarantie-
wet zal de overheid banen gaan aan-
bieden aan jongerentot 21 jaar, later
uit te bouwen tot en met 26-jarigen.
In het geheel wordt voorrang gege-
ven aan langdurig werkloze jonge-
ren.

Schoolverlaters tussen 18 en 21 jaar
zullen, eerst nadat zij een half jaar
vruchteloos naar werk hebben ge-
zocht, een uitkering kunnen krijgen
op basis van de Rijksgroepsregeling
Werkloze Werknemers (RWW). Het
kabinet is er echter, aldus Ter Veld,
van afgestapt om de hoogte van de
uitkering af te stemmen op de
woonsituatie: thuis of zelfstandig
wonend. Voor de hele groep zal de
RWW-uitkering voor thuiswonen-
den gaan gelden.

Noordzee
Het ziet er steeds meer naar
uit dat het minister Maij-
Weggen van Verkeer en
Waterstaat — al haar fan-
clubs ten spijt — ontbreekt
aan wezenlijke visie en in-
zicht. Haar beleid lijkt te zijn
gebaseerd op wilde plan-
nen, gekoppeld aan niet on-
derbouwde kretologie.
Voordat de ministersconfe-

rentie over de vervuiling van de Noordzee van start ging verkon-
digde zij luidkeelsdat zij de Engelsen — volgens haar dè vervuilers
bij uitstek — wel even zou aanpakken. Maar tijdens de conferentie
slikte zij een groot deel van haar harde kritiek op Groot-Brittannië
weer in. Plotseling prees zij de 'zeer constructieve' opstellingvan de
Britse milieuminister Patten, zonder dat die lof ergens op valt te ba-
seren. Want uit dewoonden van Patten viel weinig positiefs te des-
tilleren.
Nu kan dat ook niet zo plotseling bij een minister van een land, dat
niet schroomt radio-actief koelwater en erger van kerncentrales
(Sellafield) in de (lerse) zee te dumpen, ongeacht het gevaar voor
de eigen bevolking. De Britten blijven gewoon vasthouden aan
1992 als het'jaar waarin de lozing van industrieel afval -7- groten-
deels? — zal zijn beëindigd. Ook geven zij vooralsnog geen krimp
voor wat betreft de stopzetting van de dumping van rioolslib in
1998.
Maar ook ons land heeft tonnen boter op zijn hoofd met allerlei —
(on)gecontroleerde — lozingen in de ons omringende wateren.
Greenpeace vestigde daar met de actie tegen de op de Wadden-
zee uitkomende smeerpijp van Akzo in Noord-Groningen nog
eens duidelijk de aandacht op.
De zeer moeizaam tot standgekomen slotverklaring van de confe-
rentie ademt — en dat hoeft niemand te verwonderen — de sfeer
van een zielloos compromis, waarover de ministers van de acht
Noordzeelanden twee dagen hebben geruzied. Zolang er geen
eensgezinde beslissingen worden genomen over het zeer drastisch
terugschroeven van alle lozingen, is de Noordzee ten dode opge-
schreven. Het blijft nu allemaal bij wat gerommel in de marge,
waarbij de vervuiling — vrijwel — onverminderd en ongehinderd
doorgaat, ondanks al het loze krijgsgehuil van Maij-Weggen en
anderen.

België gaat
melk op dioxine

controleren
BRUSSEL - België gaat een stren-
ge controle instellen op de eventue-
le aanwezigheid van dioxine in
melk. Dat heeft de staatssecretaris
Delizee van volksgezondheid giste-
ren bekend gemaakt. Voortaan gaat
men vier maal per jaar op zestien
plaatsen in het land verse melk on-
derzoeken om te zien of er het kan-
kerverwekkende dioxine in voor-
komt. Ook verpakte melk zal regel-
matig worden onderzocht.

De melk afkomstig van melkerijen
in de buurt van vuilverbrandingsin-
stallaties zal extra in de gaten ge-
houden worden. Die wordt een
maand lang om de drie dagen on-
derzocht. De kosten van het onder-
zoek worden ten laste gebracht van
verscheidene departementen en
van de deelregeringen.
Staatssecretaris Delizee heeft ge-
zegd dat de melkstallen onderzocht
zullen worden door een gespeciali-
seerd instituut van de universiteit
van Luik. Eerst wilde men het on-
derzoek in de Bondsrepubliek laten
verrichten.

punt

Scheepsramp
Een scheepsramp op de Ama-
zonas-rivier in Peru heeft aan
mogelijk 80 mensen het leven
gekost. De ramp voltrok zich
ter hoogte van de stad Iquitos,
980 kilometer ten noordoosten
van de hoofdstad Lima. Vol-
gens de havenautoriteiten kon-
den 127 van de 210 opvarenden
van de 'Andresito' worden ge-
red na de aanvaring met het
vrachtschip 'Yacu Caspi'. Naar
de vermisten wordt nog ge-
zocht, maar zonder veel hoop.
Gevreesd dat zij zijn meege-
sleurd door de sterke stroming
van de Amazonas, die bij Iqui-
tas drie kilometer breed is.

Moraal
Een derde deel van de Neder-
landersvindt dat naar waarheid
alle inkomsten aan de fiscus
moeten worden opgegeven.
Maar evenveel Nederlanders
zeggen dat ze best wel eens de
belasting willen ontduiken als
ze zeker weten dat ze niet ge-
snapt worden. Dit is een van de
uitkomsten van een Nipo/NOS-'
enquête. Uit het onderzoek
blijkt dat het met de belasting-
moraal in ons land afneemt.
Want in 1978 vond nog 63 pro-
cent dat alle inkomsten moes-
ten worden opgegeven, terwijl
toen 'slechts' 25 procent zei
zich aan belastingontduiking
schuldig te maken als de pak-
kans kleiner was.

Sinn Fein
Onbekenden hebben in het
Noordierse dorp Lurgan een
activist van de republikeinse
Sinn Fein doodgeschoten toen
hij het plaatselijke politiekan-
toor verliet. De daders ontk
men in een auto die later o]
avond uitgebrand is teru^
vonden. Het slachtoffer
voorwaardelijk vrijgelaten,
dat hij was beschuldigd van il-
legaal wapenbezit. Sinn Fein is
de politieke tak van het verbo- ■_
den lerse republikeinse Leger *(IRA).

Edelweiss
Edelweiss-planten uit de Zwit- "serse Alpen zullen naar Nieuw- JZeeland worden overgebracht «
en daar herplant om te ontko- *
men aan de gevolgen van lucht- j
vervuiling. Op die manier moet ]
de overleving van deze plante- i
soort worden veiliggesteld. Het Jinitiatief van de reddingsactie :is afkomstig van een stichting, J
genaamd''Bellerive', onder lei- ■ding van prins Saddrudin Aga
Khan.

Lenin-beeld
Een standbeeld van Lenii
een plein in het centrum van ]
Tbilissi, de hoofdstad van de <Sovjet-republiek Georgië, is
door een groep jongeren om-;
vergehaald. Dat heeft de krant j
van de Sovjetrussische strijd-
krachten, 'de Rode Ster', giste-
ren onthuld. In het blad wordt
verontrusting uitgesproken
over de acties die de laatste tijd
in Georgië tegen de grondleg-
ger van de Sovjet-staat zijn on-
dernomen.

(ADVERTENTIE)

t (JSauunuii van

Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortimentbaby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen, *

stoelen, autostoelen,
camplngbedjes en sltters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

Schouwburg Q I
Hutel de prinsQ I

Ge leen Hijksveg Roerejond

h|
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e
n

Vrijdag 9 maart 1990 "3

(ADVERTENTIE)
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llfc^; 1!^ FAUTEUIL I
« ÉÉP H V FERDINAND

'«8 "^^ lp. Deze schitterende fauteuil I■| nu bij de zuinigste Belg
M | van héél Nederland van I

i r^iÊÊ^L 375r i
:^Pr De Zuinigste Belgvoor héél Nedertond.

r" ELKE ZONDAG OPEN!, a, .. .. Baan naarBree 127, 3572| Aanbieding geldt alleen op PEER BELGIËInjaag 9 en zaterdag 10 maart. Tel. 09 - 3211633805.

I (ADVERTENTIE)

I §?■EEN HOENSBROEinI £ofd\varsweg 69 Nieuwstraat 251 >r^'nkelOost Centrum1^504490-42516 Tel. 045-211889 I
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Te k. zeer mooie

spoorbielzen
nieuwe bielzen en lange

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

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

251111 magazijn.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-perrol. 04490-15338.
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’ 19,50 p.m2. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Gevraagd nette jongeman
voor hulp in FRITURE met
ervaring. Tel. 045-441857.
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.
Dames zoekt u een leuke
bijverdienste? wordt Avon-
CONSULENTE 045-312789
Gemeenschapshuis te
Brunssum vr. nette SER- -VEERSTER 35-45 jr. voor
enkele uren per week. Br.o.
nr. B-3866 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. FRITUREHULP liefst
met ervaring, full-time/ part- ,
time, leeft. 18-30jr. Bellen na
20.00 uur 04498-57686.
Gevraagd zelfst. FRITURE- -HULP part-time. Tel. 045-
-419764, na 18.00 uur.
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.
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. .
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845.
Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP op full-time
basis voor Kerkrade. Tel.
04454-2203.
Gevr. VROUWELIJKE fritu-
rehulp met ervaring voor en-
kele avonden per week. Inl.
045-412759, na 12.00 uur.
Met spoed gevraagd zelf-
standig HORECA-EXPLOI-
TANT voor caté-restaurant,
jaarzaak met uitstekende
omzetcijfers, papieren ver-
eist. Geen overname. Brie-
ven met CV. en recente
pasfoto: Directie Geulhal,
Postbus 109, 6300 AC Val-
kenburg.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. ETAGE/App.
omg. Kerkrade of Hrln. voor
nette j. mna m. werk. ge-
meub./ongemeub. geen
bezw. Huurpr. n.o.t.k. Inl.
045-351494 (ouders).

Te h. gevr. kleine Woning

' omg. SIBBE, Valkenburg.
Br.o.nr B-3825 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

: BOERDERIJ in Zuid-Lim-
burg voor 2 gezinnen. Tel.

: 045-215027.

OG te huur

; Voor kamers/etages in DEN
■ HAAG omstreken en prov.. Z.Holland. Kom naar

" woningburo De Goede Hoop
i Wagenstraat 179 I, den
i Haag. Tel. 070-3643444.
i Geop. ma-za van 11-16 u.

en van 20-22 u.

■ Terovername aangeb. goedl
t DORPSCAFÉ langs toerist,
i route, met div. verenigingen
i en gr. terras, goede omzet,; lage overname, lage huur,
> pr.n.o.t.k. Café Birken, Berg

" a/d Maas, Havenstr. 1. Tel.
04490-33833, -bellen voor

j 16.00 uur.

" APPARTEMENT te huur,
ruime woonk. met open keu-

f ken, 1 slpk, badk., toilet,
bergruimte, cv. ’ 500,--, excl. Rumpenerstr. 15,
Brunssum. Inl. zat. 09.00-- 12.00 uur 045-229060.

j Te h. weg. vertr. vrijgezel

' apt. geh. nw. ingericht, kl. o-
- vername. BRUNSSUM-- NRD. Tel. 045-251942.
1 HUIS te huur ’ 650,- p.mnd.
] Tel. 045-223289.

Te h. in SUSTEREN, 1 pers.
'. luxe appartement. Ind:

woonkamer, keuken, hal,
toilet, badkamer en slaapka-
mer w.w. en cv. Huur

’ 700,- per maand all-in.
'~ Geheel gestoffeerd. Mobu
" R. v. Gelderstr. 11 Susteren,
I tel. 04499-1323.
,- Centrum Geleen ETAGE-
iI WONING: 3 kamers, eigen
n keuken, douche, toilet. Huur
k mcl. g.l.w. ’BOO,- p. mnd.
e Borg ’BOO,-. Alleen vrijdag
4 tussen 19.30 en 21.30 u:
n 04490-48912.
ir Te h. in HEERLERHEIDE
'" geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
L ondergebr. in Bungalow m.
i- gebr. v. keuk., douche, eig.- opgang, ’ 95,- p.w. all-in._ Inl. na 19 u. 045-223482.
g SUSTEREN. Te h.r Beneden- en boyenwoning
( ’752,- all-in. Tel. 04499-

-2181 of 1919.

Te koop gevraagd

" Boerderijwoning
evt. met grond in Sittard of omgeving.

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

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING

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.

Schimmert
Vrijstaande woning a.d. Langstr. 62. Goede ligging, aan

achterkant grenzend aan mooi landelijk gebied.
Fraai ingerichte tuin. Opp. 1010 m2. Ind.: gar. annex
hobbyruimte, woonk. met open- of inbouwhaard, hal,

keuken, badkamer, toilet, kelder, 3 sl.kamers plus werk-
kamer. Vaste trap naar zolder. CV. op gas.

Prijs ’ 227.000,-. Bezichtiging uitsluitend op afspraak.
Nadere info: tel. 04404-1582.

Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

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

043-254565
Nog een aantal riante

Bouwterreinen
Te koop

Zandweg,
Heerlen.

Opp. 700 tot 1.400 m 2
Inl. V.o.c Tel. 045-740900
Grouwels Daelmans b.v.

043-254565.

WINKELRUIMTE ca. 120
m2centr. gel. in Eygelsho-
ven. 045-459436/273610.
HUIS te koop t.e.a.b. vanaf

’ 65.000,-. Tel. 045-223289

Open huis
10 en 11 maart a.s.

van 13.00 - 14.00 uur.
KLIMMEN: Klimmenderstr.
90, woonh. (vrij van huur)
4 appartem. (in verh. st.)
hoog rendem. Vraagprijs

’ 229.000,- k.k. Info:
Drs. Schreinemacher 8.V.,

tel. 043-219157/649473.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498;
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
HUIZEN te koop gevraagd
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

f) OPEN DAGEN IJ
0 MECHANISATIE- U
(J| SHOW 1990 ü
r< vrijdag 9 maart 14.00-21.00 uur ft

zaterdag 10 maart 11.00-17.00uur \\
O zondag 11 maart 11.00-16.00uur
U U met mechanisatienieuws van o.a.
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IJ Same Antares IJ
spuittechnieken j J

fl fUrtil-11.1-ffllJl'B— flJ weidebouwmachines f

r. OK-smeermiddelen f

krachtvoercomputers |

SI landbouwbelang |
r. PUTH f

Bovenste Puth 21 L
tel. 04493-1500

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
SINGERÖEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045-
-316938, reparatie van alle
merken naaimachines.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

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

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Voor uw BELASTINGAAN-
GIFTE. Administratie-
kantoor BAARS, Swage-
makersstr. 35 Landgraaf.
Tel. 045-325942.

Transacties
Te koop aangeboden op uit-
stekende lokatie te Bruns-
sum GROENTENZAAK Tel.
inf. Fomar Beheer BV
04750-11800, b.g.g. 04750-
-32263.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop Fendt 309 LSA;
Fendt 310 LSA; MB-trac
800; Rabewerk vorenpakker
OKA 12/4; Rabewerk culti-
vator 3.00 m; Lemken 3-
schaar wentelploeg OPAL
140-3; 4- en 6-rijige mais-
planters; Amac zelfrijdende
aardappelrooier ZM-2; Vis-
ser stortbak met rollenreini-
ger; Grimme/Wisent 1-rijige
aardappelrooier; div. meng-
mesttonnen; div. veldspui-
ten vanaf 12 m.; Polyrock
kuiluithaler; Vale heftruck
1000 kg; Still heftruck 1000
kg; Vicon kunstmeststrooi-
ers; dubbelluchtMolcon 5 st.
15x38. FRISSEN B.V. Val-
kenburg aan de Geul. Tel.
04406-40338.
WEILAND gevr. voor run-
deren in te scharen. Br.o.nr.
B-3854 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
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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
Afwi|kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedreven 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 Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing

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

l 8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230b

Mededelingen
Paul Wehrens uit MAAS-
TRICHT ben je adres kwijt,
laat wat van je horen. Fridy
uit Gelderland.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw STUCADOOR-
WERK, oud vakwerk en
sierpleisters. 04490-47294.

Personeel gevraagd
R.K. fanfare St. Gabnël uit Hoensbroek-Zuid zoekt

op korte termijn een

Ervaren Dirigent
Onze vereniging komt uit de ERE-afdeling van de L.B.M.

en telt 55 leden. Repetitie zaterdagavond 18.30-20.30 uur.
Uw sollicitatie met uitgebreid CV. en referenties

kunt u voor 25 maart as. richten aan: Fanfare St. Gabriël
Secr. J.P.M, van Well, Postbus 166, 6430 AD Hoensbroek.
In verband met uitbreiding van onze vestiging in Heerlen is

er nog plaats voor:
Rioleringsmonteurs

(Voor onderhoudswerkzaamhedenaan 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
Koeyoortseweg 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. soli. CUSTERS, B.V. Postbus 100, 6114 ZJ Susteren

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.

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.

Taxichauffeurs
voor wisseldienst liefst met rij-ervaring.
Loo-Tax. Tel. 045-411159, Kerkrade.

Gevraagd voor nieuw gevestigd carrosseriebedrijf in de
Oostelijke Mijnstreek: 1 allround gediplomeerd

carrosseriebouwer
Vereist: zelfstandig bedrijf kunnen leiden en leiding te

kunnen geven aan overig personeel.
Ruime ervaring in soortgelijk bedrijf. Bij voorkeur met

bedrijfswagens en andere transportmiddelen.
Salaris in onderling overleg.
Brieven onder nr. B-3864.

STATEBO
Scheidingswanden. Systeemplafonds

Op korte termijn gevraagd

Ervaren en leerling monteurs
Tel. 043-471735 en 043-473747.

Chauffeurs gezocht
Voor internationale transport, ook meerdaagse ritten.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren, 045-451331.

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.

Parkrestaurant Tüddern
vraagt:

kok m/v
leerling kok m/v
keukenhulp m/v
afwashulp m/v
Inl. 09-49.2456.1550.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soli), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.

Bouwbedrijf vraagt voor
Duitsland UITVOERDER of
bouwingenieur (Duits of
Ned.) die in staat is bouw-
personeel aan te trekken en
bestaande bouwstellen in
Duitsland verder uit te bou-
wen Br.o.nr. B-3784, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805. ___
Contactburo Geleen heeft
nog plaats v. inschrijvingen
van DAMES. 04490-48768.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLATIE-MON-
TEURS, plaatwerkers en
isoleerders. 045-425805.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Alleen vakmensen met er-
varing en eert. leeft, en Nat.
onbel. Tel. 010-4625755.

Bedrijfsruimte
Gevraagd ter overname

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

HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m 2
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.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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

Kamers aangeboden/gevraagd

Auto's

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

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

* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

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

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

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

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

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62 Maastricht.

Tel. 043-215154.
Rijksweg 113 Gulpen.

Tel. 04450-1450.

Fiat Klankstad
Deze week auto's niet ouder dan
4 jaar, 1 jaar volledige garantie!

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60 S
Silver '86 en '88; Uno diesel '84; Fiat Ritmo '84 t/m '86;

Ritmo 105 TC '82; Fiat Regatta weekend '85; Regatta 85 S
'84- Citroen Visa 1.1 '85; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '83 en

'85- Ford Fiesta 1.1 '85; Honda Civic 5-drs. '82;Lada 1500
S Station '83; Opel Corsa TR '84; Renault 5 GTL '86;

Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault STL '81;
Seat Fura 127 '85; Skoda 120 LS '86; Suzuki Swift 1.3 GS,
'86- Volvo 244 GLE aut. met schuifdak '80; Volvo 345DLS

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

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

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

OBOÏABG'WIE
nr/GebrwkteWagensL/LlPlusSysteem

Te k. aangeb. ideale bestelwagen

Renault 1.4 Express
km stand 26.500. Bouwjaar juni 1988, grijs kenteken.

Prijs n.o.t.k. Tel, ma t/m wo.: 045-459230.

Te k. mooie LADA 2105,
bwj. eind '82, kleur beige,
79.000 km.stand, APK sept.
'90. Vr.pr. ’1.250,-, tel.
045-227803.

BMW
316 Alpine wit 1-'B6

316 antrac.met. 6-'B6
316 lachs met. 4-'B7

316imalachitgroen 4-'BB
318ilachs met. 11-'88

320iTour. lachs met. 5-'BB
520iantrac.met. 3-'BB

730iaut. malachit met. 4-'B7
Kera

Kerkradersteenweg 5,
KERKRADE. 045-452121.

Citroen Visa 11 RE '85;
Citroen BK 1.4 E '87;

Citroen BK 19TRS Break'B6
Citroen BK 19TRS Break'BB

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Mazda 323 LX 17D '87;
Mazda 626 5-drs. '87.

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565,

Opel Veetra 1.61 5-drs. '89;
Opel Veetra 1.8 S 5-drs.'B9
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Ford Escort 1.1 Laser '85;
Ford Escort 1.3 CL'B7;
Ford Escort 1.4 CL'B7;

Ford Escort 14 CL 5-drs.'B6;
Ford Escort 1.6 5-drs. '86.

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Peugeot 205KR '86;
Peugeot 309 KR '87;

Peugeot 505 GLD Break '88

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.
Toyota Starlet '87;

Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Corolla GT11.6 V 'B9

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Te k. Ford FIESTA 1.1 L,
1985, kl. groenm., n.b., i.st.
v.nw., APK'9I. Koopje! Mid-
denveld 12, Urmond,
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
type '81, APK '91, LPG,
3-drs., i.z.g.st., ’ 2.850,-.
Piet Heinstraat 22, Geleen.
Te k. Opel REKORD 1.9 S,
m.'B4, grijsm., APK'9I, trekh
get.gl., schuifd., i.z.g.st.

’ 6.250,-, 04490-40382.
Toyota TERCEL de Luxe,
bwj.79, APK tot'9l, ’ 900,-.
Tel. 045-219134

Te h. zit/SLAAPKAMER met
gebr. van keuken en douche
Kerkraderweg 42, Heerlen.
Kamer te h. in centr. v.
HEERLEN, vrije opgang.
Dir. te aanv., 045-724690
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
HOENSBROEK-C. zeer gr.
kamer ’ 425,- mcl. (v. meis-
je) tev. studentenhuis (meis-
jes) 3 kamers ’2BO,- tot
’3OO,- mcl. 04490-10012
(18.00 tot 19.00 u.)

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2
Wand- en

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

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

’ 24,50 per m 2

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

Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
Centrum Schaesberg, gem.
kamers v. meisjes t/m 30 jr.
gebr. v. gez. keuken en bad-
kamer, eig. ingang. Tel.
045-324880 tot 18.00 uur.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04498-58651

Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een VERKOOP-
STER full-time ca. 18 jaar; 2 j
part-time verkoopster ca. 20
jaar, lietst met ervaring.
Prettige werksfeer in zeer
modern bedrijf. Traiteur sla-
?erij Jos Aben, Hoensbroek.

el. 045-212813.
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.
BUFFETHULP m/v gevr.
voor Discotheek m. erva-
ring. 045-724384 of 255295.
Club Pallast vraagt nog en-
kele DAMES. Tel. 04454-
-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. Soli. 045-352044.
Actieve KEUKENHULP m/v
evt. met koksopleiding gevr.
Lft. 18-22 jr. aanm. tel.
04406-13558.
Rest. WILHELMINATOREN
Drielandenpunt Vaals, voor
aankomend seizoen enkele
serveersters gevr. Aanm. na
tel, afspr. 04454-1589.
MEISJES gevr. Bar Mi Amo-
re te Sittard. 04490-19534.
MEISJES gevr. voor privé-
club. 04490-23730.
Wij zoeken voor DENNIS 1
jr. een lieve niet rokende op
pas, voor min. een halve
dag per week. Br.o.nr.
B-3858 L. D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
Bakkerij Franssen, Simpel-
veld, Vaals houdt de vraag
naar zijn vele brood en ban-
ketspecialiteiten niet bij en
moet uitbreiden! Welke
(jonge) BAKKER met erva-
ring in brood of banketbak-
kerij wil in een full-time baan
ons team komen versterken.
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. part-time ervaren
wasserij-persster AFCENT
tel. 045-253212.
PART-TIMERS gevr. voor
de zaterdag in AGF-
branche. Tel. soli. tussen
16.00-17.00 u. 045-217420.

" FRITURE-HULP gevr. met
erv., voor di., do., en vrijd.
van 17-20 u. 045-352560.
Opvang gevraagd voor 3 ja-
rige PEUTER tijdens kan-
tooruren, omgev. Schimmert
Inl. 04404-2581, van 19.00
tot 20.00 uur.
UNIQUE Uitzendburo zoekt
produktiemedewerkers voor
een produktiebedrijf in Bel-
feld. Diverse werkzaamhe-
den. Om te kijken voor wel-
ke functie u in aanmerking
komt, wordt gekeken naar
opleiding, werkervaring cd.
Goede betaling, max. reis-

' kostenvergoeding. Vooral
mensen i.b.v. rijbewijs en
auto worden uitdrukkelijk
verzocht te solliciteren. De- selectierondes vinden 14
maart 's-morgens plaats in: de buurt van Heerlen. Voor

I meer info: 045-718170. Em-
maplein 2, 6411 JP Heerlen.

1 Gevraagd HULP in de huis-
-1 houding voor dinsdag of vrij-

' dag tel. 045-726692

> Goedlop. CLUB zoekt nog
een vlotte medewerkster

?arantie en intern mogelijk
el. 04499-3828.

Onroerend goed te koop aangeboden

Schimmert
Halfvrijstaande woning a.d. Remigiusstr. 39

Totale opp. 347 m2. Tuin op het zuiden.
Ind " woonk. keuken, hal, kelderkast, toilet, garage, carport,

3 slpmrs. badkamer, cv. op gas. Ged. rolluiken.
Prijs ’ 148.000,-.

Bezichtiging uitsluitend op afspraak.
Nadere info: Tel. 04404-1582.

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.

Limburgs Dagblad

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 '818286
Saab 99 2-drs. 82

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

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPG '87

Galjoenweg 45
Tel. 043-632547

Kompier BV
Een begrip in Saab, Lancia

en Service.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard,

Tel. 04490-16565
Fiat Uno 60S '86; Saab 900
'86; Seat Ibiza GL '86; Volvo
340 DL 5-drs. '86; Opel Cor-

sa 3-drs. '85 t/m '88; Opel
Corsa 2-drs. '85 t/m '88;

Opel corsa 5-drs. '88; Opel
Kadett 3 en 5-drs. '85 t/m '89

Opel Kadett 4-drs. '86 t/m
'88; Opel Ascona 4 en 5-drs.
'84 t/m '88; Opel Omega '87
en '88. Zie voor onze andere
aanbiedingen elders deze

pagina.

o»«-

Suzuki Alto GL. autom., '86,
Honda Civic, autom., '85,
VW Golf 1.3 CL, '87, Ford

Escort 1.3 laser, 5-drs, '86,
Opel Kadett LS, '85, Suzuki
Alto, '85, Ford Capri, 2 Itr, S,
4 eil. '8?, Ford Escort 1.3 L,
'82. Div. goedkope inruilers.
Inruil en financiering mog.

Autobedrijf

Chris Geilen
Dorpstr. 56-58 Broeksittard.

Tel. 04490-16295.
Erkend Bovagbedrijf,
APK-keuringsstation.

In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
ASCONA '79 ’950,-; Ford
Taunus '79 ’ 950,-; Renault
4 '80 ’ 950,-; Volvo 343 '79
’950,-; Fiesta '79 ’ 1.250,-
Mini '79 ’1.250,-; R 5 GTL
'81; alles APK. 04499-3398.
SUZUKI Alto '82 autom.;
Mazda 626 '80 autom. met
LPG; Skoda 120 L '84 enz.
enz. Garage Piet de La Roy
& Zn, Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'88, km. 42.000 met trekh.,
kl. geel, cat.w. ’ 20.000,-, in
pr.st., ’17.250,-. tel. 045-
-310009 na 19 uur
Autobedrijf HECA B.V.
Brunssum biedt aan: scha-
deauto's, Ford Siërra 2.3 D
'88, Opel Ascona 16 S '87,
Chrysler ES 2.5 i '89, Land-
rover Jeep V 8met lichte
brandschade '86, Saab
9000i '86. Tel. 045-273173.
Te koop ALFA 33 1.5 bwj.
sept. '85. 045-310269.
Alfa GUILETTA 2.0, 6-'Bl,
APK 1-'91, 5-bak, blauw, vr.
pr. ’2.000,-. 045-319328.

1 AUDI 80 GL, nw. type, 4-
drs., APK tot'9l, bwj.'Bo, kl.
beige, i.z.g. en mooie st.,. ’2.450,-. 045-323178.
Te k. BEDFORDBus, veel
extra's, verchroomde

'. velgen, LPG en APK. Moet
weg! Biesweg 6, Bocholtz.
Tel. 045-442951.
Te k. BMW 520i, donk.
blauwmet., bwj.'BB, km.st.
47.000. Tel. 045-224550
Tek. BMW 315 1.6 bwj. '82,
kl. wit, div. extra's, ’ 5.000,-.
St. Gregoriuslaan 26,
Brunssum (nabij ziekenhuis)

Te k. BMW 316 type '85, wit,
5-bak, toerenteller, 2 elec.
spiegels. Tel. 04490-72242.

Te k. v. partic. MITSIfICeleste 2.0 GT, txl
APK '91. n.b., rad.ll
br.m., trekh. Zien is fl
i.z.g.st. ’3.350,-. Ker*Bfl24, Sittard. ■
Tek. BMW732i, bwj. H
mog. Caumerweg 38, I

Te k. CITROEN 2CVfrH
bwj. '83, zeer goed o ■
Te bevr. 04404-2527^ M
Te k. 2CV6 CLUB grijs ■'85. APK dec'9o, '■ii h i ui i ""tH
Te koop CITROEN IfH
RE 5-bak, 1e eig., n^B'87, 1e lak, schadevrij'^B
in absolute st.v. splintfMH
apart m. Pas getl
’10.950,-. Inl. 043-254M
Te k. CITROEN GSftH
'81, APK febr.'9l,,M

’ 1.000,- Tel. 045-251JMJ
Te k. DAIHATSU Cuoi^J
'84, km.st. 51.000,'8i

’ 5.300,-. Tel. 04490-3WJINKOOP goede auto's,H
geld. Joosten, Scharn'B
3, Maastricht. 043-634M
Officieel SUBARU-D&fHGar. J. Coenen; Suba^M
Turbo, '85; Subaru hM
Stationcar Turbo, '87-flbaru Justy ECVT, '8&M
baru Justy, '86 en 'B'fl
baru Mini Jumbo, '85 tfl
Subaru 1.6 GLS, LPÖM
Peugeot 205 1.9 ;■
15.000 km, '87; Peßi
205 GT, '84; VW GoH
86; VW Golf aulortjM
nieuw '80; Audi £flCoupé, '85; Ford EsosJ|
GL, '83; Mitsubishi IflJ
GLS, LPG '83; Lada CM
LPG, '86; Skoda ?flcoupé, '85, ’ 4_T__\\\
Toyota Corolla DX, '6_U
troën 2 CV 6 CharieJJ'82, als nieuw fl’3.500,-; Prinsenbaaijfl
Koningsbosch, tel. 0*"B|
1574 b.g.g. 1854 fl
Te k. GEVRAAGD auwf|
bedrijfsauto's, schade "'■fect geen bezwaar. ■
sloop. Tel. 045-7202Q0M
Fiat PANDA, bwj. fl
47.000 km, ’ 4.900,-. I(fl
Te bevr. 045-751413.M
Te koop FIAT 127 i.g.sfl

’ 1.100,-. Tel. 045-463MJ
Te koop Fiat PANDaJH
'81, APK'9I, vr.pr ’ 1 <flTel. 045-223565. fl
Zeer mooie Fiat RITfvIMH
bwj. '80, i.z.g.st., ’ 1-fl1 jr. APK. 045-412593J8JKOOPJE! Fiat Ritmo 9
bwj.'Bs, APK tot 9-'9ü«
045-314373. JB
Te koop Ford ESCOfjfl
'85, Laser-uitv., 5-baNB
eig., mr. mog. 045-23jfl
Te koop Ford ESCORIfI
'81, vr.pr. ’5.250,-. ■
venderstr. 196, HoensPßj
Ford TAUNUS 1.6, bwifl
APK '91. Tel. 045-31M
na 18.00 uur. Za. nelgJfl
Te koop Ford ES<fl100% in orde, M

’ 1.500,- APK. 045-32JJM
Te k. Ford ESCORT Ijl
bwj.'Bl, APK 7-1990.fl
’ 1.250,-. Tel. 04406-jMJ
Te k. Ford ESCORT 'bwj. '79, APK sept-,1

’ 950,-. Tel. 045-2189j;l
Ford FIESTA 1.1 Br*»fl
'83, 1 jaar APK, goed *■nig, ’4.750,-. St. Mart"
str. 31, Kerkrade-W.
Ford ESCORT 1300 d|
i.z.g.st. '83, ’ 6.400,-. *manstr. 38, Schaesberg
T.k. Ford ESCORT 1,3'
Laser'B6, in abs-J"

’ 10.750,-. 045-455773
Te k. Ford TAUNUS A
gas. Absoluut geen Jbwj.'79, tel. 045-7189J5
Te k. stationcar Fo'd
CORT aut. '78, nwe. ’trekh. APK tot jan. '9 1

045-316942. _y
Te k. Ford TAUNUS ij
g.st., bwj. '80, APK
Tel. 04450-3034.
Te koop Ford FIËS"^
APK 3-'9l, pr. ’950,'
045-325671. >j
Te k. Ford FIESTA m-
z.g.st. Pr. ’4.750,-
-045-252731. _^

Honda Jazz 1.2 Sp«J
bwj.'B4, kleur rood, t_
km's, met APK, in N'
STAAT, elke keuring ""staan, v.rpr. ’7.500,;
045-458666. Bergs"
Kerkrade _^A
Zuinige Honda CIVIC j
luxe bwj. '80, APK gek-

’ 2.250,-. 045-323830^
LADA 2105 GL bwj.'B2-J
3e mnd. '91, ’1.350,-
-230346. _^
Tek. LANDROVER \°\
'74, i.g.st., div. extras. 1
kent., vr.pr. ’7.500."
045-231503. A
Te k. Mazda COMOl*Lf
2200, bwj. '86, grijs/
ken. Tel. 04490-lOjgV

Voor Piccolo's g
zie verder pagina

Hartelijk Gefeliciteerd Lieve tante Anni|
met uw 80ste Posma-Harbj
verjaardag Haileliik G,efelicitel

\\_^_^_m met uw

I Limburgs Dagblad ri
I uw oude spulletjes 't

kwijt. Piccolo's doen
Kinderen en kleinkinderen wonderen... Probee'
Vandaag ook op L.D.-t.v. Tel. 045-719966.
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’Stormachtig’ verlies
voor Delta Lloyd

ui AMSTERDAM - De schadever-
"-" zekeringsgroep van Delta Lloydtelzal dit jaar vrijwel zeker in een

verliesgevende situatie belan-
den. In de eerste twee maanden
"ebben de twee zware stormen al
netto voor 29 miljoen gulden
schade gezorgd (geheel 1989:

J' 28,6 miljoen winst voor belas-111tingen). Dit heeft bestuursvoor-
jg zitter drG. Zoutendijk gezegd bij
J de presentatie van het jaarver-
)' slag.

De werkelijke schade van het
stormgeweld becijfert Delta
Lloyd op dit moment op f 136
miljoen bruto, dat is vó ó r her-
verzekeringen (het deel van het
risico dat een maatschappij bij

een collega heeft onderge-
bracht). De totale brutoschade
van het natuurgeweld in Neder-
land schat het bestuur van Delta
Lloyd op ten minste twee miljard
gulden.

Zoutendijk denkt echter voorlo-
pig nog niet aan een aanpassing
van de tarieven ten gevolge van
de zware stormen. „Mochten er
onverhoopt in november weer
een paar zware stormen over-
trekken dan zal de discussie over
de premies ongetwijfeld losbar-
sten. Ik vermoed wel dat de her-
verzekeraars niet aan een spoedi-
ge premieverhoging zullen kun-
nen ontkomen."

CNV steunt plannen harde aanpak van kabinet

Hoog ziekteverzuim kan
bedrijven geld kosten

Van onze redactie economie

- Staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken
nv/* een harde aanpak van de werkgevers om het hoge arbeids-
rij^uim in ons land terug te dringen. Ze denkt daarbij aan een
ntfriusmalus-systeem en het laten betalen van boetes door be-
jejijven dieeen hoger dan normaal arbeidsverzuim hebben. Zo
-£* het arbeidsverzuim in Nederland met de helft terugge-
dacht moeten worden.
Ll*derland is het gezondste land terjoi^eld,maar heeft tegelijkertijd eenlOjjog ziekteverzuim en een hoog
WRtal arbeidsongeschikten. Zo is
's,j gemiddelde werknemer in Ne-
rnfr*and een maand per jaarziek.)4i, .
)&t CNV is °P netzelfde m°-

laifc met een soortëeliJ^ voorstel
/tornen, dat vrijwel een kopie is.3 het plan van de staatssecretaris

gtfjJVeld. CNV-voorzitter Henk Hof-
sWe maakte dit bekend tijdens het
toP°r studenten bedrijfskunde geor-
"Gpseerde BIG-congres in Gronin-
i r- ~Op vrijwillige basis blijkt het
>ep te werken, dan moeten werkge-
ofrs maar in de portemonnaie ge-
rn '"en worden", zo zei hij.

-of'stede („ik had detoespraak vori-
Ic^eek alklaar") erkende verrast teOt1? door de bekendmakingvan Terlf'o, maar steunt op enkele kantte-
*i!"lnsen na haar plannen. Hofste-
-B*T ..Het plan van het kabinet'laatst het toch nog te veel in de'arge. Het CNV wil meer aandachtJT^.de totale kwaliteitszorg in de.kijven. Verder blijven zulke
J^atregelen symptoom-bestrrjding,

"" ' leemt de oorzaak niet weg.", Jegens Hofstede zullen de onder-
lOpthers zeker reageren op deze fi-

prikkels, maar is het alleen
lf. Vraag höe. „Ze kunnen de ar-
T'^sornstandigheden in hun be-
"3^t verbeteren, maar ze kunnen

ook premies gaan uitdelen voor
mensen die zich niet ziek melden.
Dat laatste is natuurlijk de verkeer-
de weg."
Volgens Hofstede komt dat doordat
er veel te scherp geselecteerd
wordt. „Als iemand ook maar iets
heeft,komt hij of zij niet aan de bak.
Daardoor hebben we een geweldig
hoge arbeidsproduktiviteit, maar
tevens een onaanvaardbaar hoog
aantal arbeidsongeschikten. Dat
moet afgelopen zijn, anders gaan we
failliet."
Hofstede wil bedrijven die arbeids-
ongeschikten in dienst nemen of
houden niet slechts met een eenma-
lige premie belonen, maar denkt
ook aan het Canadese systeem.
Daar wordt het loon van een deels
arbeidsongeschikte door de over-
heid aangevuld tot honderd pro-
cent.

Luthansa neemt deel in Interflug
JJANkfURT - De Westduitse
| htvaartmaatschappij Lufthansa

Ol "^t een belang van 26 procent in
T Oostduitse staatsluchtvaarton-

q£ neming Interflug. Gisteren heb-
l( beide maatschappijen een voor-
Un e overeenkomst hierover on-
rjf kend, zo heeft een woordvoer-

' van Lufthansa bekendgemaakt,
er met de transactie is ge-

'bftt?' w** een woordvoerder van
I; '*hansa niet zeggen.

beurs-overzicht
Opmars
; - De Amsterdamsei m ectenbeurs had donderdag op-
jtwl*^ een uitstekende dag. Over** breed front gingen de koersen
"Wr naSenoeg de gehele dag om-L,°g, ondanks een wat lagere dol--1te en een Wall Street die zich wat; j^ughoudend had opgesteld. De, ty.ersindex algemeen boekte eenl * 'nst van 2,2 punt op 192,4.De om-
-1 ~ °P het Damrak kwam uit op ftriljard.
Va "andel in aandelen nam daar-
lir? ** miljoen voor zijn reke-st611 dat betekende een echt stij-
gen tendens. De obligatiemarkt
Ure eg zic*l rusu S- In de ochtend-
stai? 'twamen er koerswinsten tot
big f tot drie dubbeltjes en daar

et *J' *^*J de belangrijkste
86n "enwaarden gingenalle koer-
w omhoog en een gulden winst
bjj, aan het eind van de dag niets
Sk nders meer. Relatief de sterk-
iVJUjger bleek KNP. Het papier--o

c'as'as trok f 2,20 aan tot f 39,20.
k\L"Van der Grinten en Internatio

daarbÜ we^ langzaam op
0(;hf nternauo stond laat in de
be j,.end zelfs nog op een paar dub-
f a Ij* verlies, maar eindigde toch
■^j" 0 beter op f 91. Océ hield het
li6t ankelijk ook kalm, maar ver-
f?o, de markt f5,50 hoger opv2 ,s°*
S|0 de internationale aandelen
12» o Akzo f 2.20 hoger op f

Sri £?- Unilever f 1,80 op f 144,80
\e- f 1,4° op f 36'70' Het be"li^Jks'e fonds van de beursKo-

d
'jke Olie, deed niet erg mee enb 6,
'gde slechts twee dubbeltjes

h 0 V op f 144,70. In de financiële
H4 * ging NMB f 1,90 omhoog
Nm ', 48,70. Aegon en Nationale

trokken beide f 1,50
f7i ?aar respectievelijk f 107 en

He. goed deed ook Heineken het.
ter Arankenfonds sloot f 3,60 be-
fj 4

°P f 110,90. Bührmann wonf 3'on op f 59.9°. Hunter Douglas
fÜs onP f" en Ahold f 2-30 °P
KIW °ok elders hadden de stij-
Ns^n duidelijk de overhand.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k s.k.
AEGON 105,50 107,00
Ahold 112,90 115,20
Akzo 126,60 128,80
A.B.N. 39,70 40,20
Alrenta 152,30 152,30
Amev 56,40 57,10
AmroA. in F. 88,10 88,30
Amro-Bank 77,70 78,50
Borsumij W. 70,00 71,30
Bührm.Tet. 57,50 59,90
C.S.M.eert. 74,50 75,40
DAF 33,60 33,90
DordtPetr. 131,80 132,30'
DSM 111,50 112,70
Elsevier 76,40 78,00
Fokker eert. 37,50 38,20
Gist-Broc. c. 27,00 27,60
HCS Techn. 11,70 11,70
Heineken 107,30 110,90
Hoogovens 74,10 75,30
Hunter Dougl. 95,80 99,00
Int.Müller 86,60 91,00e
KLM 35,30 36,70
Kon.Ned.Pap. 37,00 39,20
Kon. Oüe 144,50 144,70
Nat. Nederl. 69,80 71,30
NMB Postbank 46,80 48,70
Nedlloyd 93,80 95,20
Océ-v.d.Gr. 285,00 291,50
Pakhoed Hold. 159,30 159,90
Philips 40,00 40,40
Robeco 99,50 100,20
Rodamco 81,40 81,30
Rolinco 97,50 98,00
Rorento 57,20 57,30
Stork VMF 44,90 46,40
Unilever 143,00 144,80
Ver.Bezit VNU 98,20 99,30
Volmac Softw. 47,60 48,20
VOC 39,40 39,50
Wessanen 62,60 63,70
Wolters-Kluwer 46,40 46,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,50 66,50
ACF-Holding 35,50 35,50
Ahrend Gr. c 214,00 217,00
Air Holland 27,00 26,80
Alg.Bank.Ned 40,20 40.70
ABN(div'9o) 37,40 38,70
AsdOpt. Tr. 21,20 20,80
Asd Rubber 5,30 5,30
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,80 97,80
Aut.lnd.R'dSm 85,00 85,00
BAM Groep 86,00 88,00
Batenburg 88,90 88,90
Beers 126,00 127,00
Begemann 137,40 137,50
Bebndo 321,00 322,50
Berkei's P. 5,35 5,40
Blydenst.-Will. 26,80 27,30
Boer De, Kon. 315,00 a 315,00
de Boer Winkelbedr. 59,50 60,10
Bols 159,50 163,50
Boskalis W. 14,40 14,40
Boskalis pr 16,70 16,70
Braat Beheer 41,50 42,00

Breevast 15.90 16,30
Burgman-H. 3400,00a3400,00a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delfl c 940,00 948,00
Center Parcs 51,30 51,30
Centr.Suiker 73.70 75,00
Chamotte Unie 6.90 6,80
Cindu-Key 195,00 195,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 20,50 22,40
Cred.LßN 53,00 53,50
Crown v.G.c 89,00 90,30
Delft Instrum. 48,00 49.00
Desseaux 245,00 246,00
Dorp-Groep 33,50 34,90
DSM (div'9ol 104,00 106,50
Eeonosto 318,50 320,00
EMBA 120,00 120,00
Enkshold. 112,00 112,00
Flexovit Int. 84,00 88.00
Frans Maas c. 97,70 97,70
Furness 119.50 119,80
Gamma Holding 79,50 80,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 29,40 29,50
Geveke 46,70 47,50
Giessen-de N. 176,00 177,00
Goudsmit Ed. 361,20 367,50
Grasso's Kon. 128,00 131,00b
Grolsch 144,50 145,00
GTI-Holding 170,00 171,50
Hagemeyer 112.50 113,50
Idem'/2div.'B9 108.50 110,50
HAL Trust B 13,70 13,90
HAL Trust Unit 13,70 13,80
HB G 169,50 173,00
Hein Hold 91.50 93,80
Hoek's Mach. 168,00 167,00
Heineken Hld 91,50 93,80
Holl.SeaS. UI 1,13
Holl. Kloos 430.00 430,00
Hoop Eff.bk. 10,70 10,70
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 41,40 41,80
Industr. My 210,00 210,00
Infotheek 23,50 23,50
lng.Bur.Kondor 560,00 565,00
Kas-Ass. 45,00 45,00
Kempen Holding 16,70 16,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 66,50 67,70
KBB c. 66,50 67,80
Kon.Sphinx 121,50 122.50
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 190,00 190,00
Landré & Gl. 58,00 59,00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 685,00 690,00
Medicopharma 59,80 61,00
Idem (div9o) 63,00
Melia Int. 5,20 5,20
MHVAmsterdam 18,90 18,90
Moeara Enim 1220,00 1225,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15950.00
Moolenen Co 28,00 28.80
Mulder Bosk. 59,00 60,50
Multihouse 8,00 8,00
Mynbouwk. W. 407,50 410,00
Naeff 300.00
NAGRON 45,50 45,50

NIB 615,00 618,00
NBM-Amstelland 18,00 18,10
NEDAP 368,00 368,00
NKFHold.cert. 337,00 338,00
Ned.Part.Mij 40,60 41,10
Ned.Springst. 10000,00
Norit 980,00 1015.00
Nutricia gb 70,50 73,00
Nutricia vb 78,00 80,50
Nijv.t.Cate 95,00 95,80
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,50 14,50
Orco Bank c. 67,00 67,50
OTRA 178,00 179,00
Palthe 68,00 68,00
Philips div.9o 38,60 38,90
Pirelli Tyre 28,50 28,80
Polygram 33,10 34,10
Polynorm 94,80 96,00
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,00 45,00
Reesink 71,50 71,50
Riva 48,00 48,50b
Riva (eert.) 47,70 47,70
Samas Groep 63,00 64,00
Sarakreek 29,90 29,80
Schuitema 1345,00 1345,00
Schuttersveld 37,00 37,50
Smit Intern. 60,30 60,30
St.Bankiers c. 23.50 24,00
Stad Rotterdam c 45,10 46.50
TelegraafDe 89,70 90,50
Text.Twenthe 340,00 340,00
TuüpComp. 33,10 34,00
Tw Kabel Hold 138,00 145,50
Übbink 79,10 79,00a
Union Fiets. 25,80 26,00
Ver.Glasfabr. 315,00 323,00
Verto 57,80 57,80
Volker Stev. 68,50 69,20
Vredestein 21,70 21.30
VRG-Groep 54,40 55,00
WegenerTyl 179,00 177,20
West Invest 22,20 22,20
West Invest c. 75,00 80,00b
Wolters Kluwer 186.00 186,00
Idem div.'9o 46.00 46,00
Wyers 4i;50 41,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,80 37,00
ABN Aand.f. 70,60 71.50
ABN Beleg.f. 53,00 53,80
ALBEFO 50,30 50.40
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 223,00 223,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 45,60
America Fund 294,00 296,00
Amro Eur.F. 71,20 71,50
Amro Far E.F. 60,40 60.40
AmroNeth.F. 71,00 72,50
Amro N.Am.F. 60.50 60,50
Amro Obl.Gr. 152,20 152,30
Amvabel 76,50 77,00
AsianTigersFd 63,00 63,20
AsianSelFund 47,70 47,70
Bemco Austr. 53,00 53,00
Berendaal 107,00 b 108,10

Bever Belegg. 6,10 ' 6,15
BOGAMIJ 109,30 108,80
Buizerdlaan 42,00 42,00
CLN Obl.Waardef. 98,90 99,00
Delta Lloyd 40,70 42,80
DP Am. Gr.F. 25,00 25.50
Dp Energy.Res. 46.50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 58,00 58.10
Eur.Ass. Tr. 10,40 10.40
EOE DuStlnF. 277,50 290,00
EurGrFund 59,50 60,00
Euro Spain Fd 9,70 9,30
Gim Global 50,40 50.50
Hend.Eur.Gr.F. 215,00 217,00
Henderson Spirit 67,50 68.00
Holland Fund 72,00 73,00
Holl.Obl.Fonds 112.00 113,00
Holl.Pac.F. 106,00 106.50
Interbonds 492,00 492.00
Intereff.soo 46.50 46,70
Intereff.Warr. 302,00 306.00f
Jade Fonds 174,00 174.00
JapanFund 25,00 25,00
Jap.lnd.Alpha Fd 11900,00 12100,00
JapanRot. Fund yen 9800,00
Mees Obl.Div.Fonds 96,00 96.00
MX Int.Vent. 50,00 50,00
Nat.Res.Fund 1410,00 1430,00
Nedufo A 132,80 132,80
Nedufo B 135.50 135,50
NMB Dutch Fund 37,60 37.80
NMB Global F. 47,20 47.40
NMB Oblig.F. 34.00 34.00
NMB Rente F. 98.10 98,30
NMB Vast Goed 38,30 38.30
Obam, Belegg. 212,00 213.00
OAMFRentef. 12,00 12.05
Orcur.Ned.p. 47,20 47.20
Pac.Prop.Sec.f. 46,00 46,00
Pierson Rente 99,30 100.00
Postb.Belegg.f. 51,10 51.10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7.00b
Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,40
Rabo Obl.div.f. 47,50 47.50
Rabo Onr.g.f. 84,80 84,80
Rentalent Bel. 130,00 131,20
Rentotaal NV 30,50 30.50
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 50.10 50.10
RG geel 49,00 49,00
Rodin Prop.s 106.00 106,50
Rolinco cum.p 91,50
ScLTech 16,50 16,50
Technology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 243,00 243,00
Trans Eur.F. 79,50 81,20
Transpac.F. 425,00 450.00
Uni-Invest 123,50 124.50
Unico Inv.F. 79,00 79,00
Unifonds 37.20 37,20
VWN 59,60 59,70
Vast Ned 129,00 129.10
Venture F.N. 44,80 44.80
VIB NV 87,30 87,30
VSB Mix Fund 50,10 50,30
WBO Int. 71,50 71.00
Wereldhave NV 204,00 204.00
Yen Value Fund 87,00 86,60

Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 97.80 97,80
3/2 EngWarL 33.60 34.00
5% EIB 65 99.50 99.50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35.50 35.50
Amer. Brands 65.10 66.50
Amer. Expres 27,20 27.80
Am.Tel.& Tel. 40.50 41.00
Ameritech 60,20 59.80
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO lnc. 29,60 29.30
Atl. Richf. 116,40 116.60
BAT Industr. 8,00 8.00
Bell Atlantic 93,60 92,70
BellCanEnterpr 44.20 44,40
Bell Res.Adlr 0,20
BeU South 54.20 53.50
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,20 17,90
Boeing Comp. 65.00 66,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 17.50 17.00
Citicorp. 24,50 24.70
Colgate-Palm. 55,50 57,00
Comm. Edison 35.60 35.50
Comp.Gen.El. 540.00
Control Data 18,00 18.50
Dai-IchiYen 2650.00 2660.00
Dow Chemieal 66.00 66,50
Du Pont 39.25
Eastman Kodak 38.40 39.30
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 150,00 154,00
Exxon Corp. 47,00 46,60
First Pae HK$ 1,30
Fluor Corp. 43.25
Ford Motor 47.60 47,10
Gen. Electric 62,30
Gen. Motors 46.00 45.20
Gillette 50.00 51.00
Goodyear 35.50 35.50
Grace & Co. 29,00
Honeywell 84.60 85.50
Int.Bus.Mach. 105,60 105,25
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 51.75
ITT Corp. 54,50 54,00
KBenson® 5171,00
Litton Ind. 72,80 71,80
Loekheed 34.80 35.50
Minnesota Mining 81.70 81.00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 62.30 62.50
Morgan $ 37,50 37.00
News Corp Auss 10.50 10.60
Nynex 83.20 80.40
Occ.Petr.Corp 28.10 27.60
Pac. Telesis 44.70 44,20
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57.50 58.50
Phiüp Morris C. 39,00 38.80
Phill. Petr. 26.20 26,40
Polaroid 47.80 47.20
Pnvatb Dkr 269.00 272.00
Quaker Oats 47,00

St.Gobin Ffr 543,00 550.00
Saralee 26,00
Schlumberger 49,10 49.10
Sears Roebuck 41,20 41.10
Sony (yen) 41,40 41,80
Southw. Bell 57,60 56,90
Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 32,10 32,25
Texaco 59,80 60.00
Texas lnstr. 36.80 35,75
The Coastal C. 31.80 33.00
T.I.P Eur. 2.00 a 2.00a
ToshibaCorp. 1120,00 1110,00
Union Carbide 22,00
Union Pacific 75.50 74.00
Unisys 15.40 15.20
USX Corp 37.00 35,60
US West 71.20 70,00
Warner Lamb. 104,50
Westinghouse 73,70 74,00
Woolworth 61.70 61.10
Xerox Corp. 53.70 53,70

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 47.00 46,00
Am.Home Prod. 192,00
ATT Nedam 75.50 76.50
ASARCOIne. 44,50
Atl.Richf. 221,00 222,00
Boeing Corp. 123,00 123.00
Can. Pacific 38,50 38,50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 32,00 32,00
Citicorp. 46,00 46.00
Colgate-Palm. 106.00 109.50
Control Data 29.50 30,50
Dow Chemieal 126,00 126.00
Eastman Kodak 71.00 73.00
Exxon Corp. ' 90,00 89,00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 118,00 118,00
Gen. Motors 86,00 85.00
Gillette 95,00 95.00
Goodyear 68.00 68.00
Inco 46.50 46.50
1.8.M. 199.00 199.00
Int. Flavors 118.00
ITTCorp. 119,00
Kroger 21,50 22.50
Loekheed 67.00 66.00
Merck & Co. 134.00 132.00
Minn. Min. 155.00 154.00
Pepsi Co. 107.50 109,00
PhiUp Morris C. 71.50 70.50
Phill. Petr. 49,00 49,50
Polaroid 83.50 82,00
Procter&G. 119.50
Quaker Oats 86,00
Schlumberger 92,50 92.50
Sears Roebuck 77,50 77,50
Shell Canada 62,00 62,50
Tandy Corp. 60,00 58.50
Texas lnstr. 68.50 67.00
Union Pacific 144,00 141,00
Unisys Corp 29.60 e 30.00
USX Corp 69.00 66.00
Varity Corp 3.60
Westinghouse 141.00 141.00
Woolworth 116.00 115.00
Xerox Corp. 94.00 93.00

Euro-obligaties & conv.
10,4Aegon 85 101.00

Aegon warr 12,30 12.30
Wh ABN 87 93,75 93.75
13Amev85 97,10 97,10
10 AmevBs 101,50 101.50
11 Amev 86 92.75 92,75
10' i Amro 86 95.40 95.40
10Amro 87 94,50 94.50
5 J<" Amro 86 90.00 90,00
Amro Bank wr 13.00 13.20
Amro zw 86 72,00 72,00
9 BMH ecu 85-92 94,50 94,50
7 BMH 87 94.50 94,50
IO'.EEG-ecu 84 98.75 98,75
9;,4E18-ecuBs 95,00 95,00
12'- HIAirl.F 94.90 94.90
11UNGU83 100,00 100,00
10NGU 83 100,00 100,00
2UNMB Pb.B6 80.50 80,70
NMB Postb.war. 72,50 74,10
8-V-i Phil. 86 97.75 97,75
Wt Phil.B3 98,50 98,50
11Rabo 83 102.10 102,10
9Rabo 85 93,10 93,10
7Rabo 84 95,00 95,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 5,80
Bredero aand. 21.00 21.00
Bredero eert. 20.00 20,00
11 Bredero 19,30 19,00
LTVCorp. 1.50 1,50
5Nederh. 68-78 23.50 23.50
RSV. eert 0,91 0,91
7SRSV69 87,00 87.00 a
Parallelmarkt
Alanhen 22,00 22,20
Berghuizer 33,20 33,00
Besouw Van c. 50.20 50,00
CBI Barin Oc.yen 2000,00
Comm.Obl.F.l 99,20 99.20
Comm.Obl.F.2 98,40 98,40
Comm.Obl.F.3 99,30 99,30
De Drie Electr. 35,70 35,30
Dico Intern. 107,50 108,30
DOCdata 21,80 22,00
Ehco-KLM Kl. 35,20 35,20
E&LBelegg.l 69,80 70,80
E&L Belegg.2 71,00 71,60
E&L Belegg.3 73,60 74,00
Free Rec.Sh. 33,00 32,70
Geld.Papc. 65,00 67,00
Gouda Vuurvc 94,50 94.30
Groenendijk 34,80 34,00
Grontmij c. 178,00 188,00
HCA Holding 51,30 51,80
Hes Beheer 220,00 219,00
HighlDevel. 14,70
Homburg eert 3,35 3,50f
Interview Eur. 8.30 8,50
Inv. Mij Ned. 53,00 53,00
Kuehne+Heitz 42.40 42,00e
LCI Comp.Gr. 76.00 74.70

Melle 292,00 292,00
Nedschroef 116,50 117.50Neways Elec. 9,00 9 00
NOG Bel.fonds 30.50 30,50
pan pacific 10,50 10,50
Pie Med. 10,20 10,70
Poolgarant 9,00
Simac Tech. 17,10 16.60Sligro Beh. 47,30 48,00
Verkade Kon. 285,00 285 00
VHS Onr. Goed 14,80 14,80
Weweler 83,00 83.50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k s.k.
Akzo c apr 125,00 502 5.80 7,00
akzo c apr 130,00 769 2,90 3,50
akzo c apr 135.00 571 1,00 1,70
akzo c apr 140,00 493 0,20 0,80
akzo p apr 125.00 419 2,50 1,80
akzo p 091 150.00 367 28,00 26,00
amev p apr 60,00 1300 4,40 3,50
amro c jul 80,00 402 2,10 2,50
amro c j92 75.00 829 9,50 11,50
dsm c apr 115,00 390 2.50 3,30
coc c mrt 265.00 362 9,50 14.00
coc c mrt 270,00 1577 5.30 9,60 .
coc c mrt 275,00 1263 2.50 b 5.90
coc c mrt 280,00 1348 1,10 3,00
coc c mrt 290.00 455 0,20 a 0,60

-coc c apr 280.00 514 3,60 6,50
coc p mrt 265,00 504 1,20 0,80
coc p mrt 270,00 707 2,20 1,10«
coc p mrt 275,00 1202 4,20 2.30
coc p mrt 280.00 579 B.ooa 4.40 'coc p apr 270,00 663- 6,20 4,40
coc p apr 275,00 696 9.00 a 6,30
coc p apr 290,00 368 18,50 14,00
hoog c apr 75.00 441 3,80 4,20
hoog c apr 80.00 490 2,00 2,20
hoog c jul 75,00 590 6,00 6,00
hoog c jul 80,00 972 3.80 4,00
hoog p apr 65,00 384 0.90 0,60
hoog p apr 70,00 489 2,20 1,60
kim c apr 35,00 606 1,70 2,80
kim c apr 37,50 392 0,70 1.30
kim c 091 40,00 363 4,30 5,10
kim c 092 55,00 488 2.90 3.20
kim p jul 40,00 535 5,10 4,00
knp c apr 40,00 781 0,70 1,50
nedl c apr 100,00 624 2.40 3,00
natn c apr 70,00 598 2,20 a 2.80
natn c apr 75,00 1015 0,50 0.80
natn p apr 70,00 502 1,60 1,00
natn p jul 70.00 830 3.20 2,70
phil c apr 40.00 831 1.60 1,80
phil c apr 42,50 778 0,70 0,80
phil c apr 45,00 375 0,30 0.30
phil p apr 40,00 456 2,00 1,80
phil p okt 35,00 651 1,40 b 1,30
olie c apr 150,00 661 1,50 1.90
olie c 092 135,00 477 25,10 26.00
unil c apr 150,00 758 1.60 2,00
unil p jul 160,00 500 20,00 16,90

a=laten d=e>-di»idendb=bieden e=gedaan+hieden
c=ex-claim f^aedaan+laten

economte,
Omzet detailhandel

vier procent omhoog
DEN HAAG - De omzet van de de-
tailhandel is het laatste kwartaal
van vorig jaar met 4 procent geste-
gen vergeleken met dezelfde perio-
de in 1988. In de voedingsmiddelen-
sector was een stijging van 2,9 pro-
cent te zien, in de overige sectoren
(non-food) ging de omzet met 5,7
procent omhoog.'De omzet van wa-
renhuizen daalde opnieuw, en wel
met 4 procent vergeleken bij het
laatste kwartaal van 1988.

Dat blijkt uit voorlopige gegevens
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, die gisteren bekend zijn
gemaakt. Ze zij nog niet voor prijs-
veranderingen gecorrigeerd.

In de non-foodsector steeg de omzet
in de tweede helft van vorig jaarmet
5,5 procent. In de eerste helft van
het jaar was dat 3,6 procent. Vooral
bij juweliers, opticiens, verkopers
van verlichtinsgartikelen en benzi-
ne- en servicestations ging de omzet

in de tweede helft van 1989 meer
omhoog dan in het eerste halfjaar.
In de schoenen- en foto-artikelen-
branche was echter sprake van een
omgekeerde ontwikkeling.

In devoedingsmiddelensector steeg
de omzet zowel in de eerste als de
tweede helft van 1989 met 3,6 pro-
cent. In de melk- en zuivelproduk-
tenbrache was echter sprake van
een omzetdaling in beide perioden.

HISWA opent poorten

" Vandaag gaan de deuren van de Amsterdamse RAI wijdopen voor de tienduizenden
watersportliefhebbers die de allernieuwste snufjes op het terrein van hun grote hobby voor
geen goud willen missen. De 35ste editie van de HISWA besteedt volgens de organisatoren
zeer veel aandacht aan het milieu. Overigens zijn de modellen van de boten steeds mooier
en luxueuzerverkrijgbaar.

Aantal hotelbedden daarentegen toegenomen

Pensionbedrijven in
jaren ’80 gehalveerd

DEN HAAG - Het aantal pension-
en kamerverhuurbedrijven in Ne-
derland is in de jaren tachtig met
meer dan de helft teruggelopen. Het
totaal aantal hotelbedden daarente-
gen is aanmerkelijk toegenomen als
gevolg van de bouw van hotels met

een grotere capaciteit dan gemid-
deld. Wel moet in de nabije toe-
komst de vestiging van nieuwe
grootschalige hotels zorgvuldiger
worden afgewogen. Dit staat in het
onderzoeksrapport 'De ontwikke-
lingen van de hotel- en pensionsec-

tor in Nederland

Staatssecretaris Bukman (economi-
sche zaken) kreeg gistermiddag in
Den Haag het eerste exemplaar uit
handen van F.J. Nijsten, voorzitter
van Bedrijfschap Horeca.

Gezien de expansiedrift van de ho-
teliers dreigen de bezettingspercen-
tages in de toekomst verder te da-
len, aldus het rapport. De bedbezet-
ting schommelt nu rond de 35 pro-
cent. Stijging van het aantal over-
nachtingen wordt steeds weer ge-
compenseerd door capaciteitsuit-
breiding, zo schrijven de onderzoe-
kers.

Milieu-keur op
produkten in
supermarkten

VEENENDAAL - Minister Alders
(milieubeheer) wil de invoering van
een milieukeur op produkten in de
supermarkten bespoedigen. De mi-
nister denkt aan gerichte informatie
op het produkt over de mate waarin
het milieuvriendelijk is in vergelij-
king met substituten.
Verder wil Alders gescheiden inle-
vering van klein chemisch afval
aanmoedigen door een speciaal logo
op de verpakking. Dat kondigde
zijn topambtenaar J.A. Peters na-
mens de bewindsman aan in Vee-
nendaal tijdens de verkiezing van
de supermarkt van het jaar.
Dit jaar werd bij die uitverkiezing
geselecteerd op ondermeer de aan-
dacht die de supermarkt besteedt
aan milieu-aspecten. Alders is ver-
der in overleg met de Reclamecode
Commissie over herziening van die
code om misleidend gebruik van de
aanduiding 'milieuvriendelijk' te-
gen te gaan.

Conflict banken
bijgelegd

FRANKFURT - De Westduitse DG
bank en negen Franse banken heb-
ben hun conflictover het al dan niet
verplicht terugkopen van obligaties
door DG Bank voorlopig bijgelegd.
Donderdag heeft Helmut Guthardt,
bestuursvoorzitter van de Westduit-
se bank, gezegd dat de gewraakte
obligaties zullen worden terugge-
kocht. In de komende twaalf maan-
den zal worden onderzocht hoe
groot het verlies is en wie daarvoor
verantwoordelijk is. De ruzie is ont-
staan doordat DG Bank tijdelijk bij
de Franse banken gestalde obliga-
ties niet wilde terugkopen omdat ze
in waarde zijn gedaald.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 8-3-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.440-/ 24 940-

-" vorige ’ 24.620-/25.120; bewerkt ver-
koop ’ 26.540, vorige ’ 26.720 laten.
Zilver: onbewerkt ’2BO/350vorige'’ 280/ 350; bewerkfverkoop ’ 390la-!
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar1,851,971
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 3,02 3.27
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

i joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,75 30,25
oost.schill. (100) 15,68 16,23
portescudo (100) 1,191,37',
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
zweedse kr. (100) 29,60 32.10
zwits.fr. (100) 124.50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91525-1,91775
antill.gulden 1,0525-1,0825
austr.dollar 1,4495-1,4595
belg.frank (100) 5.4145-5,4195
canad.dollar 1,61875-1,62125 ■
deense kroon (100) 29,325-29,375
duitse mark (100) 112,580-112,630!
engelse pond 3,1530-3,1580
franse frank (100) 33,285-33,335
griekse dr. (100) 1,1385-1,2385
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
ierse pond 2,9940-3,0040
ital.lire (10.000) 15,245-15.295
jap.yen (10.000) 126,99-127,09 ,
nwzeel.dollar 1,1195-1.1295
noorse kroon (100) 29,130-29,180
oostenr.sch. (100) 15,9930-16,0030
saudi ar.ryal (100) 50.9250-51,1750
spaanse pes. (100) 1,7480-1,7580
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 31,015-31,065
zwits.frank (100) 127,375-127,425
e.e.u. 2.2975-2.3025

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 190,20 192,40
id excl.kon.olie 176,70 179,70
internationals 195,70196,70i
lokale ondemem. 185,50 189,10
id financieel 143,00 145,70
id niet-financ. 227,90 232,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 248,00 250,80
id excl.kon.olie 223,50 227,40
internationals 264,30 265,70
lokale ondernem. 229,50 234,00
id financieel 186,40 189,80
id niet-financ. 272,60 278,00
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 109,30 111.50
internation 110,00 111,30
lokaal 109,10 111,50
fin.instell 104,60 106,60alg. banken 103,50 105,70
verzekering 106,40 108,10
niet-financ 110,60 113,10
industrie 110.10 113,00
transp/opsl 127,70 129,70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de):
Akzo 128,80-130,00(128,80)
Kon.Olie 144,70-145,30(144,70)
Philips 40,30-40,50 (40,40)
Unilever 144,80-145,50(144,80)
KLM 36,70-37,00 (36,70)

NEWYORKDow 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 2672.52 1132.11 219.88 995.69
Hoogst 2705.18 1144.20 221.961006.96
Laagst 2661.26 1120.38 218.69 989.51
Slot 2696.17 1137.27 221.52 1003.02

wrife^ +26-58 +L96 +L5B +705

(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelenvoor alle

merken
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I Heerlen Saroleastraat 1'*

045-710100
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Diverse type's II I I 230-rooksilver met. lm velgen, schuitdak 186 I
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// lt\/ " ANDERE EXCLUSIEVE MERKEN -
/ t / ■*** f Opel Omega 2.4i, cd uitvoering, zwart metalic 289/ *l Volvo 440 TURBO, zwart metalic, nw staat 389I _______[____* I \ / Ford Scopio 2.9i, ghia uitvoering, automaat 287’JM itiftte\ \ / Mercui-Y Le Sable G5.3.0 Itr, automaat, airco., metalic 1187/ «^ ’ fl lancia Thema lE, zwart metalic, ww. glass,centr. slot 11/87/ I 11 Toyota Celica 1.6ST, nw model, kleur wit, ww glass, etc 587/ / // 8HW316, diamant metalic. Ww glass. 5-bak, etc 186/ I fl BNW 520i, delphinmetalic, schuif kanteldak, ww glass, etc 185/ yI lf BNW 316. alpina wit, lm velgen, ww glass. verlaagd, alarm, etc 184/ Q / // Volvo 740 GL. blauw metalic, ww glass, servo 2.3 Itr 1184/ rf^J' /1 1 Saab 900 GL, kleur wit, 4 deurs, ww glass. radio cassete, etc 384
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Transportefficiency wordt ondubbelzinnig
bewezen door deze serie bedrijfswagens van Iveco,
met als vlaggeschip de TurboStar.

Prestaties, zuinigheid en comfort zijn uniek.
De krachtige motoren van 260 pk tot liefst 480 pk
vormen in combinatie metversnellingsbak en achteras
een ideale aandrijflijn.

De TurboStars nemen, volbeladen, dan ook
ontspannen fluitend de allersteilste vrachtroutes.

rADATC A.P.K. KEURINGSTATION
WM I*VMWC TACHOGRAAFSERVKE V.0.0.

SEBREGTS&CO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120

m |S) Hg

MitsibishiColt GL, 5-drs. blauw nov. 1985
Mitsubishi Colt 1500GLX, 5-drs., blauw 1986
Mitsubishi Colt 1500 GLX, wit 1986
Mitsubishi Colt 1800GLD zilver 1986
Mitsubishi Lancer Wagon 1500GL 1986
Mitsubishi Lancer 1200, wit 1987
MitsubishiLancer 1400GLX bruin 1981
Mitsubishi Lancer 1500GLX, beige 1987-1988
Mitsubishi Lancer 1800GLD,roodmet 1984
MitsubishiLancer 1800GLD, wit 1986
Mitsubishi Galant 1600GLX 1985
Mitsubishi Galant 1800GLD 1985-1986
Mitsubishi Galant 2000 GSR, blauw nov. 1981
Mitsubishi Sapporo2000 GLSaut blauw 1983
Mini 1000, zwart maart 1988
Ford Escort, rood 1980
Renault 21 GTS4-drs., wit 1987
Honda Accord airodack 2.0EX zilvermet. 1986
Toyota Carina 11 1.6 DX, wit aug. 1985
Ford Taunas 1.6L aug. 1982
Mazda 626 coupe 1.6 GLX, antraciet 1983
OpelKadett 1.35 HB GLS, 5-drs., zilver 1985
OpelKadett Caravan 1.35,5-drs., bruin 1982
Volvo 343DL, rood 1979

50106

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs' BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
«97 GEOPEND:

ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE
i

Autobedrijf Jasper BV
Wij geven in de maand

maart de hoogste
inruilprijs op onze jonge
gebruikte auto's zoals:

Peugeot 2051.9 GTI '87
Peugeot 205GR aut. '89
Peugeot2os KR 1.4 '88
Peugeot 205 Junior '89
Peugeot2os Accent '88
Peugeot 205 Junior '88
Peugeot 205 Accent '87
Peugeot3o9 GLMagnum '89
Peugeot3o9 GR 1.6 '87
Peugeot3o9 SR 1.6 '86
BNW 316 '86
Citroen AX 1.0 E type '87
Fiat Panda 750 CL '86
Ford Fiesta 1100 super sport '88
Mitsubishi Colt 1500 GLX '87
Mitsubishi Lancer 1.8diesel '87
Renault 9 Cheverney aut. '88
Toyota Carolla 1.6 HB '87

Dit is een groep van onze t 65
gebruikte auto's, speciaal voor u
geselekteerd. Dit alles alleen in
onze nieuwe occasionshai bij uw

olt. Peugeoldealer.

Autobedrijf Jasper BV
Windrakerberg, 29 Sittard

Tel. 04490-21944.
~98,2 Donderdag koopavond.
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PKrnrt Escort Escort Escort Escort Escort Escort
1600 L 1300 laser 1600L 1600 L 1400 CL 1400 bravo 1400 bravo

1984 3-drs 1985 5-drs 1985, 5-drs. 1986, 3-drs. 1987, 3-drs 1988, 3-drs. 1988, 3-drs
rood ' qriismet grijsmet. blauwmet. wit grijsmet. grijsmet.

75314 km 81860 km 70633 km 34728 km " 39941 km 24223 km 39280 km
LB-49-NG LZ-15-GP NH-85-BL PP-95-HL SL-21-FP ST-32-ZD SR-83-NZ

12.500 13 250 15.500 15.750 18.750 20.750 20.750 10%
-1.250 10% -1.325 10% -1550 10% -1.575 10% -1.875 -2.075 10% -2075

11.250 11.925 13.950 14.175 16.875 18.675 [ 18.675 |

Fiesta 1100 Fiesta 1100 Escort Sierra 2.0 VZOIeL ■fdan'Jiie Sto.Ta £.°
Finesse Finesse 1600ibravo sedan CL sedan CL sedan spec. sedan CL

1987 1989 1987. 5-drs. 1987 blauwmet bruinmet k.
1989 .rood grijsmet. bl.met. metallic blauwmet. bruinmet. blauwmet.

33584 km 16730 km 71331 km 52136 km 33185 km 55192 km 43000 km
SG-18-BN TY-70-BB SB-08-BX RJ-76-DZ TF-72-NG TR-08-FD TX-48-ZY

15.000 17.850 19.500 22.900 27.850 27.200 28.500
-1.500 10% -1.785 10% -1.950 10% -2.290 10% -2.785 10% -2.720 10% -2.850 10%

13.500 16.065 17.550 20.610 25.065 24.480 25.650
■ ■"■"I * ' * ' * ' *

" Min. 25% aanbetaling op deze aktie * 3 mnd. 100% garantie (ook aan te vullen tot 1 jaar)
" Inruil mogelijk * Een A1van Jos Bogman „betekent service + kwaliteit"

Hamstraat 70 Kerkrade - 045-423030
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wËtëm Alleen bij Smeets Mercedes-Benz
I Wh is alles origineel.
I J ft De garantie; dekm-stand en het bouw jaaJÏ

XJX Naast officiële Smeets Mercedes-Benz B.V.
WÊÈwiÊÈÊÊÊÊiÊÊÊk ÜÜfcj. (^^*^. | iVICTCe'QCS"*IJC'riZ dealer Wijni-aardswe-- "i, H4:*:i K.A Heerlen H<XMl.sl>i<x>k .Tel. 04.V22 4KOO .HÉB Wt'd \r /?/ .......I . 1»-. Akersteenwei* 10, 8227 AA Maastricht, Telefoon 04;i-Ki:i3oo
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GROTE OCCASIONSHOW
MAZDA MAZDA

Loven Heerlen
UnA 1 10 bij aankoop van een occasion

vanaf ’ 10.000,- een radio-cassette Blaupunkt San Remo
boven ’ 15.000,- een CD speler + 2 platen

Grote keuze
Eigen financiering - Bovag garantie

Loven Heerlen BV, Palemigerboord 401 Heerlen (aan de rotonde Schelsberg)
50309 ,

I Nu extra voordeel 7+t jI bij aankoop Mazda 323 *ü(vN

I hmH^
I W"" J25 'y/M? m 9

Autobedrijf Loven Heerlen BV
Palemigerboord 401, Heerlen

Aan de rotonde Schelsberg 045/722451

NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist I Door eigen importTa steeds wisselende voorraadZI JURGEN AUTOBEDRIJVEN j tslj-j
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

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

tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach tel. 045-452570

Nissan Bluebird 2.0 LX 4d, '86, petrol 500 SE autom. bl.zwart met., ABS, Pullman airco enz.,
Nissan Cherry 1.3 Trend,'B6, d. grijs m..~.~ k, ,;u^ Mi^-,no 51.000 km' '88 —-*'Nissan Cherry 1.5 GL, '85, wit Diverse gebruikte NISSanS 500 SEC '84 liDMblauwmet., «cic extra's, 83.000 km
Nissan Micra 1.0 DX, 5-'B7, rood Micra, Sunny, Bluebird en andere 300 SE: autom., rookzilvermet.. ABS, airco., velours bekl, eleW
Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-grijs merken in nriicklaQ-jpn va sloele"enz ■le e'9 " bwj 1986 ~A■ Nissan Micra 1.0 DX, '88, blauw met. meiKen 111 pnj*-.Mc*.ï>ï>eH va. au)üm ,^ Z j|vermel |eljeren bek], enz. —-Nissan Micra 1.0 GL 5-drs '87, zilvermet. ’ 6500— 260E: zilvermet., ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r.
Nissan Stanza 1.6 SGL, '85, groen -spiegel, radiocass, etc, 57.0OQJmJwjJ.98! —-*''■ Nissan Sunny Trend '88 wit 230E: autom. zilvermet. airco, velours, elek. ramen, nov. '88.
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé,'BB, rood 30 000 km
Nissan Sunny 1.7 D '83. blauwmet. EXCLUSIEVE AUTO'S O.a. mfc 2,| verTOt„ velours bekl., 5-bak, veel extra's, 65.000 km
Nissan Sunny 1.6 SLX i 89 d.groen h*i IQS7 —-***Alfa Romeo 33 junior rood 87 Dwl "' w
AMnFRF MFRKFiM Austin mini autom. blauw met. '86 200 T: (combi) geel kenteken, blauw/zwartmet., sportveig., »
AINU tMC WICI-Il\er-J cj(roën BK QT| 16v ,8? glas, diverse extra's, 60.000 km, bwj. 1987.....
Austin Metro 1.0 L, '82, beigemet. Citroen BK 1.9 TRI wit '86 250D: Impala met schuif-/kanteldak, ww-glas, centr. vergr., <&

Citroen BK 1.4E, '88, wit Ford Sierra 1.8 CL 1 e eig. wit '87 '88,30.000 km - - ,jv
Honda Civic 1.2 Special, '87, wit Honda Prelude 2.0 autom. goud met. '85 250D: perlmut grijs, schuif-kanteldak, centr. vergr. ww. Q'aS-
Hyundai Pony 1.5 GLS, '88, zilver met. Mazda 626 GLX 5-drs. beige met. '88 extra's, '88,50 000 km . .—-
Hyundai Pony 1.5 L, 7-'B7, wit Nissan 300 ZX zilver '86 200D: d blauw ww glas centr. vergr.. bwi. 1987, .—-"
Mazda 626 2.0 sedan, '87, groenmet. Peugeot 309 rood met. '87 mD; fl|verme' w w |as centr schuÜd-JK-Jt-'
Mitsubishi Colt 1.2, roodmet. '83 Renault 21 turbo wit 88 donk.blauw, ww-glas, centr vergr. '88 -2S2ÏL1 2"' s"drS" 5 SP" '8?' Sa CahnaTe GL zilver '84 190 0: roodmet., ww. glas/cen^ vergr., r-spiegel, alarm.
i, J IA, oo J .00 u . VW Golf GTD grijs met '87 buitentemp.mtr., 70.000 km, bwQ9B6, - -<A
Opel Kadett 12 3-drs 82 blauwmet. " Golf 1 u gjs^ 190D :d.gr.met.,"schu,fd.; ww-glas. div. extra's, 83.000km. W'
oUZUKI AllO bA oj Wil <qoc _^^~^
Renault 21 GTS sport, 8-'B9, blauwmet. - - - od J% Toyota Starlet 1.3 DX aut.,'Bs, zilver 190 E. 2.3. w.w glas, scnuita.cemr vergr uow. jVVW Golf GTi, '86, rookzilver TO4I

230 GE: (jeep), autom., groen, alle extra s, bwj. 1983. J30043 280 S:autom„ beigemet., alleextra's, 90.000 km, bw|. W* M



Verkeer lijkt met uilvinding gebaat
ABLD:al voor het remmen

springen lichten op rood
zet wiel was de grootste uitvin-'lrigvan de mens tot hijer achter
Pg zitten". Tot deze uitspraakwam Theo Leenders, voormaligJ'oorhchter van de Algemene'erkeers Dienst van de Rijkspo-J«e m Driebergen en thans*eekzaam bij Technokar, bij de

van ABLD, een veili--Ber remlichtsysteem.

eenders hield een pleidooi voor
*>oed kijken en observeren tij-
"fels het autorijden. Volgens

Leenders is bij het remmen het
omzetten van kritische tijdwinst
in veiligheid door techniek, bij-
zonder welkom. „Zeker degenen
die op de linker rijstroken blij-
ven plakken hebben elk onder-
deel van een seconde nodig en
moeten meer dan voortijdig ge-
waarschuwd worden. Meer dan
tweederdevan de kop-staart bot-
singen vindt op die rijstroken
plaats, vrijwel nooit en dan ook
nog veel minder ernstig, op de
rechter rijstroken.

Het remlichtsysteem ABLD, Ad-
vanced Brake Light Device, is
ontworpen in Israël bij ATAT
Technology LTD en bestaat uit
een sensor op het gaspedaal. Die
sensor meet de versnelling waar-
mee de voet van het gaspedaal
wordt gehaald. Gaat dat zo snel,
dat daarna (stevig) remmen voor
de hand ligt, dan activeert de
sensor het ABLD. Daardoor
gaan de remlichten al branden
voordat het rempedaal wordt in-
gedrukt.

Schakelen
Onze 'funny mud-car' met een
lichtblauw interieur, schakelt
prima, af en toe een kraakje en
een lichte hapering. Wie weet
mogen ze nog even bij de Japan-
se joint-venture collega's in de
keuken kijken. Hoewel Honda
geen terreinauto's maakt, zullen
ze toch ook wel een zware bak
boterzachtkunnen laten werken.
Het addertje onder het gras komt
ook op de macadam, het asfalt of
de beklinkerde wegen naar bo-
ven. Door de tamelijk hoge op-
bouw en het niet diep genoeg lig-
gende zwaartepunt, blijft op de
gewone weg bij snelheid in de
bochten en over forse oneffenhe-
den de koets nadeinen en sterk
overhellen. Dat vereist optimale
concentratie, zeker opnatte en/of
onoverzichtelijke trajecten. En
bij noodstops moet je beschik-
ken over een groot anticiperend
denkvermogen.

Je zit goed hoog om je werkter-
rein optimaal te overzien. De
stoel is wat smalletjes en zit niet
echt lekker, links naast het stuur
is er beperkt ruimte en door de
brede pedalen kun je de voet niet
goed weg zetten. De instap naar
achteren is enigszins moeizaam.
Omdat de leuning niet met de zit-
ting mee omklapt is de passeer-

ruimte beperkt. Het zicht zij-
waarts naar achteren wordt door
de brede stijlen iets verhinderd.
De reserveband aan de zware en
wagenbrede achterdeur hindert
het blikveld niet. Een achterwis-
ser is niet nodig omdat de ruit
niet dichtslaat. Grote elektrisch
te stellen spiegels completeren
het beeld. Ondanks de vele extra

ruiten veroorzaken die 's avonds
geen hinderlijke schitteringen.

" De Land Rover Discovery 200 TDi heeft twee zonnedaken

Het plotseling loslaten van het
gaspedaal leidt, zeker bij hoge
snelheden, immers al tot vertra-
ging van het voertuig. Dan is het

zinvol dat het achteropkomend
verkeer bijtijds wordt gewaar-
schuwd. Het scheelt een fractie
van een seconde, maar uitge-
drukt in meters is dat een forse
lengte.
Uitgaande van een snelheid van
120 km/u levert dat een extra
ruimte op van 11 meter. De 0,3
seconde die jedoor de eerder op-
lichtenderemlichten van jevoor-
ganger sneller kunt gaan rem-
men, bieden extra zekerheid.
Mits er voldoendeveilige afstand
wordt bewaard. Testen wijzen
uit dat bijna een kwart van alle
voertuigen bij een kop-staart
botsingen betrokken raakt. Met
ABLD zou dat verminderen tot 3
procent.
Het systeem dat door Technokar
van Hees/Barendrecht (01806-
-19111) wordt geleverd kost f 199,-

-, inclusief BTW. Montage kun-
nen garages of doe-het-zelvers
gemakkelijk in een half uur
doen.

" Het in te bouwen ABLD-
systeem, dat het verkeer
aanzienlijk veiliger kan
maken.

Voor drie mille meer zelfs ABS leverbaar

Toyota Starlet met
snelle 1300 I-motor

De op de Salon van Brussel
als wereldprimeur gelan-
ceerde nieuwe Toyota Star-
let is dezer dagen in Neder-
land geïntroduceerd. De
auto is uiterlijk ten opzichte
van zijn voorganger ingrij-
pend veranderd, maar werd
niet ineens groter en en ook
niet veel duurder, zoals men
tegenwoordig vaak ziet. Het
instapmodel, de 1.3 i Friend
kost f 18.995.

Een korte rij -indruk leert dat de
1300 injectiemotor veel kracht in
zich bergt. De Starlet is water-
vlug en laat een opmerkelijke ac-

celeratie zien. Op het schakelen
kan niets worden aangemerkt:
snel, direct en soepel.
De stoelen zitten goed al hebben
hebben ze de Japanse hebbelijk-
heid van vrij korte zittingen. Het
doorkijkje door het stuurwiel
toont dat het ronde klokkenpa-
neel in het bovenste halfrond
van het stuur 'past', zodat er goed
zicht op is.
De Starlet beschikt over schijf-
remmen voor en trommelrem-
men achter. Voor f2990 kan op
alle 1.3 uitvoeringen ABS wor-
den gemonteerd.

*De snelle motor van de Toyota Starlet, een 1.3 liter Multi-
injectiemotor.

" Exterieur van de Toyota Starlet 1.3 XLI

Oorspronkelijk
De fabriek laat weten dat de ont-
werpers van dit nieuwe model
zich ten doel hadden gesteld het
oorspronkelijke karakter van de
Starlet te handhaven. Tenslotte
zijn er in 68 landen bijna acht-
honderdduizend van verkocht.
Het gewicht van de kleine Toyo-
ta, die de familietrekken van de
Corolla hatchback heeft, ligt
rond de 800 kilo. Een enigszins
ovale vorm (de druppel) levert
enige winst in de luchtweèrstand
op: 0.34 en dat is 0.03 lager dan
voorheen.
Evenals de vorige generatie be-
schikt de 1.3 injectiemotor over
het meerkleppensysteem: drie
kleppen per cilinder. Hij drijft de
voorwielen aan en voldoet aan de

strengste milieunormen (USB3).
Bij 6000 toeren ontwikkelt deze
motor 75 pk en het maximum
koppel bedraagt 101 Nm bij 4800
toeren.Zoals gezegd, de Starlet is
voor zijn formaat een snelle auto.
De top ligt bij 170 kilometer per
uur. Bij 90 kilometer constant is
volgens de fabrieksopgave 5,2 li-
ter benzine nodig voor een af-
stand van 100kilometer.Er is ook
een automaatversie waarin de 1.3
2E motor wordt toegepast, de-
zelfde als in de vorige Starlet.
Deze is minder 'schoon', maar
voldoet aan de Euronormen.
Voorts is de Starlet als diesel be-
schikbaar. De motor meet 1500
cc en is buitengewoon zuinig. Bij
90 kilometer constant wordt een
verbruik gemeten van 3,9 liter
per 100 kilometer.

uitlaatje
DE MEESTE GELIEFDE bui-
tenlandse auto's in West-Duits-
land zijn de Alfa Romeo 164, de
Fiat Tipo en deFerrari F4O. Dit is
gebleken uit een onderzoek, ge-
houden door het automagazine
'Auto, Motor und Sport' waaraan
ongeveer 115000 lezers hebben
meegedaan. Het blad conclu-
deert dat in West-Duitsland 'Ita-
lië het meest geliefde autoland'
is.

Details
Het interieur zit vol met aardige
details. Ondermeer een opberg-
hoes met rits tegen de achter-
bank om de voorste zonnedak-

ruit in op te Dergen, een stevige
schoudertas met drukknopen op
de middenconsole, elastische op-
bergnetjes boven de achterbank
en kaartenvakken boven de zon-
nekleppen. De twee dwarsstaan-
de klapstoeltjes, waar je niet echt
lang op kunt zitten, zijn als extra
te bestellen. Een degelijke rol-
hoes dekt het bagageruim af en
dat achtercompartiment is door
het omklappen van de deelbare
achterbank te verdubbelen. De
instap achterin is door een ve-
rend extra treeplankje verge-
makkelijkt. Het geheel wordt af-
gesloten middels centrale deur-
vergrendeling.

Onze Land Rover Discovery
staat op hetzelfde chassis als dat
van de Range Rover en hij heeft

voor een deel ook die uitstraling.
Door echter gebruik te maken
van een bijna uitbundig optimis-
tische styling en de wagen te
voorzien van veel doordachte de-
tails is de Discovery een bijzon-
der leuke auto om te zien. Niet
dat strenge, duurzame en aristo-
cratische, maar ook niet dat
goedkope van een versierd werk-
paard.
Vanaf 50 mille is de 200 Tdi op
grijs kenteken leverbaar, met de
V8kost hij f 69.950,- en dan heb
je écht een benzineslurper aan
het werk.

Technische gegevens:
Motor: 4 cilinderinhoud: 2495
cc.
Vermogen: 83 kW (111
pk)/40000 tr.
Topsnelheid: 148 km/u.
Gewicht: 1895 kilo.
Aanhanger geremd: 3500 kilo.
Motorrijtuigenbelasting per
jaar: f 1505,-.

auto

Land Rover Discovery: met jeugdig elan op weg
Nieuw concept
mild levens op

personenvervoer

ijt heeft negentien jaar geduurd
j Land Rover na het uitbren-
A van de Range Rover met iets
{"pal nieuws is gekomen: de
ji^overy, die thuishoort in de

>j; O-sector. De Discovery, met
\A klassieke stijl komt in een
% an Sroei in de sector terrein-{J°'s. Men mikt met deze wagen
v6h r vooral °P net personen-to^oer en dus komen ook de de

in beeld.
uerv\ discovery voegt aan de aan-
tj.'-'ge extra's (in Land Rover en
vJ'Se Rover) zijn permanente
k fvvielaandrijving toe, alsmede

uiterlijk van een vrijetij ds
\A met tal van gebruiksmoge-
ig heden. De baby-Range Rover
'ifi ecnt we* een smakelijke
t^S om te zien en als 200 Tdi,
tj ar het merendeel van de klan-
L °P af moet komen, is hij met
dj, *11 pk sterke 2.5 Itr blok goed
\ weg en in de modder.
ïAT de directe inspuiting is
is. rgloeien niet meer nodig. Dat
Lrettig, maar het systeem heeft
Vs nadeel van extra motorla-
Vr' Vooral rond de s°-60 km/u
W een tokkeltje hoorbaar, met

verdubbeling van die snel-
ls er weer niets aan de hand.

\ ,Verbruik kwam op ruim 1:7
V^J vat betekent een actieradius

htegen de 700 kilometer metIt^onderd liter brandstoftank.
Bfa et terrein is het net een grijp-

beest. Met nauwelijks eni-
pfjfjPanning klautert hij voort.

8e toeren biJ een trek-
ht die enorm is. Daarmee in

1o0
aerde versnelling het terrein

'iUgP'Oegend, lijkt het wel of het
"*<* ?°°it vast kan komen te zit-
%tK ar dat is slecnts schijn,

het geheel is te comfortabel

afgeveerd, waardoor je te snelop
het verkeerde been landt. En dan
kost het veel stuurmanskunst
om dat goed en vooral tijdig te
corrigeren. Is dat gelukt, dan
wordt je door de nadein nog-
maals op de proef gesteld.

Autoshow
Valkenburg

VALKENBURG - In de Geulhal
in Valkenburg wordt dit week-
einde een groteautoshow gehou-
den, waar negen autodealers uit
Zuid-Limburg in totaal 250 oc-
cassions aanbieden. Deelnemen-
de bedrijven zijn Caubo, Zee-
gers, Bergsteyn, Atro, Eussen,
Auto Valkenburg, Kerres, Rotor
en Van Leeuwen. Openingstij-
den vandaag, vrijdag van 14 uur
tot 21.00 uur, Zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur.

Prototypen uit VS: van
hightech tot compactcar

Op de Salon van Genève die tot
en met 18 maart wordt gehouden
staan de Amerikaanse autogi-
ganten Ford en General Motors
met een aantal prototypen. Ford
presenteert de Ghia Zig en de
Ghia Zag, twee compactcars die
kleiner zijn dan de Ford Fiesta.
De Zag meet 338 cm en de Zig
345 cm en ze hebben dezelfde
wielbasis van 223 cm.

De Zig appelleert aan het sporie-
ve type autorijder, terwijl de Zag
bedoeld is voor de vrije-tijdsrij-
der. De Zag heeft wel veel weg
van de Nissan S-Cargo die veel
meer bedoeld is voor stadsbe-
steldiensten. De Ghia Zag heeft
tal van gebruiksmogelijkheden,
door het variabel maken van het
interieur. Zo kunnen de achter-
zittingen geheel worden uitgeno-
men, zit er een intrekbaar baga-
gerek in het dak, bestaat de ach-
terklep uit twee delen en heeft
deze mini-Ford stoelen met vrij-
liggende buizen bekleed met ny-
lon.

Als lichtgewicht roadster met
zijn open carrosserie heeft de
Ghia Zig veel weg van de recent
op de lAA gelanceerde Porsche.

Voorzien van een pittige motor
als de 1.6iuit de Fiesta XR2 zal
dit sportief gelijnde concept net
als de Zag op basis van de Fiesta,
zeker opvallen. Hij heeft een por-
table CD-speler, grote opberg-
vakken in de portieren en een

rolluik over de bagageruimte
achter de stoelen.

# Het prototype Zag van Ford op de autoshow in Genève

General Motors
Bij General Motors lanceert men
twee concept-cars: de Aurora en
de CERV-111. De laatste is een

"Lamborghini-achtig model, aan-
gedreven door een 5,7 Itr VB-mo-
tor. Voorzien van een turbolader
en een interkoeler levert de
krachtbron aan deze opwinden-
de high-tech sportauto een ver-
mogen van liefst 650 pk.

Van het al verkrijgbare GM-gam-
ma zijn de volgende modellen
voor '91 aangepast of geheel her-
zien. De Firebird is van voor tot
achter compleet gewijzigd en is
leverbaar in drie versies: Fire-
bird, Trans Am en Trans Am
GTA. De Blazer als 4-deurs is
nieuw voor Europa; hij biedt een
kwart meer ruimte en kan wor-
den uitgerust met twee- of vier-
wielaandrijving. Standaard be-
schikt de Chevrolet Blazer over
een 4.3 Itr V6-motor.
De Chevrolet Caprice is voor het
modeljaar '91 van een hoekig
model veranderd in een vloeien-
de 5-zits limousine. Standaard
ABS, airbag en airco en hij wordt
aangedreven door een VB-motor
met een inhoud van 5 Itr. Bij
Buick heeft het ontwerp van de
Park Avenue ook dezelfde glooi-
ende lijnen meegekregen. Ver-
der is de 3.8 Itr motor van 170 pk
en de 4-traps automaat verbe-
terd.

Ruim helft van automobilisten
wil overdag dimlicht voeren

De meeste automobilisten zijn
bereid om overdag met dimlicht
te rijden. Ze zijn er van overtuigd
dat het verkeer hierdoor veiliger
wordt. Dit blijkt uit een onder-
zoek in Dordrecht, waarvan de
resultaten onlangs zijn gepubli-
ceerd.
Vooruitlopend op het plan van
minister Maij-Weggen (Verkeer
en Waterstaat) om dimlichtover-
dag landelijk verplicht te stellen,
heeft de gemeente Dordrecht
eind vorig jaar de voorlichtings-
campagne 'dimlicht bij daglicht'
gehouden. De gemeente hoopt
met de campagne het aantal ver-
keersslachtoffers terug te drin-
gen.

Ruim zestig procent van de men-
sen die na de voorlichtingsactie
ondervraagd werden, vindt dat
de overheid dimlicht bij daglicht
niet moet stimuleren. De reden
daarvoor is niet bekend bij het
bureau Intomart dat het onder-
zoek uitvoerde. Bijna de helft
van de automobilisten is tegen
het verplicht stellen om overdag
met lichten aan te rijden.
Uit de enquête bleek verder dat
een voorlichtingsactie van de ge-
meente Dordrecht redelijk suc-
cesvol was. Voor de campagne
deed vier procent van de onder-
vraagden overdag de koplampen
aan, daarna was het zeventien
procent.

Vrijdag 9 maart 1990 ♦7I
Hmburgs dagblad j
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TOP-KADETTS VAN
EEN UITSTEKEND |AAR.

U^^ Sindsdien wordt deze

r^T^^ auto, ook gebruikt, het

b^T^^ meest gekocht.
!___ En terecht, want deUp^^^^ Opel Kadett is gewoon
U,7^ een topper.

L^T^^ Zeker wanneer u'm

U--—^^ bij ons koopt, met

r^^Ji^ — ~~^A 3 maanden schrifteliJke
U^dettUJ^^ garantie. Dus eigenlijk

U,^ net nieuw!

-gij /OPELegg ÜJ WIJ HEBBENZEKER EENKADETT DIE BIJ UPAST. '
CANTON'REISS Valkenburgerweg 28-32-34

„ümanu au&s mkt semietkoopt* 6411 BN Heerlen. Tel. 045-718040
I ——

mr ~ ft

COUMANS GELEEN
Alfetta 2.0 L, bruin 03-1981
Alfa 75 1.8LPG bordeauxrood 06-1986
Alfa 75 1.8LPG alfarood 07-1987
Alfa 75 1.8 LPG wit 10-1987
Alfa 75 1.6alfarood 05-1988
Alfa 75 2.0 Twin Spark, alfarood 03-1988

Rll GTX blauwmet. / 15.700,- 03-1987
Rll TSE blauw, ’ 9.450- 01-1985
R9Cwit,-’ 6.250 01-1984
BMW 520iroodmet. ’ 13.500,- 02-1984
Sierra 2.0 GL blauwmet. ’ 9.500,- 11-1983
Sierra 1.8 laser T ’ 12.000,- 11-1985
Sierra 1.6L grijsmet. ’ 9.250,- 05-1984
Sierra 2.0iS wit ’ 20.500,- 01-1987
Kadett hatchback 1.6diesel, groenmet. ’ 4.000,- .01 -1983
Mini 1000 HLE blauwmet. / 5700,- 09-1984
Nissan 2.0 Bl.bird gr.met. gr. kent. ’ 14.500,- 05-1987
Saab 900 TS ’ 19.500,- 09-1986
Saab 900’ 8.000,- 06-1985
VW Jetta diesel’ 6.000,- 02-1983
Volvo 240 GLT grijs 7 34.800,- 10-1988
Volvo 740 GLE TD interc, groenmet.’ 32.500,- .. 11-1987
' Genoemde prijzen zonder inruil

0457W9661
1 «jptocojgsi

I-al
[OPEL

yShmühl
Opel Vertragshandler

Original Opelteile
+ Zubehör =
100% Qualitat

LADERAUM-FANGNETZ
KADETT-E CARAVAN

INCL. EINBAU

DM 245,-
RADIO SC 202

Modemes Vollstereogerat
mit großzügigerAusstattung.

UKW, MW, 4x5 Watt,
Sendersuchlauf,
Statlonstasten,

Security-Code und
Autostore.

Viel Spafl für wenig Geld
mcl. Mwst. DM 365,-

-® Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Scfimuhl GmbH & Co. KG

Geilenkirchene* Slraße 381
0-5120 Hetzogenrattt

Telefon: 09.49.2406/601S/16

jg&CORSTENS-
JgjT VERSCHUREN

#"&" Helmond koopt

zat. 10 maart mankanaries lichte
kleur 11 donkere 8 popjes 7 kneu-
& sijsbast 12 rode & roodzalm
man 15 popjes 13 putterbast
27.50 pst.glosters, witte & kuiven
spec. prijs.d.duiven 10 meeuwen
4 zebras 7 park. 8 valken 20 witte
etc. 30 roseicollis 20 pp. bren-
gen: SITTARD 10.45-11.30 putstr
10 HEERLEN 12.15-1 emmastr
7a TERBLYT 1.30-2.15 rijksw 46
BEEK 3-3.30 maastrichterln 7.

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Bil
Ukunt

het maarden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in de strijd tegen hetuitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25. Zeist, melding te maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27.50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateur en u ontvangtons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is,
dat u er op die manier .«**««
voor zorgt dat iedere gift " \
cent op de juiste * Vfljj^ *
plaats terechtkomt... wwf

| CIBO2SZEIST.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Citroen geeftueen
geweldige

V -jjfijf '"^UfiiiJmfU *-w*«*wr^»r»wr»*W,w^*'f |

dige ontvangst, in dubbel opzicht. Want één rentepercentage: 8,9% over 24 of \
van de zes aktie-aanbiedingenbetreft een speciale 36 maanden. En dat terwijl de banken\
versie van de Citroen AX inclusief een Sony stereo hun rente pas weer hebben verhoogd! \^w
installatie.

0 FL 1.000,-voordeelop alle andere
U CitroenAX Mistral: fl. 1.25Q- Citroen AX- en BX-modellen.

VOOrdeel. Met SonyaUtO-Stereo! Als u geen gebruik maakt van ons financierings-
Snel als de wind dankzij zn pittige injectiemotor i^_é^_____________^______________________________mmmmmml^
/-^ en toch enorm zuinig, ook in onderhoud. ___________________

fm\. "\« Standaard uitgerust met open dak, ÉÉÉÉ^./>^, Sony radio /cassettespeler '> il ___^'''" "w'":" jag^p^i%
■^M ITIcL lUIU- iiniiirT**'***'"^^ / jL..jLijjMxwaiittM»r"'***W***^

sprekers, WÊk

Wwfi~:r^Êlmm éMJi "fll ►ifmwßÉl WxB KwA «^ Aa mmmm «v« E.
'■Üs i^Mo» * ««V Ka*. "* 'I.ÊÉTkï<j^A9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm>A<£^m¥

achterruite-
wisser en exclusieve Mistral striping. aanbod mag u, bij aanschaf vari

Leverbaar in wit, rood en zilvergrijs metallic een nieuwe Citroen AX \^^~C\C\\s^.
(meerprijs fl. 595,-). Citroen AX Mistral 3-deurs of BK uit het standaard \ J :Ê5\V
fl. 17.950,-*, 5-deurs fl. 18.825,-* ._ *— programma, voor duizend X^^^^^S'^^^

E> ji\^f gulden aan accessoires uitkiezen. \^<^0300^mmmiX

S CitroenBK Palais: ftV' A\ Een hi-fi carstereo, een trekhaak,
fl. 1.500,-voordeel. een °Pen dak ■" "u ze§1 'l en wij zor§en er voor-
Een unieke combinatie van prestatie, comfort en Dit voordeel §eldt uiteraard niet voor de

zuinigheid. Eenriante auto, verrijktmet zonwerend aktiemodellen Citroen AX Mistral en Citroen BK

glas, achterruitewisser met sproeier, lichtmetalen Palais.

velgen en metallic lak in Blue Memphis en Gris . , ~
Meteore. Citroen BK Palais 5-deurs fl. 24.950,-* . ÈS GratlSKanS Op een Z- JXpersoons weekend Parijs. r^S-^m^
E 3UitStel Vanbetaling tOt 1 januari Als u bij ons uw huidige auto laat taxeren K^ iV9(i
1991. wachten u twee verrassingen: de hoge j \ » rjj

tEenvoordeel van enige honderden guldens inruilwaarde èn een gratiskans op een lang JA
doordatwij u aanbieden om uw nieuweCitroen weekend Pari)s- Gehed verzorSd- voor

AX of BK (elk model) pas op 1 januari volgend 2 Personen< inclusief vliegtickets. Taxatie van uw

jaar te betalen* Zonder rente ofextra kosten. Of: auto zonder verplichtingen. Ook als u niet inruilt
dingtu mee.

E3Superlage financierings-
rente: slechts 8,9%. Pluk deyoorjaarsvoordelen WM

~ In plaats van uitstel van betaling DIJ Citroen. Kl^VCITROEN kunt u ook kiezen voor een Van ItOten met 26 maart. Lmmmml

*Prijzen excl. afleveringskosten Financiering doorCitroen Financiering Nederland op basis van de gebruikelijkevoorwaardenvan huurkoop.
Maximaal fl. 10.000-tefinancieren tegen de hiergenoemde aktievoorwaarden. Uw auto dient vóór 1mei aanstaandeopkenteken geregistreerd te zijn.

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

Anderhalfmiljoen Nederlandse Volkswagens.

*r JËJSÊÊÈÈ wwL BXlmË&^m «C.*Jl
"""***'r'3^?**^^^ jSfijjjpS' .^^""W^^^^WSmffßElF '^^B^^^^^ '"' "*''■'■■■:■■.. 'Xa^^^:::P^?s^'' ""w :■ ■ jtfSVj.y....:. :■:■ *WT* ~^*ttlt^ËÊ

Kom nu naar onze denderende Voorjaarsshow en profiteer van f700,-
-èxtra feestvoordeel op de grandioze Volkswagen actiespecials!
Nü krijgt u nog eens f 700- extra feestvoordeel op die toch al zo royale Volkswagen specials, de Polo Jeton. de Jetta Pacific. de'Golf Madison en deGolf
Manhattan! Onsklinkendefeestgeschenk voor elke bezoekeraanonzeShowvan Anderhalfmiljoen: de unieke compact disc„ThetvlillionSellersTnSchitteren-
deCDvol onvergetelijke hits van toen en nu. uit deVolkswagen jaren 1947-1990!DieCD krijgt u duscadeau!Wees er snelbij, wantop isop.Hartelijkwelkom op
ons feest rond de anderhalfmiljoenste Nederlandse Volkswagen! Even opgelet, onze openingstijden . . .. .... ■ —
ziin: donderdag 8tot en met zaterdag 17 maart, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, don- (\fj\ VOlkSWagen.Wl©CinCierS.
derdaq koopavond tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur W "" """1"°"

Auto Veneken B.V.
Leijenbroekerweg 27. 6132 CA Sittard Telefoon 04490-15777 Prins Mauritslaan 171, 6191 EE Beek. Telefoon 04490-72882.

(Deze aanbiedingen geldenalleen voor particulieren en zolang de voorraad strekt.)

Ruime keuze uit ± 100 geselecteerde occasions tegen scherpe voorjaarsprijzen

Vrijdag 9 maart 1990 "8



Nederland 1
Nieuws voor doven en

'hthorenden.

I Tao Tao. De kleine pandabeer,
telige serie animatiefilmpjes voor
leren. Afl. 26.
> De vrijdag is anders. Geva-
ifd actualiteitenprogramma. Pre-
fatie: Mieke Lamers en Willibrord
quin.
) ""Journaal.
1 Kijk op techniek. Zesde pro-
Tima in de serie over techniek en
'ken. Presentatie: Adeline van
r.
5 Abdijen derLage Landen. Pre-
fatie: Han van der Meer.
0 ««Journaal.
0 Spoorloos. Programma waarin
'nsen uit heden en verleden elkaar
""loeten. Presentatie: Han van der
ter.
15 Hints. Spelprogramma met bc-
"dc Nederlanders. Presentatie:
jjnkKramer.

**> Spoorloos. Vervolg.15 Brandpunt. Actualiteitenru-
fek.
10 Het geheim van de Sahara,
'telige serie over de zoektocht naat
in legende. Afl. 4. Anthea weet Jor-
'nte redden door hem een drank te
'"en die hem blind maakt. El Hallem
1,voert Jordan en brengt hem naar

''Paleis van de kalief van Timboek-

*° ««Journaal.
*J Terug in het land der dwazen.

van André Truyman
!*r de Schelde als meest vervuilde
j'opese rivier.
j*o-01.15 De belevenissen van
Jj) straatagente. AmerikaanseNlfilm uit 1982 van Sandor Stern.
J*': Karen Valentine, John Getz,
*Je DeSalvo e.a. Na een allerlei
gelende politie-klusjes krijgt Mary
£kans aan een gevaarlijke zaak

e te werken.

"Renate Krossner en Hans
Peter Hallwachs in 'Een ang-
stige dag. (Nederland 2 -
22.50 uur)

Duitsland 1
!ïHeute-Unter der Sonne Kaliforniens.

serie. Afl.: Liebe und
j^auschung.Jjs Wer rastet, der rostet. Gym-
lu^iek. Afl. 8.J Heute.
ij? Die Reportage, (herh.).
A ARD-Ratgeber. Fall auf Fall -fêht für jeden!.J Heute.
iT* ««Lieder so schön wie der
ijlden. Finale van de wedstrijd voorli^dduitse volksmuziek, (herh.).
iS J! Urnschau.
A Persoverzicht.I? ZFD-Mittagsmagazin. Met
We-Nachrichten.
l£ Wirtschafts-Telegramm.
A Sesamstrasse. Kinderpro-

tQ Rote Erde. 9-delige serie. Afl. 9:
■A Tage und fünf Nachte. (herh.).
(5 Tagesschau.

Da schau her! Een programma
A nieuwsgierigen.
j^ Die Rache der Cheyenne.

speelfilm uit 1955 van
|> Miner.1,5*1725 Tagesschau.
w Die grosse Klappe. Achter der»,ermen van de WWF program-

rjj Das A-Team. Amerikaanse se-
Dj.^l.: Elfenbein aus Kenia. Aansl.:
J,v9rosse Klappe.
''S Hier und Heute. Actualiteiten.A ««WWF-Club. Live vanuit de6°I,oö
lI.ÏÏ OoTagesschau.iA oaDie Freitagspremiere. Wie
s^' man einen Renoir? Amerikaan-. sDeelfilm uit 1987 van Sheldon

Larry. Gus en Phil weten de hand te
leggen op een Renoir.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesschau. Met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Ein Mann für Rosé.

23.25 Sportschau.
23.50 BDie Verdammten der Meere.

Engelse speelfilm uit 1961 van Peter
Ustoniv. 1797 Engeland, de jonge
matroos Billy Budd moet in dienst op
de Avengar en wordt in korte tijd door
de hele bemanning op handen gedra-
gen.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
O 1" en CAI-abonnees:
fc ' kanalen zie schema exploitant

|/* zwart/wit programma
9 *-" stereo geluidsweergave
"s. **" tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

RevisieSi(C*r|and 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57
e"land 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
'VAf| . rans. Les écrivains chez eux.

'.-jq .Mauriac en Guyenne (V.0.).
%r c hemie. Afl. 14: Zwavel, een

"3r.\3ke grondstof. (V.0.).
V.s'nja Mosa. Braziliaanse serie
JV.Ucelia Santos. Afl. 135.
\ s'euws.\ I^kTak. Animatieserie. Afl. 193.
6f. n postbus X. Jeugdserie rond
liNtift T'ysterieuze weldoenersorgani-
».*"■" '^andaag: Concerto in sol groot.
6k David de kabouter. 26-delige
V^mserie. Afl. 10: Het beroep

fc "'tzending door derden. Pro-
I.W119 van de Liberale Radio- en
V'sie-Omroep.
V.,. bedelingen en programma-S MCht%
% ölJren. Australische serie. Afl.
\r Jane Harris, kleindochter van
i% ' Mangel, komt in de buurt wo-

D'Hu droomfabriek. NieuweA6Presentatie: Bari
% 7!s en Paskal Deboosere.
"vW* kaPsalon. 6-delige Britse
MS *yserie. Afl. 2.fa_ *Ur>st-zaken.
% Weerbericht.
Sl-eÜ0 is 9eld. Wekelijks finan-
*«nta^ on °mische magazine. Pre-

|U ue: Paul d'Hoore.

23.00 «Moordenaar van nr. 423.
Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
Richard Quine. Wheeler heeft bij een
overval 200.000 dollar buitgemaakt.

00.25-00.30 Coda. Liefde en haar tijd,
van Carlos Drummond de Andrade in
een vertaling van August Willemsen.

" Fred McMurry en Kim No-
vak in 'Pushover'. (België/TV
1 - 23.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuwzee-

landse serie. Afl. 25. Zonder Brad aan
het roer is de Redfern Groeprijp voor
overname en Aaron Sloane neemt de
eerte stappen.

16.35 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie, (herh.).

17.25 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl.: Carrièrevrouwen.

17.48 Bassie en Adriaan. Jeugdse-
rie. Afl.: Engelse les.

17.55 Aktua Junior. Actualiteiten voor

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

19.00 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
19.05 Linda. Life-style magazine voor

jongeren. Presentatie: Linda de Mol.
20.00 (TT-l-*»*»)Joumaal.
20.27 Bananasplit. Verborgen came-

ra-programma. Presentatie: Ralph In-
bar.

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

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-
rie. Afl. 2. René en zijn metgezellen
proberen, verkleed als meisjes uit de
Folies-Bergère, uit het Duitse krijgs-
gevangenkamp te ontsnappen.

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

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

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

22.50 Onze Ouwe. Duitse politieserie.
Afl.: Een angstige dag. Wanneer de
uit de gevangenis ontslagen Werner
Boeholt naar dezelfde bank gaat als
die welke hij vroeger overvallen had,
veroorzaakt hij bij verscheidene men-
sen angstgevoelens. De volgende
dagwordt hij voor een café vermoord.

23.55-00.00 ""Journaal.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.15 Beschreibungen. Potsdam -

der alte Fritz und die neue Zeit docu-
mentaire, (herh.).

14.45 Lebenserfahrungen. Die Ohn-
macht überwinden - Elisabeth Erb in
Polen, documentaire over West-Duit-
se hulp aan voormalige KZ-slachtof-
fer. (herh.).

16.00 Heute.
16.05 ZDF Sport extra. WK kunstrij-

den op de schaats te Halifax. Com-
mentaar: Christa Gierke.

16.55 Programma-overzicht. Met de
gelukstelefoon.

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

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

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Pechvolgel.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Ulrich Kienzle.

20.15 ooDerrick. Duitse misdaadse-
rie. Afl.: Judith. Terwijl ze in New Vork
is krijgt de pianiste Judith Loska een
telefoontje van haar dochter die be-
weert dat men haar wil vermoorden.
Inderdaad wordt het meisje de vol-
gende dag dood gevonden.

21.15 ""Das natten Sic sehen sol-
len. Amusementsprogramma gepre-
senteerd door Jochen Schroeder.

22.50 Die Sport-Reportage. Met o.m
Bundesliga-voetbal en WK kunstrij-
den op de schaats te Halifax.

23.15 Der Hund von Baskerville. En-
gelse speelfilm uit 1983 van Douglas
Hickox. Op de erfgenamen van het
geslacht Baskerville lijkt een vloek te
rusten. Zij komen steeds geweldda-
dig om het leven en er is altijd een
hond bij betrokken.

00.50-00.55 Heute.

" Terence Stamp en Peter Ustinov in 'Die Verdammten der
Meere'. (Duitsland 1 - 23.50 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WOR 4: 93,9 en 91,9 mHz

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 970. Alison heeft een
verrassing in petto voor Wayne. Jani-
ce'ss leven wordt overhoop gegooid.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tic bij de filmactualiteit.
20.25 Cultuur in oorlogstijd. Afl. 4:

Censuur in plaats van zelfbestuur.
21.25 Desktop publishing. 10-delige

serie over grafische vormgeving met
een personal computer. Afl. 8: Soft-
ware en hardware voor DTP.

21.55-22.55 Europese culturen. Do-
cumentarie serie. Afl. 6: Het Moorse
Spanje.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.00 Studio sport. Kunstschaatsen:

WK kunstrijden te Halifax - vrije kür
voor mannen. Commentaar: Joan
Haanappel.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. Documentaire
serie n.a.v. de gemeenteraadsverkie-

zingen. Afl.: de Turkse kiezers.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 22: Dokter Von Klotzfinck slaat
toe.

19.35 Alan B'Stard: De nieuwe
staatsman. Engelse serie. Afl: Live
vanuit Westminster. Alan B'Stard
maakt van de rechtstreekse uitzen-
ding vanuit het parlment een media-
show. Allerhande B'Stard-producten
worden op de markt gebracht. Maar
zijn vrouw Sarah is het hier niet mee
eens.

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

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

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

21.00 Van boomstam tot concert-
vleugel. Documentaire over de bouw
van een concertvleugel in de pianofa-
briek van Paolo Faziole in Sacile (Si-
cilië).

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

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.55 Vacaturebank. 17.10
Nouba Nouba, tekenfilms met Cubitus
en Bouli. (herh.). 17.40 The Colbys,
Amerikaanse serie. Afl. 21: Le reve-
nant. Met: Charlton Heston, John Ja-
mes, Katharine Ross e.a. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Contacts,
verkeerstips. 20.10 Rocky-cysclus:
Rocky 11, la revanche, Amerikaanse
speelfilm uit 1979 van Sylvester Stallo-
ne. Met: Sylvester Stallone, Talia Shire,
Burt Young e.a. Rocky ligt na het laat-
ste gevecht enige weken in het zieken-
huis. Zowel hij als Apollo hebben er een
slecht gevoel aan overgehouden. Apol-
lo wil nog een keer de ring in om nu
eens niet op punten te winnen. 22.05
Génération pub, 21-delige serie. Afl.
19:Tout a faire. Met: Tomothy Busfield,
Polly Draper, Mei Harris e.a. 23.00

vveernencni en latubie nieuw», .
23.25 Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
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 25.
15.00 As the World turns. Tv-feuille-

ton. Deel 22.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

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

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

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

Vreemdeling in huis.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Wedden dat?. Spelprogramma.

Presentatie: Jos Brink.
22.20 De Koos Postema Show.
23.10 Journaal.
23.20 The Mean Season. Amerikaan-

se thriller uit 1985 van Phillip Borsos.
De journalist Malcolm Anderson was
eigenlijk van plan zijn baantje bij de
'Miami Journal' op te zeggen, maar
een geheimzinnige moord brengt
daar verandering in.

01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

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

kunde. Les 25. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 5.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Poldi haut drauf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Querköpfe. Uta Ranke-Heine-

mann. =20.45 Buchladen. Literair magazine E
met de nieuwste uitgaves. Presenta- E
tic: Manuela Reichart. E

21.30 West 3 aktuell. E
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick. E
22.30 West 3 Extra-Spiel. Schlaflose E

Nachte, tv-film van Marcel Gisler. E
Ludwig werkt bij de film, maar wil =
graag met zijn vriendin Anna op reis. "■
Zij wil echter niet weg van haar werk =
en bovendien is ze heimelijk verliefd =
op Stefan.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: AK- E
zwo. E

België/Télé21
17.30 WK kunstrijden op de schaats, j
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal :
met simultaanvertaling in gebarentaal j
en weerbericht. 20.00 Prisiorieros, do- j
cumentaire over gevangenen tijdens de \
dictatuur van Pinochet in Chili. 20.30 j
Vivre comme il faut, Vietnamese docu- j
mentaire over het hedendaagse leven \
in Vietnam. 21.15 Les chemins de la
guerre, 08-delige documentaire srie.
Afl. 8: Vers la guerre totale, (herh.).
22.05 Coup de film, filmmagazine.
22.20 Weerbericht en beursberichten.
22.25-23.15 Carré noir: Pierres d'étoi-
les, muzikaal epos over de pelgrims-
route naar Santiago de Compostela.

TVS
16.05 Infos. 16.15 Envoye Special.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Recreation! 18.50 Club TVS. 19.00 Fu-
tur's. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 C'est a voir. 21.00
Visa Pour Le Monde. 22.00 Journal Té-
lévisé et Météo. 22.30 Cinó-Club: C'est
arrivé demain. 23.50-00.50 Sauve Qui
Peut.

Radio 1
radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-

bouw met om7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.09 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.06
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.06 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.06 Afdeling binnenland. (1230
Nws); 12.52 Bericht voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.07 VIP-roem
16.07 Radio I vnjdageditie. 17.30
Nws. 20.03 Country style. 21.03
Jazztime. 22.03 NCRV-vrijdag-
sporl. 23 06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronicas Oh, Wat
een nacht, met om 0.02 Stemband.
2.02 De wollige winternacht. 5.02-
-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p.... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek. 19.03 De burgemees-
ter is jarig. 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha,

die Holland. 15.04 De Top 40.
18.04 Driespoor 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down café.

televisie en radio vrijdag

RTL Plus
06.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie, (herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh.).

i09.00 RTL aktuell.
109.10 Die Springfield Story. Ameri-
i kaanse serie. (herh.).
110.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-
! gramma. (herh.).:10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
i serie. (herh.).
i 11.00 Die Lummel von der ersten
i Bank. Betragen ungenügend, West-
i duitse speelfilm, (herh.).
i 12.30 Klassik am Mittag. Met het
j groot RTL Orkest.

■ 13.00 Tele-Boutique.
■13.30 California Clan. Amerikaanse
■ serie.
■14.15 Die Springfield story. Ameri-
■ kaanse serie.: 15.00 Gut Schmeckt's. Culinaire tips.
■15.30 RTL plus - Schön und Fit. De
E Parijse lentemode.
E 15.40 RTL aktuell.
{15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.: 16.00 Einfach tierisch. Dierenshow
| met Iff Bennett.
116.30 Vater Murphy. Amerikaanse
| serie. Afl.: Beim Baren, der mich ge-
: bissen hat (1).: 17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
i gramma gepresenteerd door Harry
E Wijnvoord.
E 17.45 Tele-Boutique.
E 17.55 RTL aktuell.
E 18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
E rikaanse serie. Afl.: Ein Kind im
E Schatten, (herh.).
E 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
E 19.05 Vorsicht, Wetter!.
E 19.15 Gemini Man. Amerikaanse se-
-5 rie. Afl.: Der Nachtexpress.
\ 20.15 Minirock und Kronjuwelen.
s Engelse speelfilm uit 1967 van Mi-

chael Winner. Met: Michael Crawford,
Oliver Reed, Harry Andrews e.a.= 21.50 RTL aktuell.

E 22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
jj Met Burkhard Weber.
ï 23.00 Lügen - Horror in der Ner-
\\ venklinik. Engelse speelfilm uit 1984
W van Ken en Jim Wheat. Met: Arm Du-
| senberry, Gail Strickland, Bruce Da-

vidson ,a.
= 00.40 Mannermagazin M.= m *>n.ni On RTI nlns-Apmhics.

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und frisch. Afl. 13.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie, jj

Les 5.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in =

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans. ■
17.00 Denkmalpflege. Für Geschich- ■te und Kunst. Afl.1.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie. :

Les 5. (herh.). E
18.00 Italien. Industrie im Norden. Afl. :

1. j
18.29 «Fury. Die Abenteuer eines j

Pferdes, jeugdserie. Afl. 20: Giftlat- j
tich. (herh.). j

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Bitte i
nicht rauchen. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau. Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch ■
wusste. Kruiden.

20.15 Menschen und Strassen. Do- !
cumentaire over Queen Street in To- i
ronto. :

21.00 Südwest aktuell. Neues urn i
Neun.

21.15 Kulturszene. Presentatie: l
Beate Wagner.

21.45 Wortwechsel. Ordnung im |
Quadrat, Gero von Boehm interviewt "Albert Speer.

22.30 Bliek in den Spiegel. 4-delige "Franse serie. Afl. 3. Op hun zoektocht :
naar de moordenaar van Elisabeth i
Kovacs stuiten Dora en Eric op de rij- i
ke Braziliaan Pessoa. Als ze enkele
foto's vergelijken concluderen ze dat
hij de dader is.

23.25 Klassik am Freitag. Posthorn-
serenade, KV 320, van Mozart, uitge-
voerd door het Radio symfonie Or-
kest van Stuttgart 0.1.v. Erich Leins-
dorf. solist: Hans Wolf.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert. (8.00 Nws.). 9.00 Klass.muz.
10.30 Giovanni Battista Pergolesi
11.20 De dirigent Wilhelm Furt-
wangler (3). 12.30 Jazz op vier-
concert 13 00 Nws. 13.02 Operet-
te. 14.00 Orgels in stad en omme-
land: Vijf eeuwen Groninger orgel-
historie (10). '14.40 Klein bestek.
15.30 Uit de schat der eeuwen.
16.00Crème dubaroque. 17.00De
cantates van J.S. Bach. 17.40 The
Best of brass. 18.00 Nws. 18.02
Musica Nova: Muz. uit Litouwen
(2). 19.00 De bovenbouw. 20.00
Nieuws. 20.02 Matthaus Passion te
Naarden 22.00 Horizon Muz uit
China. 22.30 Jazzgeschiedenis.
23 00-24.00 Jazz.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Geldsorgen. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat. Afl.:
Glückliche Unglücksboten. 09.50 Tele-

i tip Koehen. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00: SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Teleshop.
i 10.30 Die Sennerin von St. Kathrein.
; Oostenrijkse heimatfilm uit 1955 van

' Herbert B. Fredersdorf. Aansl. teken-
i film. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-Bör-
| se. 14.00 Programma-overzicht.
I 14.05 The real ghostbusters. Afl.: Egon
■ der Schreckliche. 14.30 Teletip Reise.
i Aansl. Ihr Horoskop. 14.40 Love Boat.
iAmerikaanse serie. Afl.: Der Lehrling.
i 15.30 SAT. 1 Teleshop. 16.05 SAT. 1
i SPORT. ATP-toernooi in Indian Wells.
i 17.10 Nachbarn. Australische familie-; serie. Afl. Die Starthilfe. 17.35 Teletip
jTest. 17.45 Programmaoverzicht.
j 17.50 BAddams Family. Amerikaansejkomedie. Afl. Die Entführung des eis-

" kalten Handchens. 18.15 Die Ausge-
■ flippten. Amerikaanse comedyserie.: Afl. lm Dsungel gefangen. 18.45 SAT.I:Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-: ma-overzicht. 19.05 Glücksrad. Quiz-
: show. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Drei
5 Engel für Charlie. Afl. Nur Verlierer
) mussen gewinnen. 20.55 SAT 1. Bliek.: 21.00 Die Verrückteste Rallye der Welt.: Amerikaanse speelfilm uit 1976 van
: Chuck Bail. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00: SAT. 1 SPORT. ATP Toernooi in Indian

Wells. 00.30-00.40 Programmaover-
zicht.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 The micro class.
13.00 Postman Pat.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Give vs a clue.
15.15 The Flintstone comedy show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Knowhow.
16.30 Mr.Majeika.
17.00 Blue Peter.
17.25 Head of the class.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation Street.
20.10 Surprise, surprise.
21.00 The travel show.
21.05 Stolen.
22.00 News and weather report.
22.30-00.35 Torn curtain.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws 9.02 Sportief. 925 Water-
standen. 9 30 Het overzicht. 10.00
Meer dan muziek. 11 00 Een leven
lang. 12.00 Nws 1205 Toegift
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Gebouw, met om 13.10
Standplaats Marconiplein 10. 13.30
Het interview; 14.30 Euroburo;
14.50 Muziek in het gebouw; 15.10
Afdeling onderzoek. 15.30Afd. Bin-

nenland. 16.35 Welingelichte krin-
gen. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Paulus de boskabouter 18.20 Uit-
zending van Groen Links 18.30
Homonos. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 De bijbel
open. 20.55 België totaal. 21 05
Schoolagenda. 21.20 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine; Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15 02
en 16.02Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel.
17.25-17.59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws 6.05 Dag en Dauw
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws 8 10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17 00 Limburg Vandaag 18 00
Nieuws 18 10 Hitriders. 20 00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23 30-6.00 Nachtradio (om
5 00 en 5.30 uur Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open air. Deel 1.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes.
15.10 Weekend outlook.
15.40 Sport on Friday.
16.50 News.
17.00 Smaal objects of desire.
17.30 I Spy.
17.55 Newsround extra.
18.10 Grange hill.
18.35 9 II 5: Work, work, work.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.40 Allo, allo.
21.10 Whickers's world.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Campion.
23.20 Move over darling.
00.10 Skating.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Motor Sport News.
10.30 Trax. 11.00 Skiën. 12.00 Voet-
bal: Wereld Cup. 13.30 Surfer magazi-
ne. 14.00 Cricket: Engeland - West-ln-
dië. 15.00Kunstschaatsen: WK. 17.00
Basketbal: Europa Cup. 19.00 WK
Handbal. 20.00 Worstelen. 22.00 Ski
Report. 23.00 Motorsport: Formule 1.
23.30-04.00 Kunstschaatsen: WK.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00On the air. 18.30 Hit Stu-
dio International. 19.30 News and Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Concert special: Blondie. 21.00 Under-
ground U.S.A. 22.00 News and Wea-
ther Report. 22.15 Blue Night. 23.15
Power Hour. 00.15 News and Weather
Report. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

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

Belg. Rundfunk
6.35 Radiotruhstuck. 7.15 Wunsclv
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 12.50
Uandfunk. 13.00 Treffpunkt Fri-
schauf. 14.05 Klassik leicht ser-
viert. Musik in der Primarschule
Die Flöte als Solo- und Orchester-
instrument. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12 00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade 14.00 Viva 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15 00 Cafê-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express. 2005 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4.05
Nachtexpress
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Commissariaat wil overleg met justitie

Miljoenen tv-akties voor
goed doel op aan kosten

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - In toenemende
mate gaat er te veel geldvan op-
brengsten van tv-akties met een
charitatief karakter op aan kos-
ten. Dat blijkt uit een onderzoek
van het Gooise dagblad de Gooi-
en Eemlander, die de netto-bruto
verhoudingen van tien grote in-
zamelingsprogramma's met een
loterij-element en andere akties
doorlichtte. Van de opgehaalde
driehonderd miljoen gulden, is
de achterliggende jarenzeker 120
miljoen gulden opgegaan aan or-
ganisatie- en andere kosten. Ook
programmakosten zijn in een
veel gevallen in rekening ge-
bracht. De mediawet staat dat
niet toe, aldus het Commissa-
riaat voor de Media.

De wet op de kansspelen geeft
aan, dat maximaal veertig pro-
cent van de opbrengst als kos-
tenpost mag worden afgetrok-
ken van de opbrengst van een
liefdadigheidsshow. Maar steeds
vaker wordt dit bedrag over-

schreden. Het Commissariaat
van deMedia is geschrokken van,
de vele tientallen miljoenen die
wegvloeien aan kosten. Contro-
leur Bruins van het Commissa-
riaat vindt, dat justitie hieraan,
conclusies moet verbinden en

andere voorwaarden moet stel-
len voor charitatieve instellingen
die samen met een omroep een
aktie voor een goed doel organi-
seren. Ook wil het Commissa-
riaat overleg met het departe-
mentvan justitie.

WD-kamerlid L. Hermans zal
hierover vragen stellen aan mi-
nister D'Ancona van wvc. „Dat
de financiële verhoudingen zo la-
gen heb ik nooit geweten. Daar-
voor kan de regeling ook niet in
het leven zijn geroepen." Ook
CDA-media-specialist Beinema
vindt dat er een betere naleving
moet komen van de zogenaamde
'veertig-zestig-verhouding'. „Die
mag niet meer overschreden
worden".

Een woordvoerster van het mi-
nisterie van wvc meldt dat de mi-
nister nog wacht met een reactie.
Zij wil eerst afwachten wat het
Commissariaat voor de Media al
dan niet in overleg met justitie
zal ondernemen.

Vanavond
RTL Veronique

20.25 uur
De Heerlense doedelzakspelers,
die al geruime tijd veel succes in
binnen- en buitenland oogstten,
maakten vorig jaareen avontuur-
lijke reis naar Japan. In de show
met Jos Brink en diens assisten-
te Mariene de Wouters komt de
Coriovallum Pipe Band overi-
gens niet zonder kleerscheuren
uit de strijd tevoorschijn. Dat zal
blijken bij één van de aangegane
weddenschappen. In beeld ko-
men twee 'krachtpatsers' met
een loopplank boven hun hoofd.
Binnen een bepaalde en afge-
sproken tijd moeten daarover
honderd muzikanten rennen.
Onder hen zijn ook de Heerlense
muzikanten en de schutters uit
Schinveld. Onder de 'pipe'-band-
leden bevindt zich ook de bass-
drummer (dikke trom) Leo Ro-
senbrand. Omdat hem door deze
forse trom het zicht werd ontno-
men, maakte hij bij één van de
opnamen een flinke smak. Hij
tuimelde daarbij zon anderhalve
meter naar beneden. Hoewel Leo
er met een licht letsel nog goed
vanaf kwam, moest de kostbare
trom het onder zijn gewicht ont-
gelden. Dieraakte daarbij onher-
stelbaar beschadigd. Maar zoals
vaak, hoort geluk ook bij onge-
luk! De kijkers kunnen daarvan
vanavond getuige zijn.

Verandering
„Er is tot dusverre in Nederland
nauwelijks sprake geweest van
inspraak van kijkers-abonnees in
kabelland. In iedere gemeente of
regio is alles weer anders georga-

niseerd. Daar gaat verandering
in komen," aldus beleidsmede-
werker Suurhof van de VECAI.
Via de inspraak kunnen de kij-
kers in twijfeklgevallen bepalen
welke stations wel en welke niet
op de kabel moeten, hoeveel
men bereid is te betalen, of er bij-
zondere pakketten moeten wor-
den aangeboden en in de toe-
komst welke diensten via de ka-
bel dienen te worden aangebo-

den. De VECAI kreeg opdracht
alles nader uit te werken.
De VECAI-leden bereikten ook
overeenstemming over verder-
gaande regionalisering van klei-
ne kabelnetjes: „Het in groter
verband exploiteren van kabel-
netten heeft als grote voordeel,
dat meer professioneel kan wor-
den gewerkt. Kleine gemeenten
kunnen deskundigheid niet be-
talen. En gezamenlijk kan ook

meer worden geboden. De grote
verschillen met grote gemeenten
worden grotendeels wegge-
werkt," aldus VECAI-woord-
voerders op de bijeenkomst. De
extra-vergadering in Eindhoven
was door de VECAI georgani-
seerd nadat in oktober was ge-
bleken, dat de plannen tot ver-
dergaande regionalisering nog
niet voldoende waren voorbereid
om er besluiten op te baseren.

films
door Gemma Wildenberg

BORNON THE FOURTH
OF JULY
V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Royal
Heerlen en Mabi Maastricht.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een hali
jaar later kapotgeschoten terug
kwam in Amerika, waar hij tot
zijn verbijstering studenten de
vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hun kant te staan en werd
actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

DER HIMMEL UBER BERLIN
Duitsland 1987. Regie: Wim Wen-
ders. Met: Bruno Ganz, Peter
Falk e.a. In: De Spiegel Heerlen
en Filmhuis Sittard.
De hoofdengel uit deze geschie-
denis gaat het ontbreken van de
kleine menselijke genoegens in
zijn bestaan als een gemis erva-
ren. Naarmate hij van engel
mens wordt krijgt de wereld
voor hem meer kleur, en daar-
mee ook de film zelf die in het be-
gin helemaal zwart-wit is.

HIGH HOPES
Engeland 1988. Regie: Mike
Leigh. Met: Philip Davis, Ruth
Sheen, Edna Dore e.a. In: Wijn-
grachttheater Kerkrade.
Tegen de achtergrond van het
door Ijzeren Dame Thateher
vormgegeven Engeland worden
de levens van een aantal perso-
nen gevolgd in een aaneenscha-
keling van anecdotes. Cyril en
Shirley, een hokkend stel in een
woonkazerne, vormen de spil
van het verhaal. Zij vertyegen-
woordigen alles wat een mens
nog charmant maakt, zoals naïvi-
teit, eenvoud en oprechtheid.

DE AVONDEN
Nederland 1989. Regie: Rudolf
van den Berg. Met: Thorn Hof-
fman, Rijk de Gooijer, Viviane

de Muynck en Pierre Bokma. In
Royaline Roermond.
Verfilming van Gerard Reve's
gelijknamige roman uit 1947.
Frits van Egters maakt zich
moeizaam los uit het bekrompen
ouderlijk milieu.

ERIK THE VIKING
Engeland 1989. Regie: Terry Jo-
nes. Met: Tim Robbins, Terry Jo-
nes, EarthaKitt, Mickey Rooney,
John Cleese e.a. In: Studio An-
ders Geleen.
Een stoere saga over een Viking
die er geen 10l meer in heeft om
te roven en plunderen. Van het-
zelfde team dat verantwoordelijk
was voor 'The life of Brian', 'The
Holy Grail', 'The meaning of life'
enz. Monty Python, dus!

ROMUALD AND JULIETTE
Frankrijk 1989. Regie: Cbline
Serreau. Met: "Firmine Richard,
Daniel Auteuil e.a. In: Mabi
Maastricht.
De president-directeur van een
Parijse zuivel-multinational gaat
na een paar strategische fouten
zijn ondergang tegemoet. Er
wordt eeri klassiek Romeins
complot tegen hem opgezet. De
(zwarte) schoonmaakster Juliet-
te uit zijn fabriek heeft zo haar
eigen ideeën over de oplossing
van de problemen, en bij haar
kan Romuald onderduiken en
werken aan zijn terugkeer.

DE KASSIÈRE
Nederland 1989. Regie: Ben Ver-
bong. Met: Monique van de Ven,
Marion van Thijn e.a. In: Royal-
Microßoyal Echt.
Een caissière in een supermarkt
is zwanger geraaktvan een neger
die op een Amerikaanse basis ge-
legerd is. Van de ene dag op de
andere gaan haar dromen in rook
op. Ze trekt naar de stad en
pleegt overvallen om te overle-
ven.

Inspraak kijkers over tv op kabel
EINDHOVEN - De tv-kijkers
krijgen in de nabije toekomst
meer te zeggen over de tv-beel-
den, die via de kabel in hun
huiskamers worden gebracht.
Tot het streven naar meer in-
spraak van hun kijkers-klanten
besloten in Eindhoven de le-
den van de VECAI, de landelij-
ke organisatie van lokale en re-
gionale kabelstations. De VE-
CAI zal de leden een goedge-
keurd model toesturen aan de
hand waarvan de kabelexploi-
tanten zelf kunnen bepalen hoe
ze dekijkersinspraak zullen or-
ganiseren.

HET RODE KORENVELD
China 1987. Regie: Zhang
Yimou. Met: Gong Li, Jiang
Weng, Teng Rujun e.a. In: Film-
huis Roermond.
Een meeslepend, en soms verbij-
sterend epos dat zich afspeelt in
de jaren dertig op het Chinese
platteland en dat is verfilmd in
een stijl die grondig afrekent met
alle sjablonen van de traditionele
Chinese cinema.

MYSTERY TRAIN
V.S. 1989. Regie: Jim Jarmusch.
Met: Youki Kudoh, Masatostri
Nagase, Nicoletta Braschi e.a. In:
Filmhuis Roermond.
In al zijn films heeft Jim Jar-
musch zich geconcentreerd op
een thema dat wellicht omschre-
ven kan worden als: „een vreem-
deling in eigen huis". Zijn hoofd-
personen vormen representan-
ten van een generatie zonder illu-
sies of idealen. Zo ook de perso-
nen in dit drieluik. Zij visualise-
ren een Amerika dat ontdaan is
van mythes.

KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn Co-
ninx. Met: Urbanus, Jan Decleir,
Herbert Flack, Bea van de Maat,
Willeke van Ammelrooy e.a. In:
H 5 Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht, Roxy Geleen en Fo-
rum Sittard.
Urbanus raakt als Koko Flanel
verzeild in de reklamewereld en
ontpopt zich tot ieders verbazing
tot een veelgevraagd fotomodel.

kinderfilms
OLIVERENCO.

In: H5Heerlen en Cinema-Pala-
ce Maastricht.
JOGI DE BEER
In: Kinderfilmhuis de Spoel
Heerlen.
RONJA DE ROVERSDOCHTER
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht.

JUNGLEBOOK
In: Royaline Roermond.
BUSTERS WERELD
In: Filmhuis Roermond.

" Urbanus en Bea van der Maat in 'Koko Flanel'....

show

Drummer Heerlense ’Pipers’ gewond na 'flinke smak'

Limburgse doedelzakspelers
en schutters in ’Wedden Dat’

HEERLEN/SCHINVELD -
Samen met nog honderd an-
dere pipers en drummers uit
héél Nederland maken op
deze vrijdagavond ook een
tiental leden van de bekende
Heerlense Coriovallum Pipe
Band en enkele schutters van
'St. Eligius' uit Schinveld
deel uit van 'Wedden Dat.
Jos Brink presenteert dit po-
pulaire spelprogramma
straks vanaf 20.25 uur bij
RTL Veronique.
Het programma, dat oorspronke-
lijk voor TVIO was bedoeld,
werd reeds in januari in de tv-
studios van Joop van den Ende
in Aalsmeer opgenomen. In het
panel zitten behalve Pim Jacobs,
Lutger Simons, oud-minister
Korthals Altes als speciale gast
ook de filmster Dolph Lundgren.
Deze dankt zijn bekendheid
vooral aan zijn rol in een James
Bond-film.

" De Heerlense 'Coriovallum Pipe Band' in gezelschap van een Japanse samoeraigroep tijdens hunreis vorig jaar door
het land van de 'Rijzeyide Zon.

’The Name’: eer
nieuw orkest

Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Limburgs nieuwste formatie heet 'The Name. Vi
beroepsmusici telt het orkest dat aanstaande zaterdagavond zijn d<
buut maakt in muziekcafé Dr Londener in Kerkrade. Voor Charl*
Engering (gitaar/zang), Wim Haasdijk (bas/zang), Erik Reulinl
(drums) en Marcel Boscher (toetsen/zang) varieert het repertoire v*
stevige rock en country tot achtergrondmuziek. Bovendien brei!
men ook een behoorlijke portie eigen werk. ledereen die 'The Nart1'
in aktie wil zien, kan daarvoor- behalve op zaterdag 10 maart - ovejj
gens ook terecht op zaterdag 17 maart in Simpelveld (Het Poortje). I
maart in Mechelen (De Mechel) en 15 april op Heerlerbaan (n
Bautsch). Voor meer info: ® 045-411330 en 04455-2284.

" 'The Name'
zaterdagavond
voor de
eerste maal
voor het
voetlicht.

NCRV vergadert in Sittard
SITTARD - Volgende week donderdag 15 maart houdt de NCRV of
19.30 uur in de stadsschouwburg van Sittard haar provinciale verg*
dering voor leden van deze christelijke omroep in Limburg. Met v
titel 'Verlies en winst' zal NCRV-voorzitter mr. A. Herstel tijdens cd
spreekbeurt ingan op de huidige omroeppolitieke ontwikkelingen d
de samenwerking binnen de omroep. Voorts geven algemeen direj
teur mr. A. Duijser en radiodirecteur drs. C.M. Boerma een foelie'
ting bij het programmabeleid van de NCRV aan de hand van enke'
stellingen.
Na de pauze stelt NCRV-presentator Willem 80l de nieuwevoorzitt'
mr. A. Herstel nader voor in een nieuwe mini-talkshow onder de trt*
'Bols Herstel. De bekende pianist Louis van Dijk brengt aan het sV
van deze ledenvergadering een concert met werk uit zijn breed en ê l

varieerd repertoire.

Jaap Aap nu ook de RVD op zijn nek
HILVERSUM - De Rijks Voorlichtingsdienst (RVD) heeft bij B^Veronique bezwaar gemaakt tegen het gebruik van beelden van *koningin in het programma Jaap Aap van André van Duin. Volg^
plaatsvervangend hoofddirecteur Lörtzer van de RVD heeft Vero1'
que geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de beeld6
„Beelden waar de koningin op staan, vallen niet onder de vrtj
nieuwsgaring, maar daar moet door de RVD toestemming voor W^Jden gegeven." Van Duin had in zijn programma beelden van "
troonrede gebruikt, waar hij zelf een stemmetje onder monteer»'
Veronique heeft de RVD nog geenreactie gegeven. Al eerder heeft jj
NOS bezwaren geuit tegen het gebruik van tv-beelden door And
van Duin.

(ADVERTENTIE)

VETTE
JAREN?

Koop dansnel een staatslot en wie weetkunt u zeerbinnenkort
demagere jaren voorgoed vaarwelzeggen.

U heeft nog 3 dagen voor de verkoop van dezemaand sluit.
U vindt de verkoopadressen in de Gouden Gids.

Wacht niet, er is immers geen mooier lotdan een staatslot.

'**GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOR

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

IrKARL
„Falsch verbunden"

Dat Karel Dal) een onovertroffen meester is in het ad rem, maar vooral
komisch 'neersabelen' van zijn gesprekspartners, weet iedereen die hem op

de Duitse televisie een keer te keer heeft zien gaan. Dallse humor is
'kapotte humor. Niemand komt er heelhuids vanaf. Ook het publiek doet

er goed aan zich koest te houden in het hol van de leeuw.

Zaterdag 17 maart
50304 Wijngrachttheater, Kerkrade

Limburgs Dagblad LEZERSKORTING
DEZE BON geeft recht op een korting van ’ 3,50 p!p. op de

toegangsprijs van ’ 25.-. De korting geldt alleen in de voorverkoop
en de bon geldtvoor maximaal twee personen.

Vrijdag 9 maart 1990 " 10
Hmburgs dagblad J



Winkeliers verdeeld
over latere sluiting

Eigenaar Paffen van de Centra-markt in
Kerkrade, is ook 'niet kapot' van het voor-
stel. „Je belast er niet alleen jezelf mee,
maar ook jepersoneel.Dat komt eveneens
later thuis, en het is nog maar de vraag of
het dat wel wil." Hij zal zijn zaak gewoon
om zes uur blijven sluiten.

Dat zou mevrouw Luja-Driessen van de
gelijknamige slagerij in Nuth ook dol-
graag willen. „Na sluitingstijd moet je al-
tijd nogpoetsen. Als we om halfzeven pas
dichtgaan, eten onze kinderen nog later",
jammert ze. En haar vijfkoppig personeel
verliest ze ook niet uit het oog. „Diewillen
zo snel mogelijk naar huis om te gaan
squashen of tennissen." Maar er zit niets
anders op dan de rest te volgen, erkent ze.
„Als die grootwinkelbedrijven het doen,
moeten wij meegaan."

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - De kleine middenstanders
in Oostelijk Zuid-Limburg voelen er wei-
nig voor om hun winkel tot half zeven
open te houden. De meeste winkeliers
vrezen een nog grotere werkdruk als zij de
sluitingstijden doordeweeks tot half ze-
ven en op zaterdag tot zes uur verlengen.
Desondanks voeren de middenstanders in
winkelcentra deregeling uit concurrentie-
overwegingen noodgedwongen door. De
buurtwinkeliers daarentegen zijn van
plan de deur om klokslag zes uur te blij-
ven sluiten.
Organisaties van winkeliers, winkelperso-
neel en consumenten kwamen woensdag-
avond tot een akkoord. De TweedeKamer
moet nog met het voorstel akkoord gaan,
maar naar verwachting zal dat geen pro-
blemen opleveren.

moeten aanpassen. „Met mijn collega's uit
deze drukke winkelstraat ga ik nog over-
leggen. Misschien dat we met zn allen
kunnen besluiten alles te houdenzoals het
is", aldus een getergde Engelen.
JuwelierBrouns in Nuth weigert zijn ope-
ningstijden te verlengen. „Wat de andere
winkeliers doen, kan me niets schelen. Ik
lig toch geïsoleerd, dus het maakt niets
uit."

Leon Engelen, die in Kerkrade een groen-
te- en fruitwinkel heeft, beschrijft het ak-
koord als 'waardeloos. „Mijn werk is zeer
arbeidsintensief. Als ik klaar ben, moet ik
vaak naar leveranciers om zelf m'n spul-
len in te kopen. Als ik dan nog een halfuur
langer moet openblijven, dan heb ik hele-
maal geen privé leven meer." Hij zou het
liefst de normale sluitingstijd aanhouden,
maar zal zich naar alle waarschijnlijkheid

Streekgewest wil door milieuheffing landschap verbeteren

Vuilstorten fiks duurder

Fotoboek

HEERLEN - De politie van Heer-
len heeft een man aangehouden na-
dat deze met een kompaan in een
gestolenauto bijna een tegemoetko-
mende patrouillewagen ramde. De -twee waren bezig in te breken bij
een sigarenzaak, maar reden even
een blokje om toen krantenbezor-
gers in aantocht waren. Daarbij
kwamen ze de politieauto tegen.

Beide mannen sprongen uit de nog
rijdende auto die tegen een gepar-
keerde wagen tot stilstand kwam.

De agenten zetten met een politie-
hond de achtervolging in. Een van
de mannen werd door de hond ge-
beten en moest voor behandeling
naar het ziekenhuis. De tweede kon
ontsnappen, maar zijn identiteit is
bij de politie bekend.

Inbrekers rijden
politie in armen

gaat het Streekgewest ook een hef-
fing van een tientje per ton afval in-
voeren voor een Milieufonds. Dit
wordt gebruikt voor de herinrich-
ting van het (omringende) land-
schap. Daarmee zou meer geld be-
schikbaar komen voor het zo fel be-
kritiseerde Recreatieschap.

Op dit moment betalen de gemeen-
ten een vaste vergoeding naar rato
van het aantal inwoners, maar op
het nieuwe stort gaan ook de ge-
meenten per gestorte hoeveelheid
afval extra betalen.

Vervolg van pagina 1

LANDGRAAF - Het
storten van afval op het
nieuW aan te leggen stort-
terrein in Landgraaf gaat
aanzienlijk duurder wor-
den. „Bovenop de verho-
ging die de diverse ge-
meenten al opgenomen
hebben in hun begrotin-
gen, zal in dekomende ja-
ren nog een extra stijging
nodig zijn", zegt geweste-
.lijk portefeuillehouder
Afvalverwerking Wiel
Heinrichs.

Gescheiden
Op het nieuwe stort zal naar ver-
wachting jaarlijks 600.000 ton uit
heel Zuid-Limburg gedeponeerd
worden, omdat de lokatie Belvedère
II in Maastricht halverwege vorig
jaar door de provincie geschrapt is.
Maar door het bevorderen van het
gescheiden ophalen van vuilnis wil
het Streekgewest die hoeveelheid
aanzienlijk verminderen.

Hiermee moet de dure inrichting
van het stort (minstens 60 miljoen
gulden) betaald worden. Daarnaast

WisoSplit
mag niet actief
verbranden

Sloop zwembad
in volle gang

" Medewerksters van het Gewestelijk Arbeidsbureau togen gistermorgen 'in de tijd van de baas
naar De Schaapskooi in Brunssum (foto boven). Op deze afdeling van het GAB-kantoor in Heer-
len had een mannelijke collega daarom het rijk voor zich alleen, (foto beneden).

Foto's: CHRISTA HALBESMA

LANDGRAAF - De sloop van
zwembad De Onderste Molt in
Landgraaf is in volle gang. Het
openlucht zwembad werd enkele ja-
ren geleden gesloten omdat de ge-
meente er jaarlijks minimaal twee
ton op toe moest leggen. Op de vrij-
gekomen plek zullen dertig vrije
sectorwoningen worden gebouwd.

Technoloog
Bovendien gaat het Streekgewest
de normen verscherpen. Er wordt
een chemisch technoloog in dienst
genomen, die moet toezien op het
aangevoerdeafval'en die kan te zeer
verontreinigd afval weigeren. Ook
op dit moment is dat 'gevaarlijke'
afval een groot probleem. Het wordt
meestal in de betreffende gemeente
opgeslagen, zonder dat duidelijk is
hoe het verwerkt zou kunnen wor-
den.

Weer brand in
asfaltfabriek

Het gemeentebestuur van Land-
graaf heeft daartoe al een overeen-
komst gesloten met een Heerlense
projectontwikkerlaar. Eerder had
de Golden Ten Speelclub Land-
graaf plannen om op het bewuste
terrein een extra parkeerplaats aan
te leggen. Een bouwvergunning
werd nooit aangevraagd.

De chemisch technoloog gaat ook
preventief werken door in samen-
werking met de gemeenten bedrij-
ven te benaderen die afval leveren.

alleen door mannelijke collegae gedaan. Die deden
daar niet moeilijk over, hoewel ze wel lieten weten dat
er met ingang van 1991 ook een 'Internationale Man-
nendag' moet komen...

In de Stadsschouwburg vierde de '8 maart initiatief
groep' van Heerlen haar eerste lustrum met een mani-
festatie, waarbij onder andere workshops, een lezing
en cabaret op het programma stonden. In het Vrou
wenhuis stond voor de deelneemsters een borrel klaai
en werd gezamenlijk een maaltijd genuttigd.

Daarbij geldt de stelregel uit het
Provinciale Afvalstoffen Plan dat
bedrijven moeten aantonen dat hun
afval niet hergebruikt kan worden.

HEERLEN - Twintig medewerksters van het Ge-
westelijk Arbeidsbureau (GAB) in Heerlen gaven gis-
teren op hun eigen manier cachet aan de Internationa-
le Vrouwendag. Van de werkgever kregen de vrouwen
vier uur verlof plus een zakcentje (’ 7,50). De dames
togen naar De Schaapskooi in Brunssum. Onder het
genot van een kopje koffie en een plakje cake luister-
den zij naar consulente Gertie Dautzenberg, dieeen le-
zing hield over de vrouw in een organisatie. De och-
tend 'vrijaf beviel de vrouwen uitstekend.
Het werk op het GAB-kantoor werd ter overgrugging

LANDGRAAF - In de asfaltfabriek
Waubach in Landgraaf is gister-
avond voor de tweede keer in een
week brand uitgebroken.

Grondwater
Op het nieuwe stort dat in de zand-
groeve bij Abdissenbosch komt,
wordt een onderafdichting aange-
bracht, om te voorkomen dat ver-
vuild water het grondwater binnen-
dringt, zoals nu op het oude stort
het geval is.

Dat sterk verontreinigde water (per-
culaat) wordt naar boven gepompt,
om te worden gezuiverd. Bekeken
wordt of daar een aparte zuiverings-
installatie voor gebouwd wordt op
het stort, of dat het perculaat wordt
afgevoerd naar elders. Deze laatste
variant kost al een miljoen per jaar.

Een uitslaande brand legde het ge-
bouwtje, waar een teerketel stond
nagenoeg in de as. Zaterdag raakte
de tweede ketel zwaar beschadigd.
De produktie in de fabriek ligtvoor-
lopig stil. Hoewel debrandweer nog
niets kon zeggen over de oorzaak,
zegt bedrijfsleider Huynen het wel
vreemd te vinden dat er twee maal
in een week brand is uitgebroken.

~rkomt weer een nieuwfoto-*fc over Heerlen in het verle-

* op de markt. Heerlenaar
■o Zwaak, die ook al verant-

was voor het boek
in Limburg, is

°Vdracht van een uitgeverij
bezig met de samenstel-y ervan. Zwaak heeft al een

jboel oude kiekjes verza-**d> maar hij kan ér nog meerf^ruiken. Hij is vooral op zoek
Jrlr foto's en ansichtkaarten
Tde periode 1945-1960. Dat

' ?*fen niet alleen foto's te zijn
f een beeld geven van de stad**rlen in de tijd. Ook kiekjes
t verenigingen, festiviteiten

:. 'riet te vergeten schoolfoto's"w uielkom. Wie Zwaak kan en'helpen, wordt vriendelijk
contact met hem op te
Fossielenerf 612, 6413\l* Heerlen, S 227655. Zwaak

*°/t met de hand op het hart
i iL »""'

met e f°tos en prent-
> y^fkaarten zeer ' zelfstandig
'"J zal springen. Maar men

et er wel rekening mee hou-
-1 z 1 dat men de foto's ongeveer
1? half jaar kwijt is in ver-, ."d met speurwerk, lay out en
jfk en bindwerk. Wie voelt

geroepen?

oelen
<,lj?e PABO in Heerlen viert
i end weekeinde het 25e Joel-
»i'Sl- Een kwart eeuw geleden
& Tfd dit schoolfeest met cabareti . hoofdmoot voor het eerst ge-
ïJl den op meisjeskweekschool
i .Aia Immaculata' in Bekker-
A,en het heeft alle 'fusiestor-

t j?J' doorstaan.De voorronden
(t A^en vanavond gehouden en
1Ardag staat om 20 uur defi-
'f fc- °P het programma in het

in Kerkra-
/ kaarten voor de jubileu-

i.K kosten vijf gulden.
L. bunnen gereserveerd wor-

dh^AiJ de Hogeschool Heerlen,
\ ÏA^richting PABO, Heuvel-
J$7, 6415 KW Heerlen, S 045-

Jantje Beton
j\antJe Beton, het Nationaal

u iw^d Fonds, hee/t tueer eens
ivA 1^ de beurs getrokken. De
ïf^ting Kinderspeeltuin

* ''iri ek-Hoensbroek kan een
4(^ a9e van tien mille tege-
■v ' zien. Plus nog eens eenTk lening van 3000 gul-
JfA.Het geld is bestemd voor de
ir*i ■ van een uiaterzuive-
fèr lristallatie voor het kin-
jij^embad. Ook de stichting

i inwerk St.-Antonius in
)tA en profiteert van de goede
kA* 1. van Jantje Beton. De
4 S ,in 9 krijgt 1800 gulden om. \hade te herstellen die defe-" Qri-storm aanrichtte aan
gebouwtje van de speeltuin-

Openhuis
."* Centrum Missionaire
.)Spatie Afrika (CMPA)

1 sinds kort een gloednieuw
WEr*komen: een pand aan deU^^-delerstraat 49 in Heerlen.
W*fri Verbouwing vrijwel ach-, e is, houdt CMPA (een
\A:°nderneming van de so-
f*An voor Afrikaanse Mis-
%£ ao.nstaande zondag 'open
%. j'y*-*O-1 gebeurt tussen 14.30
Vtj uur en bezoekers
%j,en beziggehouden met

'-irilanse muzie'c' foto's, dia's
%i e°- Voor de kinderen is er
"i^Part programma- De offi-%^°Pening vindt morgen al

De schade wordt geschat op onge-
veer 1 ton. De fabriek zet alles in het
werk om zo snel mogelijk de pro-
duktie te hervatten.

De Duitsers dringen er sterk op aan
om bij de inrichting van het nieuwe
stort hun strengere regels te hante-
ren. Dit zou een dubbele onderaf-
dekkting betekenen, en een extra
kostenpost van ruim 15 miljoen gul-
den.

Overigens heeft het Streekgewest
een brochure uitgebracht waarin
uitgelegd wordt wat men allemaal
aan afvalverwerking doet. De folder
is binnenkort verkrijgbaar in de bi-
bliotheken.

Hoej-geet
duikt op in
Frankrijk
Van onze verslaggever

SCHINVELD/VEUIL - De zater-
dagmiddag, 3 maart, vanuit
Schinveld gelanceerde 'geet mit
cc gesjtrikt udder' van het Hoej-
Hoej-Comité is afgelopen zon-
dagmorgen opgedoken in het
land van Marianne, Frankrijk.

In een dorpjemet de naam Veuil,
ruim tweehonderd kilometer ten
zuiden van Parijs, trof Stéphanie
Blanchandin de 'geet' aan in de
buurt van een oude kasteelruïne.
Nog volledig intact en zelfs met
vrijwel alleballonnen er nog aan.

De 15-jarige Stéphanie uit het
ruim 370 inwoners tellende dorp-
jezal door de Hoej worden uitge-
nodigd om op carnavalsdinsdag
1991 als ere-gaste van het Comité
de 32ste 'geet' op de Schinveldse
'Platz' te komen oplaten.

Groen
i*sii [jest gistermiddag in het

" <Araafse Winkelcentrum
\ 'Kamp. Reden: de werk-SgAeden om het centrum en
%t_r 'n 9 'groen' te maken zijn
% z nd. Een jaar lang werk-
M?ei werknemers van de
j} o-nJ^Óven aan het project
pZtf T-actlt van de gemeente.
\Als er trots op. ,Met toontJjccjp ' u>elke prestaties gehan-

cri in staat zijn", schrijftS>l j\.Aambrichts van de
\T A-V vindt dan ook dat we
ge)WoeteTl gaan met het ver-■)AAl behouden van werk-
.'e heid van deze mensen.
St a.r.aan durft te twijfelen

/ C*n A^ór het boodschappen
t^im°-ar eens een blokje om

(ADVERTENTIE)
SPEELCLUB MAASBIjICHT I I [SPEELCLUB MAASBRACHT " JSPEELCLUB MAASM&CHT

tJÏM fffi tM*
m -w - m W7^k_^_^_^_^_r__^^^_\^Ê I ■flßr^^^^^^^^ I I

Casino Maasbracht " Rijksweg 3 " 04746/3222

(ADVERTENTIE)

lf
' De traiteur van

Limburg voor al uw
feesten groot of klein

Geleenstraat 16
6151 EX Munstergeleen

04490 - 15841 22995

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 9 maart 1990 " 11

F LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
ÏEF-EDITIEREDACTIE: FRANK SEUNTJENS. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,

42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Tijdens tiende Parade

Hele wereld
komt dansen
in Brunssum

Uitstapje in tijd van baas

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het jaar 1992
wordt niet alleen belangrijk voor
Brunssum met het oog op het
opengaan van de Europese gren-
zen (zie elders in deze krant).
Voor '92 staat namelijk ook de
tiende Internationale Folkloristi-
sche Parade op de Brunssumse
agenda.

Vier jaar geleden namen al 27
verschillende landen aan dit
spektakel deel. De gemeente
Brunssum en de Paradestichting
proberen voor de jubileumversie
in '92 (van 17 juli tot en met 23
juli) evenwel om de hele wereld
in Brunssum aan het dansen te
krijgen.

Niet alleen zullen groepen uit al-
le Europese landen uitgenodigd
worden. Ook zal men trachten
om ensembles uit alle andere we-
relddelen naar de tiende Parade
te halen. 'De hele wereld danst in
Brunssum' geldt overigens ook
als thema van de lustrum-Para-
de.

Begroting
De voorlopige begroting van de
tiende Parade vermeldt een be-
drag van bijna anderhalf miljoen
gulden. Vier jaar gelden werd
bijna evenveel opzij gelegd. De
huisvesting en verzorging van de
deelnemende groepen vormt de
grootste onkostenpost (4,5 ton).
Voor de publiciteit wordt'ruim
éénton uitgetrokken.____________________________________________________________

Van onze verslaggever
KERKRADE - Wiso Split mag het
verbranden van mijnsteen niet sti-
muleren, totdat de Raad van State
een definitieve uitspraak doet over
een schorsingsverzoek door het be-
drijf.

GS weigerden Wiso Split vorig jaar
een hinderwetvergunning voor het
actief verbranden van mijnsteen.
Men moest daar van de provincie
onmiddellijk mee stoppen, omdat
er voor omwonenden teveel over-
last ontstond.
Wiso Split vroeg de Raad van State
vorige week om dat verbod te schor-
sen. Mr Polak vond te materie te in-
gewikkeld en riep de hulp in van
een ambtelijk adviseur van het mi-
nisterie van VROM.

Advies
Begin april zou diens advies bekend
moeten zijn en dan wordt bekeken
of er een tweede zitting aan deze
zaak gewijd wordt. Tot die tijd mag
Wiso Split alleen op de huidige,
niet-actieve, manier verbranden.



Enige en algemenekennisgeving

t
Al lang had ik geen krachten meer,
maarbleef vechten, keer op keer.
Nu leg ik de wapens neer.
Bedankt, tot ziens bij de Heer.

Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor wat zij
voor ons heeft betekend en met respect en diepe
bewondering voor haar moed en wilskracht, is he-
den na een liefdevolle verzorging in huize Op de
Bies te Schimmert, van ons heengegaan, onze lieve
dochter, zus, schoonzus en nicht

Paula Slijpen
Zij overleed op 20-jarige leeftijd.

Klimmen: Harrie en Maria Slijpen-Bos
Voerendaal: Jo en Miranda Slijpen-Moonen

Ransdaal: Marianne en Rene Linden-Slijpen
Familie Slijpen

6343 PK Klimmen, 8 maart 1990
Retersbekerweg 14
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 12 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Remigius te Klimmen, waarna de begrafe-
nis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Paula is opgebaard in huize Op de Bies, alwaar ge-
legenheid tot bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.

t
Op 7 maart 1990 is onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma en overgrootmoeder overleden. Zij verliet
ons in haar eigen stijl: stil, onopvallend. Haar ziek-
bed was gelukkig kortstondig. Wij hebben haar
mogen begeleiden tot het einde. Zij werd voorzien
van het sacrament der stervenden.
Moge zij rusten in vrede.

Maria Gulpen
geboren 16 februari 1898

weduwevan

Willem Wauben
en weduwe van

Wiel Scheeren
Amsterdam: C.H.M. Wauben

J.B.M. Wauben-Bijlsma
Heerlen: W.H. Brouwers-Wauben

J.H. Brouwers
Kerkrade: E. Scheeren-Botterweck

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, huize Tobias, 7 maart 1990
Corr.adres: Bautscherweg 12, 6418 EM Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 maart om 10.30 uur in de paro-
chiekerk H. Moeder Anna in Heerlen-Bekkerveld,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen
(ingang Groene Boord).

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis voor de dierbare overledene heden vrij-
dag om 18.00 uur in de kapel van huizeTobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid
tot afscheidnemen heden vrijdagvan 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Stilletjes hebben wij afscheid genomen van

Gertrud Somberger
weduwevan

Martinus van der Zwan
Zij overleed op 70-jarige leeftijd.

Familie Somberger
Familie van der Zwan

6164 AE Geleen, 5 maart 1990
JosKlijnenlaan 225
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Frederico Augusto
Doff-Sotta

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenootvan

Johanna Hertogs
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: J. Doff-Sotta-Hertogs
Landgraaf: E. Starmans-Doff-Sotta

J. Starmans
Eygelshoven: F. Doff-Sotta

J. Doff-Sotta-de la Haye t
Zwijndrecht: I. Glasius-Doff-Sotta

* S. Glasius
Geilenkirchen: L. Lenzen-Doff-Sotta

G. Lenzen
Krefeld: E. Lenzen-Doff-Sotta

J. Lenzen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Doff-Sotta
Familie Hertogs

Landgraaf, 8 maart 1990
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: Kamille 6, 6374 RL Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 maart as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, heden, vrijdag 9 maart, om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot adscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Als leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, is na een moedig gedra-
genziekte op 63-jarige leeftijd toch nog onverwacht
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Math Quaedvlieg
echtgenootvan

Willy Bernards
.Brunssum; W.F.M. Quaedvlieg-Bernards

Santpoort: Frans Quaedvlieg
Wanda Quaedvlieg-van Zijl
Richard en Diana

Vlissingen: Marianne en Irene de Jonge
Familie Quaedvlieg
Familie Bernards

7 maart 1990
Raadhuisstraat 39, 6441 CP Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake, zaterdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden
op maandag 12 maart om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

Algemene kennisgeving

t
O Pante, ja zylem O Heer, ik heb geleefd
bowiem Ty zyczyles. omdat u het heeft gewenst.
Umariem, bo Tysrozkazal. Ik ben gestorven
_. . omdat u het heeft bevolen.Zbaw mom. dusze,
bo lylko Ty-to Verlos mijn ziel
mozesz uczynic. omdat alleen U dat kunt.
Onze lieve

Tadeusz Grzegorz
Kruszel

echtgenoot van

M.A.G. Botterop
overleed op 4 maart 1990.
Wilt u hem in uw gebeden gedenken.

Heerlen: M.A.C. Kruszel-Botterop
kinderen en partners
kleinkinderen

Bilthoven: Fam. Zwart-Botterop
neven en nichten

Polen: Fam. Kruszel
neven en nichten

Corr.adres: Grasbroekerweg 103, 6412 BC Heerlen
De teraardebestelling heeft heden in familiekring
plaatsgevonden.

I t
In liefde en dankbaarheid hebben wij vandaag af-
scheid genomen van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anneke Kurvers
echtgenote van wijlen

Leo Hamers
Zij werd 79 jaar.

Munsergeleen: Yvonne Fleischeuers-Hamers
Piet Fleischeuers
Anouk en Peter
Rechielle

Munstergeleen: Mariet van Wissen-Hamers
Bert van Wissen
Sacha

Spaubeek: Henk Hamers
Rinie Hamers-Aben
Len
Renée
Familie Kurvers
Familie Hamers

7 maart 1990
Overstraat 2, 6151 CN Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius
te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegnheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Heden, vrijdag, om 19.00 uur avondmis in bovenge-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgevingmochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
de heer

Zef Wehrens
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn
persoon als oud-voorzitter, erelid en trouw suppor-
ter.

Voetbalvereniging D.V.O.
Overhoven Sittard

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieveman, onze zorg-
zame vader en grootvader

Hedzer Bergsma
zeggen wij u oprechte dank.

S. Bergsma-Elbertsen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, maart 1990

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van

Peter Merkelbach
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. M. Merkelbach-Quaedflieg
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 maart as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven.

En hij zal alle tranen van hun ogen
afwissen en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite
zal er meer zijn, want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan.

Openbaring 21 vers 4
Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarnee hij ons geduren-
dezijn leven steeds heeft omringd, delen wij u mede dat hedenvan ons is
heengegaan, op de leeftijd van 82 jaar, onze lieve, zorgzame man, pappa en
opa

Jan Bernardus Lodérus
echtgenoot van

Maria Adriana de Haas
In dankbare herinnering:

Geleen: M.A. Lodérus-de Haas
Zaandam: George en Corry Lodérus-Timmer

Elma
Gerard
Roelof

Urmond: Cobie en Piet van de Werf-Lodérus
Marjan en Jeffrey
Emmie en Dewi
Ben en Rianne
Ria
Torn en Ellen

Geleen: Bertha en Thorn van Waarden-Lodérus
Rita en Menno
Jan en Monique
Erik en Petra

*- 's-Gravendeel: Annet en Bas Barth-Lodérus
Marieke
Michiel

Landsmeer: Henny en Jan Derksen-Lodérus
Oscar
Martin

Wezup: Riet en Hans Siekman-Lodérus
Jeroen
Wieke

6163 GC Geleen, 8 maart 1990
Valderenstraat 63
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 12 maart as. om 11.30 uur op
de begraafplaats Lindenheuvel te Geleen.
De uitvaartdienst vindt om 12.00uur plaats in de Bethelkerk, Groenstraat
te Geleen.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemde kerk.
Pappa is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard; gelegenheidtot afscheid nemen dagelijks van 17.30tot 19.00 uur.

Jijwas voor mij het gelukvan mijn leven,
de grootste schat mij eens gegeven,
en duizend maal groter van waarde,
dan alle goud hier op aarde.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van hem
die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke man, onze allerliefste vader,
schoonvader en lieve opa

Jacobus Johannes
(Kuep) Bons

Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken
wij hem in de plechtige eerste jaardienst diezal worden gehouden op zon-
dag 11 maart a.s. om 10.00 uur in de H. Gerardus Majellakerk te Heksen-
berg-Heerlen.

JaninaBons-Miedzinski
kinderen en kleinkinderen

Daar het mij onmogelijk is een ieder persoonlijkte bedankenvoor het me-
deleven betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare***
man

Hub Debets \
wil ik iedereen langs deze weg hartelijk dank zeggen.

Mevr. S. Debets-Otten
Etenaken-Wijlre, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 11 maart
as. om 10.00 uur in de kerk van de H. Gertrudis te Wijlre. U bent graag
daarvoor uitgenodigd.

I -
Wij danken u hartelijk voor de belangstelling bij het overlijden en de uit-
vaartdienst van onze lieve moeder en oma

Anna Maria
Jagers-Habets

Uw medeleven persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen en h.
missen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal ons in
dankbare herinnering blijven. JfKinderen en kleinkinderen .
Heerlen, maart 1990
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 31 maart 1990 om
18.30 uur in de kerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld. "'■ -**"

,A-Hes van waarde is weerloos" _
De plechtige eerste jaardienst voor mijn man, onze vader s
en mijn opa

Hub Senden !
zal worden gehouden op zondag 11 maart a.s. om 10.00 uur *in de parochiekerk van St. Lambertus te Kerkrade-Cen- *
trum. b

Corry Senden-Scheeren k
kinderen en kleinkind '«

| D|

tLies Verwijmeren, oud 75 jaar, weduwe van Sjo Beckers. Maastricht, j|
Herculeshof 22.h. Corr.adres: Alesiahof 99, 6215 SZ Maastricht. De uit- e]

vaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 10 maart om 10.00 uur in de pa- >)
rochiekerk van San Salvator te Daalhof-Maastricht. Er is geen condole-
ren. A

tLeonie Smeets, oud 76 jaar, weduwe van Guill Kurvers. Geull, Oost- Ibrock. Corr.adres: Pasestraat 19, 6223 HA Itteren. De eucharistievie- *(
ring zal plaatsvinden zaterdag 10 maart om 10.30 uur in de parochiekerk o
St. Martinus te Geulle. Er is geen condoleren.
Ü

tJosephine Wolfs, oud 77 jaar, echtgenote van Hubert Weijsen. 6245 KA
Eijsden,Withuis 11. De eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag

10 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria ten Hemelopneming [
te Mariadorp-Eijsden. Er is geen condoleren.
d

tCharel Raemaekers, oud 75 jaar, echtgenoot van Maria Romelberg- \6227 VD Heer-Maastricht,Kelvinstraat 52. De eucharistieviering zal ge- j
houden worden op zaterdag 10maart om 11.30uur in de parochiekerk van
St. Petrus-Banden te Heer. Er is geen condoleren.

tGcrtrudaLebon, oud 89 jaar, echtgenotevan wijlen Hubertus van Loo- 1
Heer-Maastricht, bejaardenzorg In den Drinck. Corr.adres: Electrona-

straat 8, 6227 CN Heer-Maastricht. De eucharistieviering zal gehouden 1
worden op zaterdag 10 maart om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Pc- I
trus-Banden te Heer. Er is geen condoleren.I, —— H

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Wij danken u van harte voor de belangstelling en
het medeleven bij het overlijden van onze lieve va-
der, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Nicolaas Hubertus
Aquina

De volle kerk, h. missen, condoleancesen troosten-
de woorden van familie, vrienden, buren en beken-
den, hebben ons zeer ontroerd en steun en troost
gegeven. Een mooier afscheid hadden wij ons niet
kunnen wensen.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 maart 1990 om 10.30 uur in de Fatimakerk te
Brunssum.

Dankbetuiging
Bij deze willen wij allen, die op welke wijze
dan ook blijk hebben gegeven van belang-
stelling en medeleven bij het overlijden en de
crematie van onze dierbare zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Meijers-de Jong

oprecht dankzeggen.
Namens de familie:
Th. de Jong

Stem, maart 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 11 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Joseph te Kerensheide-
Stem.

Voor de blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van mijn
goede echtgenoot, onze lieve vader, schoon-
vader en opa, de heer

Pieter Jozef Hubert
Baltus

alsmede voor de bestelde h. missen en bloe-
men, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Mevr. A. Baltus-Schiffers
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 17 maart a.s. om 17.00uur
in de kapel Douvenrade te Heerlen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenoot, vader en opa

Huub Ramakers
zal plaatsvinden op zondag 11 maart 1990
om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk
te Schaesberg

Mevr. Ramakers
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, maart 1990

tCatharina Claessen, 81 jaar, weduwe van Jose-
phus Mennen, Wilhelminalaan 51, 6042 EL Roer-

mond-Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden zaterdag 10 maart om 14.00 uur
in de St. Laurentiuskerk te Maasniel.

tElisabeth Mulders, 66 jaar. Corr.adres: Gods-
weerdersingel 30, 6041 GL Roermond. D eplech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag
10 maart om 10.30uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Maasniel.

t Caroline Brouns, 74 jaar, weduwe van Jan Fer-
mont. Burg. Steinwegstraat 17, 6043 BC Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 10 maart om 10.30 uur in de kerk
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Roermond.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden na het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-grootmoeder

Adriana Petronella
van Dijk-Vermeulen

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, maart 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 10
maart om 19.00 uur in de St. Josephkerk te Bruns-
sum.

Dankbetuiging
De hartelijkheidenhet overweldigende medeleven
bij het plotseling overlijdenvan onze zoon en broer

Noël Peltzer
hebben ons geweldig gesteund.
Het is voor ons een grpte troost zo duideijk te heb-
ben mogen ervaren dat Noël bij velen zo geliefd
was.
Voor alle uitingen van sympathie en vriendschap
zijn wij oprecht dankbaar.
Een bijzonder woord van dank aan dokterSchepel,
dokter Hendriks, pastoor de Wit, eerwaarde zusters
Clarissen,buurtvereniging Hilleshagen, fanfare St.
Cecilia Bocholtz, harmonie Concordia Margraten,
harmonie Berggalm Noorbeek, fanfare St. Caecilia
Hulsberg,kon. harmonie Maastricht en mandoline-
orkest Alpenklank Lemiers, klasgenoten basis-
school.

Familie Peltzer-Vluggen
Mechelen, Maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 11 maart a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper in Mechelen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder
en oma

Bertien van Tillo-Dols
zal plaatshebben op zondag 11 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk St. Joseph te
Hoensbroek-Passart.

Kinderen en kleinkinderen

t

'Hernieuwde Instrukties!
IMPORTANTE

OPENBARE VERKQPINjj
IN OPDRACHT VAN

DE DIRECTIE VAN HET
OOSTERS TAPIJTHUIS
CON & VERDONCK.

Zaterdag 10maart,
stipt 14.00 uur

wordt wegens definitieve sluiting en
opheffing van haar filiaal, tot voor kort

gevestigd in een groot warenhuis aan de
Promenade te Heerlen, overgegaan tot

TOTALE
LIQUIDATIE

van de gehele waardevolle voorraad
gegarandeerde

echt handgeknoopte
wollen & zijdenPerzisch^

Chinese en Oosterse
tapeten.

O.a. een groot aanbod zit-/eetkamertapijte^
hal- en zithoektapijten, tafelkleden en lopeP"

De beste selecties uit Keshan, Bidjar,
Quom, Tebriz, Naïn, plus een unieke..

verzameling Nomadentapijten uit Perzik
Kaukasus, Afghanistan en Turkije.

De nog niet eerder in deverkoop gebracft ■tapijten uit de befaamde 'Con Kern Koliek* 1

completeren dit unieke veilingaanbod-
Gedwongen door huisvestingsprobleme- 1

heeft de Directie van Con & Verdonck
moeten besluiten haar jarenlangevestigt*
op te geven en de zorgvuldig opgebouwd

voorraad te gelde te maken middels

ONMIDDELLIJK^
VEILING

STADSSCHOUWBURG
HEERLEN

Van Grunsvenplein 145
Bezichtiging:
vanaf 13.00 uur.

Belast met de liquidatie en veiling:
ADS Consulting 8.V., Fok 34, Huizen-

Gedipl. veiliginghouder:
A.D. Scholten.

Veiling geschiedt t.o.v.
Gerechtsdeurwaarder J.L.G. Jeukens-

Vlotstraat 15, Heerlen.
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Personeel van het MECC heeft
gistermorgen eigenhandig het
brandje kunnen blussen. Een ge-
deelte van het plafond, van één

van dit jaar door de Studenten-en
Jongerenvereniging voor Interna-
tionale betrekkingen op touw zijn
gezet. De vereniging wil in deze cy-
clus vooral de economische aspec-
ten, maar ook de politieke, sociale
en culturele kanten van het Verre
Oosten belichten.

China centraal
in symposium

Van onze Haagse redacteur
EN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer is goed te
?reken over het wetsvoorstel over de herindeling Midden-
■'Hburg, waarbij het aantal gemeenten wordt teruggebracht
■^ 28 naar 15. De fractie kan zich vinden in de geplande - be-
ukte - uitbreiding van de gemeente Roermond, met enig
Wbehoud ten aanzien van de kern Lerop.

De bijeenkomst maakt deel uit van
een serievan 35 lezingen en sympo-
sia, die van januari tot en met mei

Tijdens het symposium van 14
maart aanstaande zal drs.L. van der
Heide, redacteur buitenland van het
NRC-Handelsblad, de voorzitters-
hamer hanteren. Als sprekers tre-
den onder anderen de Leidse China-
specialist drs. S. Landsberger en
drs. A. Jonkers, directielid van de
Stafgroep Nederlandse Credietver-
zekeringsmaatschappij op. De stu-
diemiddagbegint om 14.00 uur in de
aula van de Maastrichtse Rijksuni-
versiteit aan de Tongersestraat en is
voor iedereen toegankelijk.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Aan de Rijksuni-
versiteit van Maastricht zal op
woensdag 14 maart een symposium
worden gehouden met als thema:
'China in de toekomst. De discus-
siemiddag zal met name in het te-
ken staan van de betekenis, die de
Chinese afzetmarkt heeft voor het
Westen. Ook is er aandacht voor de
studentenopstand in Peking, dievo-
rig jaar juniwerd neergeslagen.

41.000 inwoners ontstaat. In een eer-
dere fase was een combinatie met
Swalmen, Hom, Herten en Melick
voorzien met als resultaat een ge-
meente van ruim 60.000 inwoners.
De PvdA vroeg het kabinet vorige
week nog eens goed naar het 'knel-
punt' Roermond te kijken.

Hernieuwd onderzoek
naar overval Vijlen

Officier wijzigt eis tot 7.5 jaar cel

Van onze verslaggever

Het CDA deelt die zorgen echter
blijkbaar niet en stemt in met de sa-
menvoeging van Roermond en Her-
ten. De beoogde toedeling van het
industieterrein Heide-Roerstreek
aan Roermond acht de fractie een
noodzakelijke stap voor de indu-
striële ontwikkeling vanRoermond.
Wel vraagt het CDA het kabinet of
Lerop niet beter bij Posterholt ge-
voegd zou kunnen worden. Vorige
week al uitten de PvdA, D66 en
Groen Links zware twijfels over de
inlijvingvan Lerop en het natuurge-
bied Leropperveld bij Roermond.
Over het Leropperveld zwijgt het
CDA.

Kleiner

"tige week lieten zowel de PvdA
1 de VVD weten ongerust te zijn
'*r de toekomstige positie van die
"«■ Wel stelt ook de CDA-fractie

*' vragen over de samenstelling
J 1 de nieuwe gemeente Maas-Mit. Dit blijkt uit de eerste
."Wtelijke reactie van de CDA-
?<jtie op het herindelingsvoorstel
J^den-Limburg. De andere frac-

hadden vorige week al hun vra-
"■" gesteld en opmerkingen ge-
Wtt.
'Wel regeringspartij PvdA als op-s'tiepartij VVD lieten kritische

horen. De VVD vindt dat? herindelingsvoorstel voorbij-
ziet aan de bedoeling: de een-

Roermond van haarïeÜende ruimtelijke problemen
Zuipen. Ook de PvdA toonde zichrbezorgd over de mogelijkheden
JJr het nieuwe Roermond op hetbied van woningbouw en econo-

ontwikkeling.
" Walter en Trijn Zijlstra met tweevan de negenkinderen in het veld.

Foto: TWAN WIERMANS

’lk hoefniet meer terug naar Nederland’
huidige opzet gaat Roermond

"ten met Herten en de kern Le-

"*' Waardoor een gemeente van

Nederland liggen bijvoorbeeld
de prijzen voor de melkquota
veel hoger. Ik denk dat het wel
de helft scheelt met België."

De verklaring van de vermoedelijk
meinedige getuige riep teveel nieu-
we vragen op. De vermoeide ver-
dachte bemoeide zich er zelfs mee
en riep de getuige toe: „Vertel dan
nu maar de waarheid." Maar vol-
gens mr K. Visser wist de getuige
niet meer 'welke waarheid' daarmee
bedoeld werd.

tegen negen uur in de avond pleeg-
de hij naar de mening van de officier
weer meineed.

Groninger ’boert’
goed in Voerstreek

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Op de valreep
heeft de officier van justitie mr
K. Visser in de late avonduren van
eergisteren de eis die hij gesteld had
tegen de 44-jarige Maastrichtenaar
W.B. veranderd in 7,5 jaar celstraf.
In eerste instantie had hij na een
lange zittingsdag vol verrassingen
negen jaar celstraf geëist omdat hij
bewezen achtte dat de verdachte
zich gedurende twee jaar schuldig
had gemaakt aan grootscheepse
handel in heroïne en cocaïne, verbo-
den wapenbezit, poging tot dood-
slag en - niet op de laatste plaats -de overval op de Rabobank in Vijlen
van 1 december vorig jaar.

Vraagtekens
Echte vraagtekens zet het CDA bij
de vorming van één Maasgemeente,
Maasbracht. Deze wordt wel wense-
lijk genoemd, maar vervolgens
wordt gewezen op de wens van de
gementen Ohé en Laak en Stevens-
weert om samen een gemeente te
mogen vormen. Het kabinet wordt
verzocht van dit idee nog eens de
voor- en nadelen te bekijken. Ook
vraagt de CDA-fractie het kabinet
hoe het denkt over een samengaan
van aan de ene kant Ohé en Laak en
Echt en aan de andere kant Stevens-
weert en Maasbracht, als de eerste
mogelijkheid niet haalbaar zou zijn.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
252715 tussen 8 en 12 uur.

Prachtig
Het belangrijkste voordeel van
zijn verblijfin België vinden Zijl-
stra en zijn Nederlandse colle-
ga's wel dat de mestwetgeving
niet zo streng is. „Je kunt als
boer hier veel meer dan in Ne-
derland. Bovendien vind ik de
natuur hier prachtig en is er een
veel zachter klimaat dan in Gro-
ningen. Nou, dat is toch mooi
meegenomen?"

TWee jaar voor
lessentrekkers maal begonnen via een adverten-

tie in een landelijk ochtendblad.
Daarin werd de mogelijkheid uit
de doeken gedaan om een boe-
renbedrijf over te nemen in Bel-
gië. Ik vond het wel interessant
en ben eens wat verder gaan in-
formeren. Al snel hebben we
toen de knoop doorgehakt en de
boel verkocht."

Maar door onverwachte ontwikke-
lingen op dezitting besloot hij de eis
te verlagen van 9 naar 7,5 jaar. Dat
gebeurde nadat de rechtbank be-
sliste om de bankoverval opnieuw
door de rechter-commissaris te la-
ten onderzoeken. De getuige die
meineed pleegde, herriep zijn ver-
klaring gistermiddag op het politie-
bureau waardoor de rechtbank zich
genoodzaakt zag de man opnieuw
op te roepen om te getuigen. Maar

Het CDA stelteveneens vragen over
de juistheid van het voornemen
Linne in Maasbracht te doen op-
gaan. Ook de meeste andere fracties
plaatsten de vorige week kritische
kanttekeningen bij . het 'nieuwe'
Maasbracht.

Walter Zijlstra zag het in Gronin-
gen niet meer zo zitten. „Ik had
daar een gemengd bedrijf waar-
voor ik nog net op tijd een goede
prijs heb kunnen krijgen, denk
ik. Een risico heb ik niet gelopen.
De toekomstmogelijkheden hier
zijn gewoon beter. Hier houd ik
alleen vee, mest- en melkvee."

DE PLANK - „Ik hoef echt niet
meer terug naar Nederland. Ik
heb het prima naar mijn zin in
België. De regelingen voor boe-
ren zijn hier gewoon veel beter."
Walter Zijlstra (41) heeft duide-
lijk geen spijt van zijn beslissing
om zijn hele hebben en houden
in Groningen van de hand te
doenen een nieuw bestaan op te
bouwen in de Voerstreek. Met
Zijlstra zijn de laatste tijd opval-
lend veel Nederlandse boeren
aan een nieuw avontuur begon-
nen in de Belgische grensstreek.
Zij hoeven in elk geval niet te de-
monstreren voor een beter be-
staan.

URMOND - Conform de eis van
l, °Penbaar ministerie zijn dé 33-ESe W.M. uit Stevensweert, de 33-
-j_.Be G. ter L. uit Roermond en de
Jarige G. van K. uit Montfort ver-
geld tot twee jaar onvoorwaar-sk gevengenisstraf. Twee weken
ijden stonden de drie voor de
(*rrnondse rechtbank terecht we-s 'een gigantische vorm van fles-
jj^ekkerij', aldus officier van jus-e tor j. van Spanje.

jj r̂e hadden van januari tot juni
ij.' zeker zeventien bedrijven (in
len- en buitenland) opgelicht,

£, in totaal 700.000 gulden. Ge-
Wi" Werc*en grote partijenrokken,
luiken, truien, tapijten, worsten,
Jj^ie draagtassen etc. Waar het
k Jyerd afgezet, werd niet duide-^Hjdens de rechtszaak.

OjOedrijf VanK. werd in augustus
jj,' failliet verklaard. Had de poli-
<Jle zaak niet tijdig opgerold, danden de drie een schade hebben« Sericht van minimaal twee mil-

"* gulden.

Inmiddels zijn enkele kinderen
van Walter en Trijn Zijlstra bin-
nengekomen. De oudste gaat op
school in Maastricht. De jong-
sten gaan naar de lagere school
in België, terwijl een paar ande-
ren les volgen in Gronsveld. Zij
amuseren zich kostelijk in hun
nieuwe omgeving. „Ach, zij
moesten even wennen natuur-
lijk", verklaart Walter. „In het be-
gin hadden ze een beetje heim-
wee, maar dat is allang verdwe-
nen. Ze hebben inmiddels nieu-
wekameraden gevonden en mijn
vrouw en ik betreuren onze ver-
huizing nog altijd niet. Wat wil-
len we nog meer?"

Uitbraak varkenspest
in Duits grensgebied

Geen reden lot ongerustheid in Limburg
De Groninger begon in De Plank
met vijftig koeien. Inmiddels
heeft hij er al 85. „Het gaat mij tot
op dit moment inderdaad best
voor de wind", lacht hij. „Maar
dat kan ook niet anders met de
regelingen die hier gelden. In

Met in zijn kielzog vrouw Trijn
en negen kinderen in de leeftijd
van zestien tot één jaar vestigde
Zijlstra zich zon vijf maanden
geleden in een boerderij op een
steenworp afstand van de grens-
overgang De Plank. „Het is alle-

In tegenstelling tot de PvdA kan het
CDA zich vinden in het voorstel de
kern Leveroy bij Nederweert te voe-
gen en de fractie heeft ook geen
moeite met een zelfstandig blijvend
Thorn. De wens van de gemeente
Weert om het gehele industrieter-
rein Kampershoek in te mogeen lij-
ven komt het CDA 'niet onredelijk'
over. Alleen bij de voorgestelde
'grillige' begrenzing tussen Weert
en Nederweert worden vraagtekens
geplaatst.

Momenteel heeft de provincie echter geen herinde-
lingsplannen voor Noord-Limburg. Die zijn er wel
geweest, maar terzijde geschoven. Wel wil de om
ruimte verlegen gemeente Venlo een deel van het
grondgebied van Grubbenvorst inlijven, maar dal
voornemen valt buiten een herindelingsvoorstel.

diend, schrijven de christen-democraten aan het
kabinet. Overeenkomstig het regeerakkoord zullen
„nieuwe herindelingsvoorstellen zich beperken tot
het opheffen van knelpunten en geïnitieerd wor-
den door de provincies", aldus het CDA.

De PvdA-fractie vroeg het kabinet vorige week nog
wat de plannen zijn voor een eventuele herindeling
van Noord-Limburg. Ook D66 wil duidelijkheid
over de door haar gewenste herindeling voor
Noord-Limburg.

CDA voelt weinig
meer voor grote
herindelingen

HAAG -De CDA-fractie in deTweedeKamer
°eltweinig voor verdere grootschalige herindelin-
Projecten. Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van

?? fractie op het wetsvoorstel over de herindeling

f*et betreft hier „eenvan de laatste wetsontwerpen
streeksgewijze aard" die nog worden inge-

(ADVERTENTIE)

poggen fi^ v
Exklus>evc duurzaamheid *2Kir*^3E*- mmMÊmßmm""■W,-BSik

jy-"Jgy***]*i;gy i*»** "*""**"*»

¥@iiri mulkefi
EXCLUSIEVE KEUKENS EN TEGELS

Den Hoekstraat 4, Stem telefoon 04490-33536

Van onze verslaggever

HEERLEN - In het Westduitse
grensgebied met Limburg is grote
angst ontstaan voor de varkenspest.
De gevreesde ziekte is met name
uitgebroken in deregio's Viersen en
Neuss. Hoewel Limburgse varkens-
houders gevraagd wordt om de zaak
nauwlettend in de gaten te houden,
is er volgens het Gezondheidscen-
trum voor Dieren (een dienst van
het ministerie van Landbouw) in
Brabant en Limburg nog geen enke-
le reden voor paniek.

Nadat enkele weken geleden devar-
kenspest in het Belgische Brugge
en de Duitse deelstaat Rheinland-
Paltz de kop opstak, is nu ook var-
kenspest uitgebroken in de Duitse

regio's Viersen en Neuss aan de
grens met Limburg. De Westduitse
veterinaire dienst heeft varkens-
houders in de gebieden inmiddels
opgeroepen tot grote voorzichtig-
heid bij de in- en verkoop van big-
gen en slachtvarkens.

Over de omvang van de uitbraak is
nog weinig bekend. „Maar het valt
in het Duitse grensgebied mee in
vergelijking met België. Er hoeft
geen alarm geslagen te worden. In
onze volgende 'briefing' worden de
varkenshouders gewaarschuwd om
alert te zijn. Bovendien zal de Alge-
mene Inspectie Dienst controles
uitvoeren. Echt ongerust hoeven de
Limburgers evenwel niet te zijn", al-
dus een zegsman van het Gezond-
heidscentrum.

Militaire verkeersleidersgroep viert 25-jarig bestaansfeest
In 1975 werkte men in het Noord-
duitse luchtruim 20.000 militaire
vluchten af; in 1989 was dat aantal
gestegen naar 52.000. In diezelfde
tijd steeg het aantal civiele vluchten
van 135.000 tot 320.000 jaarlijks.

’Luftwaffe vanuit stenen
tijdperk naar Eurocontrol’

Maastricht", bekent de chef van de
militaire verkeersleiders uit Bre-
men, Klaus Joest.

HolgerKann, de tweede man van de
130 man tellende Luftwaffe, gesta-
tioneerd in 'Beek', dat vandaag feest
viert. Want 25 jaar geleden werd de
dienst opgericht.

Kuzie

U^ Van onze verslaggever
- „We kwa-

S t
reSelrecht vanuit het ste-

fe^j, toen we vijftien
verhuisden van

?°ch Knaar Eurocontrol- In
V p,nadden we maar één ra-
tSh llier'tja ' hier is net ge"
Ij^j Perfect", zegt supervisor
V- eiriert, vanachter zijn bu-
'*n p°P de grote werkvloer

' 1

JW5 besloot de Duitse lucht-t§e avBe,:)ruik te gaan maken van,Sji atlceerde technieken en sys-
V Hv„Verzameld 'n het gebouw
>5 QVer°HControl- "Hier beschikken
't/^Hür modernste en beste ap-
\ 0,1g We neDDen een voor-

-11 de Van vijftien Jaar °P de rest- Wereld," beweert majoor

Apart
De militaire verkeersleiders bij
Eurocontrol volgen alle vluchten
boven 8.000 meter in het Noordduit-
se luchtruim (ten noorden van de
denkbeeldige lijn Kassel-Trier). Zij
volgen zowel de civiele als de mili-
taire vluchten in hun gebied. Op de
schermen van Eurocontrol 'zwer-
men' talloze toestellen. Dreigen
vliegtuigen te dicht bij elkaar in de
buurt te komen, grijpen de leiders
vanuit Eurocontrol in. De kritische
grens ligt op vijf mijl (plusminus
acht kilometer). Die grens werd de
laatste acht jaar slechts één keer
overschreden; er is toen tijdig inge-
grepen. " Majoor Holger Kann (links) en Reimund Bogaczyk (rechts) in de grote werkruimte van Euro-

control. ■ Foto: PETER ROOZEN

Om- vier uur vanmiddag staat een
receptie op het programma. Daarbij
aanwezig zijn onder anderen de bri-
gade-generaal W. Görlitz en burge-
meester Van Goethem uit Beek.

In West-Duitsland hebben de ver-
keersleiders van de burgerlijke
luchtvaart hun militaire collega's ja-
renlang niet voor vol aangezien. Als
dit gekrakeel over de bekwaamheid
van militaire verkeersleiders niet ja-
ren had voortgeduurd, was de Luft-
waffe in Duitsland veel verder ge-
weest met de technische ontwikke-
lingen. „Nu lopen we jaren achter
op bijvoorbeeld Eurocontrol in

„Het is zeer verantwoordelijk
werk", zegt pr-man Reimund Bo-
gaczyk, zelf ook verkeersleider: „Je
moet alert zijn, problemen voorzien
en snel ingrijpen. En als jeziet dat
de 'cojnmander' van een groot toe-
stel meteen op een bevel vanuit
'Beek' reageert, geeft je dat een
apart gevoel. Daarom is het ook zon
bevredigend werk."

Veilig
Majoor Kann: „Hoewel het steeds
drukker, en dus gevaarlijker wordt
in het luchtruim, kunnen we voor
het gebied Noord-Duitsland nog
heel wat vluchten verwerken. Wij
van Eurocontrol kunnen de grens
van 8.000 meter echter gemakkelijk
verleggen naar 6.000 meter." Dat
neemt andere verkeersleiders veel
werk uit handen. Als een verkeers-
leider vertrekkende vliegtuigen eer-
der kan afstoten (dus al na 6.000 in
plaats van 8.000 meter, red.) heeft hij
meer tijd om andere vluchten te be-
geleiden. „Dus ook op die manier
kunnen we het luchtverkeer veili-
ger maken."

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Aan de voor-
avond van de European Fine Art
Fair heeft in het MECC te Maas-
tricht een brandje gewoed. De
kapitale schilderijen en andere
bijzondere (en bijzondere dure)
kunstvoorwerpen, die op de van-
daag te openen beurs worden
tentoongesteld, liepen geen
schade op.

Brandje
in MECC

kunststukken onbeschadigd

CDA akkoord met
voorstel herindeling

Fractieook achter beperkte uitbreiding Roermond

Vrijdag 9 maart 1990 " 13

zeer kostbare schilderijen.
Het brandje ontstond door over-
verhitting van de electrische be-
drading in het plafond waardoor
een zogenoemd kaasdoek in
vlam raakte. Door het lostrekken
van het brandend doek sloeg dit
tegen een wand die daardoor
eveneens schroeischade heeft
opgelopen. De brandweer kon
ter plaatse alleen maar kennis
nemen van het alert ingrijpen
van het personeel. De politie
stelt een onderzoek in naar de
oorzaak van de eventuele kort-
sluiting.

van de hallen werd zwart gebla-
kerd. Er heeft - volgens een
woordvoerder van de politie -
geen moment gevaar bestaan
voor de in het MECC aanwezige

Hmburgs dagblad J provincie
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/Oproeping 10l het bijwonen van de
ALGEMENE VERGADERING VAN DE

COÖPERATIEVE RABOBANK B.A.
gevestigd te LIMBRICHT

welke gehouden zal worden op
donderdag 29 maart as. om 20.00 uur in
Hostellerie de Molenbron,
Mojenbronstraat 12 te Limbricht

De Rabobank is
Verkorte agenda: een coöperatieve

bank. Dus een
1. opening; bank met leden.
2. notulen vorige vergadering; Leden die door
3. voorstel tot fusie met de Coöperatieve middel van leden-

Rabobank B.A. gevestigd te Sittard, vergaderingen en
en in verband daarmede: het door hen
a. ontbinding van de vereniging; gekozen bestuur
b. overdracht van alle activa en invloed kunnen

passiva; uitoefenen op het
c. afwikkeling; beleid van hun

4. rondvraag en sluiting. plaatselijke bank.
Dat is een garantie

Het bestuur. voor u dat bij elk
advies dat de

N.B. De volledige agenda en de notulen Rabobank geeft,
van de vorige vergadering liggen vanaf het belang van de
heden voor de leden ter inzage op het leden en cliënten
hoofdkantoor van de bank. zwaar weegt.

Rabobank Q

;__jp77p__7i

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.

Limburgs Dagblad
L -J

Delmach Machine en staalbouw
Nederland B.V.

zoekt met spoed voor diverse projecten:

- Electromonteurs
- Bankwerkers
- Pijpf itters
met ervaring.
Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1
6361 HC Nuth
Tel. 045-242285

049971

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ""

Logistiek medewerker m/v
voor een distributie-bedrijf op de luchthaven.
De kandidaten hebben miiiimaal een VWO-diploma
en kennis van deEngelse en Franse taal.
De werkzaamheden bestaan uit het plannen van
vervoer van produkten naar vaste klanten en de
financiële en administratieve afhandeling e*van.
Voor informatie:
04490 - 540 99, Patricia Goltstein of
Lisette Ramakers
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

TECHNIEK
Werkvoorbereider
verspanende technieken m/v
dieaan de hand van tekeningen, tijdsplannen,
uittrekstaten en offertes kan samenstellen. Hiervoor
is ervaring in het werkveld en in een tekenkamer
noodzakelijk. Uw standplaats wordt Sittard en
omgeving. De beloning is afhankelijkvan opleiding
en werkervaring. De opdracht isvoor zeer lange tijd.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4

U hunt het moorden stoppen.
Van de 100.000 neushoorns in 1960 zijn er nu nog hooguit
4.000 over. Er zijn er düS reeds 96.000 afgeslacht.

De reden? Sieraden en dubieuze medicijnen. Daar moet
een einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom alle neus-
hoorns aan een veilig reservaat te helpen. Uw hulp is een
geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van deze
prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of giro-
overschrijving, ten gunste van Wereld Natuur Fonds, giro 25,
Zeist, melding te maken van 'Neushoorns.

Wanneer u minimaal f 27,50 overmaakt, bent u boven-
dien voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdschrift
'Panda. Maar hetmeest belangrijkeis natuurlijk, dat u er op die
manier voor zorgt dat iedere cent op de juiste hati/^
plaats terechtkomt... «*-? " « -£,

GIRO 25 ZEIST. 1** 1

Z II
Epilepsie? \

Zet jezelfniet buitenspd
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leve"
Praal mee. Word lid. „,.,

EPILEPSIEVERENIGING NEDERjI

Voor alle informatie: „-Tpp
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAr*

schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecfl

officiële mededelingen

Gemeente Simpelveld
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld
brengt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22, lid 2, van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis dat de raad zijner
gemeentebij besluit d.d. 22 februari
1990 heeft besloten te verklaren dat
wijzigingen van bestemmingsplan-
nen worden voorbereid voor:
a. de percelen, kadastraal bekend

gemeente Simpelveld, Sectie B
nrs. 2567, 2836 (ged.), 3268 (ged.),
2835, 2834, 2833, 2832, 2290 en
2831, gelegen aan de Markt en de
Pleistraat;

b. het perceel kadastraal bekend
gemeente Simpelveld, Sectie D
nr. 2233, plaatselijk bekend Bos-
schenhuizen 22;

een en ander zoals is aangegeven op
de bij de besluiten behorende situa-
tietekeningen.
De besluiten treden in werking op
12 maart 1990 en liggen ter secreta-
rie, afdeling gemeentewerken (ad-
ministratie), voor een ieder ter inza-
ge.

Simpelveld, 9 maart 1990
De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux.

Gemeente Echt
VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De burgemeester van Echt maakt
ingevolge het bepaalde in artikel 22
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat de raad van Echt
in zijn openbare vergadering van 22
februari 1990 heeft besloten:
A. te verklaren, dat een herziening

wordt voorbereid van
1. het bestemmingsplan Buiten-

gebied, voor zover het betreft
een gedeelte uit het perceel
sectie R. no. 195, gelegen aan
de Swaantjesweg, ten behoe-
ve van het bouwen van een
woning;

2. het uitbreidingsplan Peij,
voor zover het betreft het ge-
bied gelegen tussen de Hout-
straat, de achtertuinen van de
woningen aan de Martinus-
straat, de Hubertusstraat en
het kerkhof, ten behoeve van
de realisering van het stads-
vernieuwingsproject kern
Peij le fase;

B. te bepalen, dat deze besluiten in
werking treden met ingang van
1 maart 1990. \

De bovengenoemde voorberei-
dingsbesluiten liggen met de daar-
bij behorende en gewaarmerkte
overzichtstekeningen voor een
ieder ter inzage op kamer 2.09 van
het Stadskantoor, Nieuwe Markt 55,
Echt, tijdens de kantooruren van
9.00 tot 12.30 uur.
Echt, 9 maart 1990

De burgemeester van Echt,
Mr. L.H.F.M. Janssen.



Slopen op z’n Japans Ontploffing op camping

Dit project behelst het storten van
miljoenen tonnen chemisch veront-
reinigde grond in een bestaande en
daar verder voor aangepaste afval
deponie op het DSM-terrein, tegen-
woordig Mauritsdeponie geheten.

HSC door dumping
in de problemen'

PublikatieEuropese Gemeenschappen:
Dat hartinfarctpatiënten bloedver-
dunnende middelen krijgen, is vol-
gens Boot ook meer geloof dan we-
tenschap. „Men geloof nog steeds,
dat hierdoor de kans op een herha-
ling van het hartinfarct of op sterfte
afneemt. Tot nu toe is nog steeds
niet aangetoond, dat deze behande-
ling zinvol is. Dit is des te betreu-
renswaardiger, omdat hiermee een
geweldige organisatie en zeer hoge
kosten gemoeid zijn."

De tegenpool van Boot in de discus-
sie van gisteravond was prof. dr. H.
Struyker Boudier, hoogleraar phar-
macologie aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Hij verklaarde dat de ge-
zondheidszorg wel degelijk invloed
heeft gehad op het feit dat de men-
sen langer leven. Hij gaf als voor-
beeld de inentingen tegen kink-
hoest en de resultaten van onder-
zoek naar het effect van beta-blok-
ker op mensen met een hartinfarct.
De kans op een tweede infarct bin-
nen eenjaarwordt volgens hem met
een kwart gereduceerd bij gebruik
van dit medicijn.

- De Wierdense huisarts drs. C. Boot zet grote
bij het effect van medische ingrepen. Volgens

■JJ is het veel belangrijker dat aandachtwordt besteed aan de
'fwijze (voeding, roken, etc.) van mensen, dan dat er geld
Jfdt gestoken iri de ontwikkeling en toepassing van medi-
e technologieën en therapieën. De huisarts zei dat gister-

|olld tijdens een lezing in de aula van de Rijksuniversiteit
in Maastricht. Daar vond een discussieavond plaatse* als thema 'De ziekmakende gezondheidszorg.

worden, wordt men nu reeds pa-
tiënt gemaakt," zei hij letterlijk. Als
voorbeeld gaf hij mensen met een te
hoge bloeddruk. Deze, maar ook
werkelijke patiënten, krijgen medi-
cijnen waarvan het effect op de lan-
ge duur, niet is aangetoond. Ook is
vaak niet bekend of die medicijnen
schadelijk zijn.

„Terwijl de gezondheidsbevorde-
rende effecten van de moderne ge-
neeskunde vaak twijfelachtig of
marginaal zijn, heeft zij ook ziekma-
kende gevolgen," aldus Boot. Hij is
de mening toegedaan, dat hartbe-
waking bijvoorbeeld van mensen
die een hartinfarct hebben gehad,
weinig zin heeft. Volgens hem kun-
nen die mensen (zeker als ze ouder
zijn dan 70 jaar) beter (thuis blijven,
dan naar een ziekenhuis gaan.

Patiënten die suikerziekte hebben
(ouderdoms-diabetes mellitus) krij-
gen bepaalde medicijnen (orale an-
tidiabetica) waarvan het effect vol-
gens drs. Boot nooit is aangetoond.
„Er bestaan zelfs aanwijzingen, dat
de kans op sterfte aan hart- en vaat-
ziekten ten gevolge van het middel
toeneemt," zei hij gisteravond.

De loting, die behalve de volgorde
in de optocht, ook de plaats aan de
schietboom bepaalt, vond gister-
avond in de raadszaal van het ge-
meentehuis in Landgraaf plaats.
Omdat burgemeester Hans Coen-
ders zijn 62e verjaardag vierde, was
er een feestelijk tintje aan gegeven.

„Als we op dit moment zouden be-
sluiten het hele systeem van ge-
zondheidszorg inclusiefhet gebruik
van medicijnen te stoppen, zou ons
dit een winst van enkele dagen aan
levensverwachting opleveren, om-
dat alle schadelijke gevolgenvan de
interventies niet zouden optreden.
Tegelijkertijd zouden we echter
minstens 15 jaar verliezen," aldus
Struyker Boudier.

tempo de positie op de Europese
markt voor kunstmatige zoetstof-
fen. Vermijs streeft ernaar om reeds
dit jaar in plaats van 22 procent 50
procent van de Europese markt in
handen te krijgen, ondanks de dum-
pingpraktijken van NutraSweet in
dit werelddeel. Het Amerikaanse
bedrijf heeft sinds de start van HSC
in 1987 stelselmatig de aspartaam-
prijzen in Europa verlaagd, uitein-
delijk tot een niveau dat ruim onder
de produktiekosten ligt. Daardoor
is ook HSC gedwongen aspartaam
te verkopen tegen prijzen die niet
hoog genoeg zijn om de kosten te
dekken. Tegelijk moet HSC de pro-
duktie opvoeren om door een hoge-
re omzet tenminste de vaste be-
drijfslasten te kunnen dekken.

*an onze redactie economie

J^STRICHT - De Limburgse as-
Holland Sweete-'Company (HSC) heeft door de

iJJPingpraktijken van concurrentu^sweet 'aanzienlijke financiële
)iiK2en geleden, waardoor de mo-Jkheden om de zaken voort teR wezenlijk in gevaar zijn ge-

"' Dat schrijft de Europese
in het jongste publika-

Llad van de Europese Gemeen-Spen.
„Omdat een aantal minder frequent
voorkomende vormen van kanker
tegenwoordig goed behandeld wor-
den, geloven velen dat de moderne
geneeskunde op het gebied van
kankertherapie veel weet te berei-
ken. De werkelijkheid is echter an-
ders." Boot citeerde gisteravond
een rapport van WVC waarin staat
dat het aantal sterfgevallen door
kanker in Nederland nog steeds
stijgt.

MAASTRICHT - De vlam van
Minckelers, het momument van
de Maastrichtse uitvinder van
het kolengas, op de hoek van de
Markt bij de ingang van de
Boschstraat in Maastricht, zal
worden gedoofd. Alleen tijdens
de vrijdagmarkt en de kunst-
markten en op bijzondere hoog-
tijdagen, zal de vlam, gevoed
door aardgas, nog branden aan

depijp dieMinckelers in de hand
houdt.
Het doven van de vlam gebeurt
op verzoek van de afdeling mi-
lieu van de gemeente. Mincke-
lers gebruikt een m3gas per uur
en dat betekent jaarlijkseen hoe-
veelheid gas die overeenkomt
met de behoefte aan gas van drie
gemiddelde gezinnen. Het levert
een besparing van enkele dui-
zenden guldens.
Om de vlam zichtbaar te maken
dient de brander op een stand te
worden afgesteld dat er betrek-
kelijk veel roet wordt geprodu-
ceerd, datvoor een deel neerslaat
op het standbeeld van Mincke-
lers. Een en ander is voor B&W
voldoende aanleidingde brandu-
ren aan banden te leggen.

Minckelers’
vlam wordt

gedoofd

" Het standbeeld van Minckelers op de Markt in Maas-
tricht. De vlam in de pijp zal nog slechts enkele uren per
week gaan branden. Foto: WIDDERSHOVEN

jt Holland Sweetener Company,
j een kantoor in Maastricht en

[~, aspartaamfabriek in Geleen,
'fl Oen ongeveer 100 mensen. Vol-

). HSC-directeur W. Vermij sA de conclusie dat het voortbe-,A van zijn bedrijf door de dum-
in gevaar is gebracht,

rekening van de Europese
i*| et "Wssie. „Toen we begonnen

ijj «e produktie van aspartaam
fit t), ,pn we de strijd immers al voor-

De Wierdense huisarts meent dat de
geneeskunde haar werkterrein zo
heeft uitgebreid, dat mensen die ge-
zond zijn als patiënt worden gezien.
„Uit angst in de toekomst patiënt te

Op devraag waarom zo veel mensen
dan zo negatiefzijn over de gezond-
heidszorg zei hij: „Rabiate haat te-
gen de artsenstand, onverwerkte af-
hankelijkheid, technofobie: het zijn
allemaal begrippen die mijns in-
ziens samenhangen met een merk-
waardige paradox die het gevolg is
van het succes van de gezondheids-
zorg. Met het verdringen van de
dood uit het dagelijkse leven, is ei
een grote ruimte gekomen voor on-
begrepen angstenen fobieën. Het is
de arts die de nauwelijks mcci
zichtbare brug met de dood vormt."

GELEEN - De adviseur beroepen
milieubeheer van het ministerievan
VROM adviseert de Raad,van State
afwijzend te beschikken op nage-
noeg alle bezwaren die bij haar zijn
ingediend tegen het zogenoemde
zuurteervijverproject van DSM in
Geleen.

0 NutraSweet Company was tot
0(j enkele jaren 's werelds enige
jj van de calorie-arme zoet-
je «ie in veel frisdranken wordt

Met een ander produktie-
",es kwam enkele jaren geledeni j^SC als aspartaamproducent„.e markt. Door voortaan voorlijzen op de Europese markt
rJ^ren, zag NutraSweet de afge-A jaren kans het HSC heel'uJk te maken.

Vorig jaar wist HSC nog rechtsza-
ken over de octrooirechten te win-
nen van de Amerikaanse concur-
rent. Het ging over octrooien op het
gebruik van aspartaam in combina-
tie met andere zoetstoffen zoals sa-
charine. Naast de kwestie van dat
mengoctrooi speelt er in de Ver-
enigde staten nu alleen nog een ge-
ding over het basisoctrooi van Nu-
traSweet. Het Amerikaanse bedrijf
heeft een monopolie op het gebruik
van aspartaam in de thuismarkt,
omdat het octrooi er onlangs om ad-
ministratieve redenen werd ver-
lengd.

De Europese Commissie heeft in-
middels vastgesteld dat er voldoen-
de bewijsmateriaal is om aan een
anti-dumpingprocedure te begin-
nen. De commissie is al begonnen
met een onderzoek.

Twee caravans
uitgebrand

SUSTEREN - Op camping Hom-
melheide in Susteren zijn gister-
avond rond kwart voor elf twee sta-
caravans volledig uitgebrand. De
brand ging gepaard met ontploffin-
gen. Er deden zich geen persoonlij-
ke ongelukken voor. Ook twee an-
dere stacaravans werden door het
vuur aangetast.

Het ambtsbericht dateert al van ok
tober 1988 maar is in verband mei
een over enkele maanden te houder
hoorzitting in de bodemprocedure
pas dezer dagen toegestuurd aan dt
reclamanten. Dat zijn DSM zelf, de
gemeente Geleen, het Graetheide
comité en de Milieufederatie Lim
burg. De bezwaren zijn gericht te
gen de destijds door de provincie
verstrekte hinderwetvergunning er
tegen de ontheffing die toenmalig
milieu-minister Nijpels DSM ver
leende in het kader van de Wet Che
mische Afvalstoffen.

uropa
k *"edt het volgens Vermijs ech-
tv°g wel tot en met 1992, het jaar
iy °or concurrent NutraSweet in
ik. r^nigde Staten het octrooi ver-
D^ Vanaf die tijd kan HSC ook(J^am in de Verenigde StatenjLverkopen. Die markt wordt nuiv^ë beheerst door aspartaam-
«ider NutraSweet.

■e. versterkt inmiddels in snel

Volgens directeur W. Vermijs van
HSC is het openbreken van de we-
reldmarkt voor aspartaam niet al-
leen van belang voor de omzet van
zijn bedrijf. Ook veel producenten
van frisdranken zoals Coca Cola en
Pepsi, die aspartaam tot vorig jaar
slechts van één aanbieder konden
betrekken, juichen volgens hem de
komst van een tweede leverancier
toe.

De oorzaak van de brand is nog on-
bekend. Vorig jaarwerd op het cam-
pingterrein nog actie ondernomen
tegen de aanwezigheid van te veel
gasflessen. In het verleden is regel-
matig gebleken dat de veiligheids-
regels niet nageleefd werden. Ook
nu zouden er meer gasflessen aan-
wezig zijn dan toegestaan.

DSM maakt op twee hoofdpunter
bezwaar. Het bedrijf vindt de remi
gingscriteria van VROM te streng
Deze houden onder meer in dat ver
vuilde grond moet worden verwerk:
als de kosten per duizend kilo ’ 25(
bedragen. DSM vindt dat dit bedraj
omlaag moet zodat het mindei
grond hoeft te verwerken, een duur
dere oplossing dan storten.Phoenix en CLBvP

boos op NPO-bestuur

Jennekenskandidaat voorzitter

satie voor de eerste keer in haar be-
staan een verlies geleden van liefst

’ 60.000. Zaterdag is in Nuland
(Noord-Brabant) de jaarvergade-
ring. De verwachting is dat er veel
klachten aan de orde komen.

Organisator

te steden en smalle straten brengt het afbre-
ken van hoge gebouwen dikwijls grote pro-
blemen met zich mee voor de directe omge-
ving. Doordat de kraan bovenop het ge-
bouw is geplaatst, wordt de ruimte erom-
heen ontzien en vindt het langskomend ver-
keer nog maar weinig overlast. De kraan
zette gisteren (zie foto) zijn 'tanden, in het
voormalige gebouw van Divisie Drie van
Sphinx. Foto: WIDDERSHOVEN

WSTóopb'êdrijfVan Vliet Limburg past mo-
menteel bij de afbraak op het Céramique-
terrein in Maastricht de zogenaamde Ja-
panse manier van slopen toe, waarbij een
hydraulische kraan boven op het te slopen
gebouw wordt gezet. Verdiepingsgewijze
worden muren en vloeren door de betonkra-
ker weggebroken en in brokken van dertig
bij dertig centimeter afgevoerd.
In een dichtbevolkt land als Japan met gro-

*Van onze medewerker
jv * ONS VAN OPHUIZEN

Nu'-'N ~ DeLimburgse duiven-en CLBvP en Phoenix zijn
I*l l teleurgesteld in de houding

<^et NPO-bestuur omdat Lim-
Wetl Oost-Brabant toch weer
S*a ,v*Uchten moeten houden.
\A-Keiijk had het bestuur onze
V " e en Oost-Brabant in één

V^edeeld om samen triolo-
\eQ en te organiseren. De wij-
»a|. van het NPO-bestuur kwam
Se moment dat de Limburgse
V*- deze vluchten al op het pro-
%> nadden geplaatst. Dat zette

kwaad bloed.Vh a '^-secretaris Alers: „We heb-
*Ht en.deze triologievluchten veel
>r§e{}ad. Vier keer is erover ver-Vg '_»*■*s nu allemaal voor niets

Ni?melt in de nationale duiven-
i's iv.atie- Er is geen samenwer-kt! jj> het hoofdbestuur. Afgelo-
SJ r heeft de landelijke organi-

Voorzitter Jip Pankras heeft zijn
eerste ambtstermijn erop zitten. Hij
stelt zich weer herkiesbaar. Er zijn
twee tegenkandidaten: Alink van de
afdeling NABvP en de 74-jarige
Bertie Jennekens uit Valkenburg
aan de Geul, die jaren geleden ook
al eens N.P.0.-voorzitter is geweest
en bekend staat als een zeer goed or-
ganisator.

Hub Arets, de secretaris van de
CLBvP, is van mening dat er een
voorzitter moet komen de verschil-
lende tegenstellingen en versnippe-
ringen in het hoofdbestuur aan kan.
„En met dit bijltje heeft Bertie Jen-
nekens al jaren gehakt," zegt hij.

Huidig conflict test voor hele Awacs-akkoord

Hoogland: ’Uitleg van
Defensie is flauwekul’

BRUNSSUM - Burgemeester
Hoogland van Brunssum
vindt de uitleg van Defensie,
met betrekking tot de bouw-
aanbesteding van de Afcent-
school in zijn gemeente, pure
onzin. Hij voelt zich daarom al-
lesbehalve verplicht om bij te
dragen in een oplossing van
het gerezen Awacs-conflict
met het ministerie.

Vervolg van pagina 1 ben moeten maken voor onder meer
bedrijven uit Roermond en Bra-
bant. Daarop zegde hij de samen-
werking met Defensie onmiddellijk
op. Hij vond vervolgens steun bij
zijnOnderbankse collega Ritzer, die
zich eveneens met een dode mus
blij gemaakt voelde, maar zijn onge-
noegen op minder krasse wijze ven-
tileerde. Ook gedeputeerde Masten-
broek, voorzitter van de Awacs
commissieLimburg, koos in een la-
ter stadium partij voor beide
'Awacs-gemeenten'. Hij schortte
deze week vanwege de vertrou-
wensbreuk de eerste commissiever-
gadering op.door Awacs-toestellen via extra

werkgelegenheid te compenseren.
Dit zou vooral moeten gebeuren
door het inschakelen van bedrijven
uit Brunssum en Onderbanken bij
de bouw van militaire projecten in
Limburg.

Aan de slag
Hoogland: „Het convenant spreekt
duidelijke taal. Daarin staat niet, zo-
als Defensie op dubieuze wijze wil
doen geloven, dat onze bedrijven
geholpen zullen worden via het
meedingen tijdens aanbestedings-
procedures van bouwprojecten. Wel
staat er letterlijk dat bedrijven uit

Brunssum en Onderbanken daad-
werkelijk moeten kunnen profite-
ren van de bouw van militaire pro-
jecten in de regio. Dat betekent dus
gewoon dat onze bedrijven aan de
slag moeten. Zeker nu er een bouw-
project van ruim 35 miljoen op de
rol staat in een van debetrokken ge-
meenten."

Volgens de burgemeester biedt juist
dit Afcent-project Defensie de kans
om de afspraken over het stimule-
ren van de werkgelegenheid ook
echt waar te maken. Nu Defensie
echter volgens hem zelfs bedrijven
uit Brabant heeft benaderd is het
huidige conflict over de werkgele-

gendheidvoor hem een test voor het
héle convenant geworden. Hoog-
land is geenszins van plan zijn bik-
kelharde opstelling te laten varen,
totdat Defensie daadwerkelijk aan
die werkgelegenheidsafspraken te-
gemoet komt.

Gedeputeerde
Zoals bekend begon het conflict vo-
rige week met een boze brief van
Hoogland aan staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst van Defensie, na-
dat de PvdA-burgemeester ter ore
was gekomen dat voor het bewuste
bouwproject lokale bedrijven zelfs
tijdens devoorselectie al plaats heb-

Zoals bekend liet Defensie deze
week aan de burgemeesters Hoog-
land en Ritzer (Onderbanken) we-
ten dat er wel degelijk Limburgse
bedrijven bij de aanbestedingspro-
cedure van dat bouwproject betrok-
ken zijn. Ook zei een Defensie-
woordvoerder dat er sprake is van
een storm in een glas water, temeer
omdat er nog geen opdrachten aan
wat voor bedrijven dan ook gegund
zijn.

Mastenbroek zit morgen echter wel
in Den Haag bij baron Van Voorst
tot Voorst. Hij wil ondanks alles
proberen de ruzie bij te leggen.
Hoogland zei gisteravond vertrou-
wen in Mastenboek te hebben. Ook
liet hij desgevraagd weten niet bang
te zijn voor maatregelen van Defen-
sie, wegens zijn 'opstandige' hou-
ding. „We hebben al meer conces-
sies gedaan dan goed is. Nu is het de
beurt aan Defensie. Angst voor een
tik op de vingers? Kom nou, Van
Voorst tot Voorst is toch niet mijn
baas."

richard willems

Hoogland houdt echter vast aan de
overtuiging dat Defensie niet naar
de geest en de letter van het conve-
nant handelt met betrekking tot de
belofte om Brunssum en Onderban-
ken wegens ondervonden schade

Huisarts twijfelt aan
effect geneesmiddelen

’Beter aandacht besteden aan leefwijze van mensen’
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Munstergeleen te laat

Record aantal
schutterijen

LANDGRAAF - Aan het Oud-Lim-
burgs-Schuttersfeest x>p zondag 1
juli in Schaesberg nemen 157 schut-
terijen deel. Dat is een absoluut re-
cord.

Van onze verslaggever

Het hadden er ook 158 kunnen zijn
ware het niet dat schutterij St.-Pan
cratius uit Munstergeleen te laai
had ingeschreven. Het Federatiebe
stuur achtte geen verzachtende om
standigheden aanwezig. Per tele
foon werd de secretaris van de uit
gesloten vereniging van de beslis
sing in kennis gesteld.

(ADVERTENTIE)

____-_-_-■■--■IP^—^-Al ■_.—-—
Klem in Tl
meters _^r yv.
GROOT m B|BB|^l_Ï__»
SERVICE # ■T^-ipTuW _________■____■____
GROOTSTE ■ KÜI ■■PHPHPMB
collectie H*^*"t*rH?,">*rt*______l
«*, I quaüro ImmgsÊ
Emmastraat% 'n exclusieve M ■
20 m voorbij brillenlijn
ABN-Bank

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn dezeinterieurs
nog véél mooier. Kom eens langs...

.'JTC 0| L L E C 71 I ON Strateiweg 47 / Dom. Mljnstraat.

Ook de inschrijving van schutterij
Wilhelmina uit Nieuwenhagen was
op het nippertje binnen. Doordat 3
maart op een zaterdag viel, gold 5
maart als ultimatieve datum. Op 5
maart kwam de opgave van Nieu-
wenhagen op het OLS-secreatriaat
binnen.

Omdat het al jaren traditie is dat de
zustervereniging van de vereniging
die het OLS organiseert, de optocht
opent, moesten Wilhelmina uit
Nieuwenhagen en schutterij St.-Jo-
seph uit Waubach loten. Wilhelmina
bleek de gelukkige. Zij loopt op 1
julivoorop.

Voor het eerst trekken ook 't Me-
streechs Rezzjemint en de heropge-
richte stadsschutterij St.-Rosa uit
Sittard mee. De stoet wordt geslo-
ten door schutterij St.-Jan uit Grub-
benvorst.

Bezwaren tegen
’zuurteervijver’

afgewezen

Limburgs dagblad i provincie



Aanhangwagens
Te k. BAGAGEWAGEN met
deksel 1.80 X 1.20 mtr., pr.
’350,-. Tel. 045-415528.

Motoren
Te k~ KAWASAKI 500,
’1.550,-. Rukkerweg 51,
Heerlen. Tel. 045-413583
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.
Te k. HONDA XL 500 R,
bwj. '83. Tel. 04455-2354.

(Brom)f ietsen
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. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
SNORFIETS Vespa Gilera
Citta, wit blauw, tel. 045-
-716361
Te koop SUZUKI 50 X, pr.n.
o.t.k. Terlindeweg 12,
Hoensbroek.
Te k. HONDA MT frame,
bwj. '87, kl. rood/blauw, pr.

’ 450,-. Tel. 04490-70028.
HONDA MTX geel/zwart B-
'BB, i.z.g.st. ’3OOO,- M.
Koenenstr. 13 Schaesberg.

Auto's
Te koop MAZDA 626 GLX
Coupé, bwj. '84, veel ace,
als nw., ’11.500,-. Hom-.mert 24, Vaesrade (kruisp.
Schinnen).

.Te k. MERCËtIES 230, 4
cyl. ’3.500,-. Quabeekstr.
22 Jabeek.
Mercedes 280 SE nw. type,
bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.
MERCEDES 200 benz.,
beige, 1978, als nieuw,

’ 5.500,-. Tel. 045-752365
Te koop MERCEDES 230
Benzine, bwj. '80, APK sept.
'90, auto is mooi en ''goed,
techn. 100%. Tel. 045-
-415012, na 17.00 uur.
Te k. MERCEDES 190E,
AMG. uitv. kl. wit, bwj. 5-'B6,
’29.750,-. mr. mog. Tel.
045-414372.
Mitsubishi GALANT Station-
wagen, i.z.g.st., bwj. '79, vr.
pr. ’ 2.700,-. Prof. Lorentz-
str. 60, Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Celeste
1600 bwj. 12-'BO, APK 2-'9l
1e eigen., 79.000 km., vr.pr.
’2.500,-, mr. mog. Tel.
045-225774.
;Te k. mitsubishi CELESTE
16 ST, bwj. '80, APK 2-'9l,
’1.850,-. Tel. 045-316940.
NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, APK nov. '90, goe-
de conditie, 88.000 km, pr.n.:o.t.k. Tel. 045-740857.
Nissan SUNNY 1.7 Diesel
Trend-uitv., '86, met gar.,

’ 13.500,- verbr. 1:18. Gar.
Kevin, Beitel 6A, K'rade.
045-421741.
T.k. DATSUN 140 Ybwj.'7B,
APK, goede auto, vaste pr.
’750,-. 045-325910.
Te koop OPEL Kadett GT
16i Hatchback, fbr. '88, kl.
Astrozilver. Tel. 045-271577
Te koop Opel CORSA 1.3S
bwj. '86, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 04490-75425.
Opel ASCONA bwj.'7s en
Opel Ascona bwj.'7B samen
’1.500,-. Tel. 045-319726.
Opel ASCONA Sport 20E
bwj. 1981, brede banden
verlaagd, sportuitl. Recardo
inter.; Opel Record 20S bwj.
'81, met of znd. LPG. Tel.
04405-1608.
Te k. OPELKadett HB 12 N,
rood, bwj. '80, APK gek.,
’3.250,-. Kerkstr. 23, Mer-
kelbeek. Tel. 04492-3333.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-"/ 19966.

T.E.C, caravans,
FRANKIA Caravans, Campi-Star voortenten,

4001 accessoires, nog enkele T.E.C, -modellen '89
met hoge kortingen.

Fritz Berger Recr.
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762-1465.

St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’225,- en v.a.

’ 475,-p.w. 02246-3109.
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.

Caravans/Kamperen

Te k. 2 tourcar. 3 en 4 pers.:
ADRIA 380 bwj.'Bs, gew.
535 kg, kachel, ijskast, voor-
tent, pr. ’7.250,-; Kip 420
gew. 650 kg, kachel ijskast,
tent, doucheruimte, bwj.'Bl,
’5.500,-. Tel. 045-323178.
Te k. MERCEDES Camper,
luxueus omgebouwd. Tel.
045-224550
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’ 900,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.

Te k. CARAVAN 4-pers. vr.
pr. ’1.250,-. Heerenweg
248 Heksenberg-Heerlen.
Van part. CARAVAN (3-
pers.) de Reu '86, lichtgew.
(450 kg), voort., ijskast, res.
wiel, televisie enz. ’ 6.950,-.
Tel. 045-751226.

Sport & Spel
Jongeman 30 jr. zkt. DANS-
PARTNER voor zilver Br.o.
nr. B-3855 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Kontakten/Klubs

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

50 c/m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Club Merci

Maart roert zijn staart, jullieook?
Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

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

Riversideclub
Dijk 2 Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.

Open van ma. t/m vrijd. v.14.00 t/m 2.00 u. tel. 04755-1854.

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

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

Privéhuis Michelle
Knibbel, knabbel, kruisje

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

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915
Te k. gesloten MERCEDES
bus, verhoogd en verlengd,
type 406 D. APK tot maart
'91,nw. m0t0r,04490-34154.
2 x PEUGEOT 305 diesel
bestel bwj.'B2, tel. 045-
-315199.

Onderdelen ace.

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

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, '85,’ 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 Escort
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 SR

’ 2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
veller LPG '86 ’ 13.900,-;
Lada 2105 GL'B3 ’ 3.900,-;
Suzuki Jeep '86 ’ 12.900,-;
VW Polo C t. '83 ’ 7.250,-;
Jetta LPG t. '81 ’3.250,-;
Honda Prelude 1e eig. '83
’8.500,-; Nissan Micra DX
'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 1300
GL ’ 1.250,-. Opel Corsa
1200 TR 50.000 km, '85
’9.900,-; Visa Super 2E

’ 4.500,-; Div. inruilers va.
’750,-. Klimmenderstr. 110
Klimmen. 04405-2896.
Tek. Opel KADETT, bwj. '81
APK 9-'9O. Tel. 045-419749
Inkoop: Alle merken AU-
TO'S, bedr. auto's, schade-
en sloop auto's. Tev. Tour-
caravans. Tel. 045-416239.
TOYOTA Corolla'Bl 4-drs.
’2700,-; Opel Kadett HB
12N80 ’3500,-; Honda Ci-
vic aut.'Bo ’ 2900,-; Fiat Rit-
mo'B3 ’ 3900,-; VW Golf D
'79 ’ 3600,-; Renault Fuego
GTL'BI ’4500,-; Opel As-
cona'Bl ’ 3500,-; Mitsubishi
Galant'Bo ’2200,-; Colt'79
’1950,-; Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf.
045-311078.
Te k. MAZDA 626, bwj. '79,
APK-gek. 1e eigen., 80.000
km. 04490-15338.

Te k. PONTIAC Phoenix,
bwj. '80, 4 cyl., autom., APK
tot 8-'9O, 4 nw. banden, i.g.
st., ’ 2.500,-. 045-229739.
Volvo 360 GLT 2.0 Itr. injec-
tion, 5-drs. grijsmet. 1988.
Volvo A. KLIJN, de Koumen
7, Hoensbroek. 045-220055

Wintersport

Afbraakprijzen
Wintersport-kleding
- Lutha - Etirel - Atomic - enz. enz.

tot 70% korting.

"WINTERSPORT
F SMASH

Theaterpassage 122, 6461 DX Kerkrade.
Tel. 045-459230.

■ ■~,- — ■ ■

Vakantie en Rekreatie

Kampeerauto's
FRANKIA 470 op Mitsubishi L3OO benz., speciale

fabrieksaanbieding z. inruil van ’ 60.950,- nu ’ 54.950,-.
Direkt te leveren.

Fritz Berger Recr.- Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762-1465.

045-32619 1
Escortservice al[J/

Gay BoX|
Rotterdam beter ee<\
buur dan een verre ,
06-320.328.22 - __OJ>

SM Ma'niaj
2 strenge, hete mee*

sen. Lesbische SWJ,
06-320.324.12. jo>

Sex Roy*
06. nr. voor 50 een'
320.320 J

Rijpe
Vrouwe
320*323*fErvaren vrouw 50J^

Zat. en zond. 14.00-2 j
Ma. t/m vr. 11.00-*"'

Club
2000,

Rijksweg Nrd. 22, &
Tel. 04490-423>

IGriekS
MARCHA 50 ct/Pl^320.325 J
S.M. BÖJ06-320.330-j
talk prod. 50j!>;
Sexlijn 1Ö

50 et p/m 06' |
320.320- 1

GRATIS pijPORNOKALENPg^

Sexlijn f*5 MEISJES 50 et V i320.32g|
Bel zelf metLenie
en 22-24 u. (50 ep g06-320.32^

T°Pfs!The best voor &u j

320.325^
VoorPicco'f^zie verd-r pa9"

Te k. VW KEVER '68, in org.
st., gerestaur., spuitklaar.
Tel. 04405-3687.
VW GOLF GL bwj. '78, rood,
1 j. APK i.z.g.st. pr. ’ 950,-
-045-412879 na 10 u.
Moet weg! VW GOLF, bwj.
'86, mr. mog. Caumerweg
70, Heerlen.
VOLVO 740 GL Estate bwj.
'87, veel extra's mcl. airco
en l.m.velgen, kl. blauwmet.
z.g.a.n. Tel. 045-212813.
Zeer mooie VOLVO 142 E
de Luxe, '72, (rood), APK,
trekh., open dak en 4 extra
winterbanden, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04458-1615
(Margraten). .
Te k. VOLVO 244 DL, bwj.
'79, i.z.g.st., gas, tel. 04492-
-1038.
Volvo 480 ES, rood, 1987.
Volvo A. KLIJN, de Koumen
7, Hoensbroek. 045-220055.
Volvo 340 GL 1700 cc, 4-drs
sedan, 1988. 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.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
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.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V. '87; VW Golf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL '86; Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford Siërra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475.
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959.
KADETT 12 S type '80
’2.550,-; Citroen GSA bwj.
'82, zeer mooi ’1.950,-;
Renault 4, '80, APK ’ 650,-;
Mazda 323 '79 ’750,-;
Opel Manta type '80
’2.950,-; Opel Kadett '79
’1.650,-. Heerenweg 248
Heksenberg-Heerlen.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; BMW 316 5-bak
div. extr.'B4; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; VW Golf D
aut. '85; Subaru 1800 GLS
autom. '82; Volvo 343 DLS
2.0 t. '82; Mazda 626 coupé
2 Itr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Opel
Kadett 1300 S '81; Mazda
323 aut. '78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Fiat Ritmo 65 i.z.g.st.
'80; Opel Ascona 20 S, LPG,
1e eig. '80 ’ 1.750,-; Manta
GTE, i.z.g.st.'voor liefheb-
ber; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Diverse inruilers.
Akerstr. N. 52C, Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. * Mazda 323
HB I.6iGT'B6; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1 LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86 en '87; Mazda 323 HB
1.3LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX'BS,
86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. " Opel Kadett HB 1.3 2x
'87; Opel Kadett '85, '86 en
'87; Opel Kadett 12S '81;
Opel Ascona 1.6 S 84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiesta
S '87; Ford Escort 1.3 '84;
Ford Escort 1.6 L '85; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 205
KR '85; Peugeot 405 SRI
1.9, 9-10-'B7; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.,
Tel. 045-722451. 'Te koop Opel Kadett Diesel
'86; Opel Kadett 1200 BEnz.
'86; Opel Corsa SR '84;
Ford Capri uitgebouwd '79.
Tankstation DEMAROL,
Voskuilenweg 125, Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Opel KADETT 1600
GT, bwj. 9-'B5, kl. rood, veel
extra's, vr.pr. ’15.000,-.
Tel. 045-254781.
Te k. Opel MANTA, nov. 80
i.g.st. Te bevr. Pyler 67,
Landgraaf, na 18.00 u.
Opel SENATOR 2.5 E auto-
maat, bwj. '84, i.z.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 045-227894
Te k. Opel KADETT bwj. '80,
1e eig., 4 nwe. banden. Tel.
04405-3687.
Opel SENATOR 28S aut.,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, / 4.950,-, tel. 045-
-323178.
Te k. Opel ASCONA 16 N
i.z.g.st., kl. zwart, bwj. '76,
APK 2-91, vr.pr. ’1.000,-.
Te1..04490-79593.
Te k. Opel KADETT 1.3, bwj
'81, APK2-91, LPG, i.z.g.st
’3.500.-. 045-316940.
Tek. Opel MANTA, bwj.'Bl,
mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlen.
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj.'B7, APK '91, 82.000
km, kl. wit, ’ 14.500,-, tel.
045-351260. na 18.00 uur.
Te koop BMW 525, bwj. '80,
APK tot eind '90, schuifdak,
LPG, alu-velg., ’ 2.000,-.
Tel. 045-214026 of 220670.
Zeer mooie RENAULT 5
GTL, bwj. '81, rood, 74.000
km. Tel. 045-456487.
SAAB 900 GLS, type'Bl, kl.
roodmet., 5-drs., sunroof
schuifdak, LPG, APK 3-'9l,
auto verkeerd in perfecte
staat, weg. omst.heden,
’4.750,-. Tel. 04490-29612
Te k. van dame Suzuki AL-
TO GL bwj. '89, wit, in nw.st.
04743-1575, na 17.00 uur.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’11.750,-. 04454-4738
TOYOTA Celica ST blauw-
met. '82, 77.000 km, 1e eig.,
schadevrij en in pr. st., vr.pr.
’7.950,-. 045-215642.
Toyota Camry automaat,
1984. Volvo A. KLIJN, de

Koumen 7, Hoensbroek.
Te k. weg. overlijden VW
PASSAT, i.z.g.st., bwj. '78,
Tel. 045-255660.
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.
U.S.A. JETTA GL turbo, die-
sel, bwj. '84, unieke auto
met alle extra's. Vr.pr.
’12.250,-. 043-644657.
Te k. VW JETTA diesel, bwj.
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.
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Vraan 1 * Wip fe dit? Vraag 2: De titel boven een artikel uit de Vraag 3: Het weerbericht op de Vraag 4: Hoe heet deze bekende rt--_-* m-mrm tm rt «*-«*-■* *-«%vraag I. Wie is dit. y

krant noemt men een KOP. a
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D Romariode Souza Far.a □ Lauwersoog

9
D Winterse buien D Jeröme . Samen met deklas vijf weken
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Vraag 5: uit welke rubriek komt dit Vraag 6: welk woord staat hier? Vraag 7: oP welke pagina staat de kop Letter 14 van vraag 7 l I 9'^n
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Jongeren

’Kiespijn’ is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
gehouden. 'Kiespijn' ver-
schijnt elke dinsdag en
vrijdag op deze pagina.

ven van juristen binnen en die
moesten natuurlijk uitgebreid
bestudeerd worden. Onmogelijk
om dat nog voor 21 maart terege-
len. De zaak werd op het aller-
laatste moment afgeblazen. Het
NOS Journaal, het NRC Han-
delsblad, NOS Laat en nog veel
meer landelijke media moesten
het maar doen met een kort pers-
berichtje. Is dit zorgvuldig poli-
tiek bedrijven ? Misschien, maar
een ding dringt zich aan de
nauwkeurige beschouwer op:
ook het verschijnsel 'verkie-
zingsangst' lykt onuitroeibaar.

nen van Sjeik Gulpers uit Land-
graaf wat je wilt, maar de man-
nen spreken toch een aardig
woordje over de grens. Althans,
dat zou je denken wanneer je de
verkiezingsborden her en der in
de gemeente ziet staan. Nabij
Eygelshoven profileert de partij
zich in deKerkraadse taal, aan de
grens met Brunssum mikt de
fractie via de Engelse taal op de
Afcenters en in winkelcentrum
Op de Kamp ... Arabisch? Rob
Silvertand wil in het Nederlands
wel een verklaring geven. Spe-
ciaal om de Nederlandse buiten-
landers over te halen om op de
Gele Sjeik te stemmen, heeft de
partij een Arabier bereid gevon-
den enkele klinkende volzinnen
te vertalen. Eens vragen of Jef
Horbach en John Bertram, bij
eventuele grote winst op 21
maart, al dan niet gesluierd, in
datzelfde winkelcentrum een
zwoel buikdansje voor de kiezers
ten beste zouden willen geven...

Nu dachten ze in de harem van
de Gele Sjeik vast zeer grens-
overschrijdend bezig te zijn.
Maar baas boven baas. Want
langs de Tongerseweg in Maas-
tricht hangen verkiezingsborden
die de naam van Wiel Heinrichs
dragen. De CDA-er doodnuch-
ter: „Ik heb geen idee hoe die
daarkomen, maar erg vind ik het
niet".

In Heerlen kunnen 1500 jonge-
ren op 21 maart voor het eerst
naar de stembus gaan. En omdat
burgemeester Van Zeil bij die
groepverkiezingsangst voorziet -waar lazen we die term trouwens
eerder? - heeft hij de nieuwelin-
gen allemaal een brief gestuurd.
Het moet gezegd, de burgemees-
ter heeft zijn meest vitale taalge-
bruikvan stal gehaald. In de drie
alinea's wordt er 'gejouwd' dat
het een lieve lust is. Lekker kort
brieffie, popi-taalgebruik, lekker
stemme toch, niewaar?

Lichte vrouwen
Het leven van een brave chris-
ten-democraat gaat niet over ro-
zen. Hetkon toch zo mooi zijn als
iedereen zich maar voorbeeldig
zou gedragen, liefst ook nog naar
de kerk gingen en gewoon hard
werkte. Dan was ook het bedrij-
-ven van politiek een fluitje van
een cent. Maar ja, er zijn altijd
weer van die dekselse lastpak-
ken. Zo heb je in Heerlen van die
domme jongemeiden, dieaan de
spuit raken en vervolgens met
Jan en alleman de auto delen.
Dat strookt natuurlijk volstrekt
niet met de christelijke leer,
vindt het Heerlense CDA. En op
initiatief van deze partij besloot
de gemeenteraad vier jaar gele-
den dat in het Heerlense cen-
trum de straatprostitutie afge-
schaft moest worden. Een ver-
bluffend standpunt, een Sysifus-
opdracht van jewelste. Heerlen
op weg naar een écht unieke
prestatie! Want lezen wij de Bij-
bel, dan is daar reeds in het zeer
Oude Testament sprake van
'lichte vrouwan', en bij ons we-
ten is het zelfs de meest gevrees-
de regimes niet gelukt om het
verschijnsel straatprostitutie uit
te bannen.

Forums

Gele Sjeik
Je kunt zeggen van de onderda-

InSimpelveld

Bezwaren tegen
speelterrein

Circus Gruss
6 dagen lang
in Heerlen

" Gele Sjeik in Landgraaf

Omdat we de naam van deze coa-
litiepartij niet aantrofffen in de
persberichten Nie Odekerken
om opheldering gevraagd. 'Big
Shot' Wiel Ringens mocht niet
bij de IVN-tafel aanschuiven om-
dat hij zich veel te laat aanmeld-
de, zegt het IVN. (Niet waar, zegt

De organisatoren van de ver-
schillende politieke forums in
Landgraaf zijn boos op het CDA.
Daar gaan we weer.

het CDA). „Maar bij de Werk-
groep Politieke Vorming doet In-
grid Beaujean voor ons mee",
vertelde Odekerken. Aldus ver-
meldden we in de krant. Tot gro-
te woede van José Olzheim van
de werkgroep. „CDA-er Vreuls
was een van de eersten die ons
een briefje'stuurde", vertelt ze.
„Maar daarin stond dat het CDA
niet mee wilde doen. Reden: het
CDA doet nooit mee aan fo-
rums". „Jammer", vonden ze bij
de werkgroep. Neemt niet weg
dat jongstleden woensdagavond
het CDA zich toch aanmeldde.
„Onmogelijk", zei de werkgroep.

„Dan moeten we de hele organi-
satie op de kop gaan zetten".
Maar waarom nu wel meedoen,
luidde de vraag van de werk-
groep. „Omdat we eerst niet
overtuigd waren van de objecti-
viteit van de organisatie", zei het
CDA.
Voor alle duidelijkheid dus: het
CDA zal niet meedoen aan beide
forums. De partij zal moeten
wachten op de discussie brj het
SWL.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens. Foto: Frans Rade.

De verwachting is dat slechts
zeer weinig nieuwe allochtonen
zullen doordringen tot de ge-
meenteraden. In Heerlen hebben
ze een 'geheid' Marokkaans
raadslid in de persoon van Labi
Edriouch, die door de PvdA op
een waarschijnlijk verkiesbare
plaats staat. Zondag houden de
Zelfhulporganisatie voor Marok-
kanen en de stichtingDe Moskee
om 14.00 uur in het Missionair
Centrum een politieke bijeen-
komst. En raad eens wie daarzijn
politieke programma komt pre-
senteren? Juist, eh nee, juistniet.
De Groen Links-kandidaat Lu-
chio Carrero, een Chileen, gaat
het Marokkaanse publiek toe-
spreken. En waar is Edriouch
dan? „Tja, we vinden dat Groen
Links meer voor onze belangen
is opgekomen".

Allochtoon

Moeilijk, moeilijk. En bij het
Heerlense CDA weten ze het
anno 1990 ook niet meer zo heel
zeker. Is de doelstelling wel zo
rëeel? Dinsdagavond zou een
collegevoorstel ter tafel komen
om niet alleen de prostituee,
maar ook de klant aan te pakken.
Mm, wéér het oprakelen van die
hele discussie rond gedoogzo-
nes, huiskamerprojecten, metha-
donverstrekking en al die verve-
lende verschijnselen. En dat zo
kort voor de verkiezingen. Ge-
lukkig bleek coalitiepartner
PvdA, in het kader van 'help jij
mij nu, dan help ik jou straks',
bereid om het verzoek tot uitstel
te steunen. Vijf deskundige wet-
houders (drie van het CDA en
twee van de PvdA) hadden het
voorstel goed geacht, maar nu
kwamen er ineens allerlei brie-

Verkiezingsangst

BEKKERVELD - Ook dit jaar slaat
het Frans Nationaal Circus Alexis
Gruss weer zijn tenten op in Heer-
len. Het circus komt dit maal zelfs
zes dagen naar Heerlen, langer dan
ooit tevoren. Van woensdag 1 tot en
met maandag 6 augustus geeft Ale-
xis Gruss twee keer per dag voor-
stellingen op het Bekkerveld.

Van onze verslaggever

HEERLEN
ftoyal, Rivoli, Maxim: Ma en di geen
fniddagvoorst. Bom on the fourth of
My, dag. 16 en 20.15 uur. Honey, Ishrunk the kids, dag. 16.30 uur, za zo wo
°°k 14.30 uur. Loverboy, dag. 15.30 18.30
«1 20.45 uur. Harlem Nights, dag. 18.15en 20.30 uur. H5: Koko Flanel, dag. 14.3019en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur. Tur-ner and Hooch, dag. 14.15 18.45 en 21.15u.ur, za zo ook 16.15 uur. Dead poets so-
ciety, dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook'°15 uur. Back to the future 2, dag. 14
'"■3O en 21 uur, za zo ook 16 uur. BlackRain, dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do°ok 14 uur. Oliver en Co, za zo 14 en 16uw, wo 14 uur. De Spiegel: Der Himmel"ber Berlin, vr t/m di 21 uur. Kinder-
llmhuis De Spoel: Jogi de beer, wo 15
Uur.

SCHAESBERG
Autokino: Casualtiesof war, vr t/m zo 20Jjur. Sec no evil, hear no evil, vr t/m zo
''■15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: High Hopes, wo 20
Uur.

MAASTRICHT
Jlabi: Bom on the fourth of july, dag.
*0.30 uur, vr t/m zo en wo ook 14.30uur.

Magnolias, vr t/m zo 14.30en 18.15J}ur, wo 14.30 uur. Romuald en Juliette,aag- 21 uur. Black Ram, dag. 21 uur. Ho-
ftey, I shrunk the kids, vr t/m zo 14.30en
■-0-15 uur, wo 14.30 uur. Harlem Nights,
flag. 21 uur, vr t/m zo ook 14.30 en 18.15uUr. Cinema-Palace: Koko Flanel, dag.
'8-45 en 21.30 uur, za zo wo ook 15 uur.uead Poets Society, dag. 18.30 en 21.15JJUr, za zo wo ook 15 uur. Erik de viking,aag. 19 en 21.30 uur. Oliver en Co., za zo
*o 15 uur. Lumière: Do the right thing,
Uag. 20 uur. The Summer ofAviya, dag.
il uur. New Vork Stories, dag. 22 uur.

exposities
HEERLEN
Mrnburgse Volkssterrenwacht,
*chaapskooiweg 95. Op reis door hetzonnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr'nzo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22uur.stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitsevormgeving in Prototypen. T/m 1/4,
°Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uUr. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-* s van Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4.

Kunst uit West-Duitsland. Mi-
Runschke, schilderijen en grafiek.y»n 10/3 t/m 2/4. Open van wo t/mzo vani*»-17 uur. Thermenmuseum. De tijd ge-

beerd, expositie van foto's uit de 19de*euw. T/m 18/3. Bezoekerscentrum?cnrieversheide. Expositie: Reeën in
fjederland. T/m 11/3, open di t/m zo vanu-17 uur. Ontmoetingscentrum Wel-ertiof, Aquarellen en olieverfschilderij-
?n van Kitty Nelissen van Hooren. T/mJ'3, dagelijks geopend van 9-21 uur.
~BS, kloosterweg 1. Beelden in brons"jn klei van lene Melenberg-Brassé.
**<Juarellen van stillevens en landschap-en van Jos Cremers. Van 9/3 t/m 6/4,
"Pen ma t/m vr van 9-17 uur. Galerie**t. Schoolgalerie Sintermeertencolle-
??" J.F. Kennedylaan 10. Kunstenaars*>JKen naar Limburg. Van 11/3 t/m 31/3,
jPen ma t/m vr tijdens schooluren.fJOR, Geerstraat. Werk van Alexanderv°gels. T/m 16/3.
HOENSBROEK
?ÖN bank, Fototentoonstelling, Jeanet
Verhoeven. T/m 15/3, open ma t/m vr
■'6 uur. Fototentoonstelling, Jan La-"■erichs. Van 15/3 t/m 15/5, open ma t/m
j.r 9-16 uur. Poortgebouw Kasteel
["«ensbroek, Fotogalerie 68. Fototen-
toonstelling van Theo Derksen. T/m 1/4,
.Pen ma t/m vr van 10-12 uur en vani-J-30-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.?'°tgebouw Kasteel Hoensbroek, beel-
den in brons van Armelies van Herk.
'm 1/4, open dagelijks van 10-12 uur en

"an 13.30-17 uur.

KERKRADE
Ij'Jlgrachttheater, Fototentoonstel-i-jJS van eindexamenkandidaten afde-
-3! Fotokunst van de Stedelijke Acade-'''eHasselt. Van 9/3 t/m 6/4, open di t/mrvan 10-16 uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
j?°mal, Kerkberg 2. Werk van Bruni

regenbogen. T/m 18/3. Open wo, do, za"zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

VOERENDAAL
f,

r *nieentehuis, Wandborden en aqua-
f^en van Ans Moederscheim-Bout._ fn 31/3. Open tijdens werkdagen van

'12-30uur en di ook van 13.30-16.30uur.

Het circus arriveert in het laatste
weekeinde van juliin Heerlen. In de
dagen voorafgaand aan de première
wordt de bevolking in de gelegen-
heid gesteld repetities bij te wonen
en een bezoekje te brengen aan de
circusstallen. De voorstellingen in
Heerlen zijn voor Alexis Gruss het
begin van een drie maanden duren-
de toernee door de Benelux.

" Wethouder Van Dijk in Brunssum: in de verte lonktEuropa '92.
Foto:MARCEL VAN HOORN

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Daaruit blijkt dat Heerlen de laatste
jaren meer en meer furore maakt als
circusstad. Steeds meer circussen
zien Heerlen als een ideale stad om
voorstellingen te geven.

Kerkrade " In buurtcentrum 't Heitje te
Nieuw Einde wordt maandag om
10.00 uur een informatiebijeen-
komst gehouden voor ouderen. On-
derwerp is het bejaardenoord Ter
Eyck.

met huldigingvan de donors

Vf?nee*v'eremëinë 'Frohsinn'
%l , e Première van het dialect-
V* 'Vuur drei daag mieng vrauw'
tj e s°hoven naar zaterdag 31 maart.
ik reprise- voorstelling is op zon-
ti(s 1 april in het verenigingsge-

u^ 'Heidsjer Tref.

!>e het Hubertushuis wordt mor-van 11.00 tot 17.00 uur een vlooi-
gehouden.

% jj
Sm Vrouwenplatform Kerkrade
He "t maandag om 20.00 uur in zaal

Pers een politieke avond

Schimmert

Brunssum
Bt!h *let Unitasgebouw wordt mor
tlei Van 10.00 tot 16.00 uur een rom"ïiarkt gehouden.

Onderbanken

\ \ analyse \Heerlen

Samenwerking

Van onze correspondent
SIMPELVELD — Een aantal bewo-
ners van de Giezerstraat in Simpel-
veld wil niet dat er aan de aangren-
zende Puisterstraat een speelterrein
wordt aangelegd van 1300 vierkante
meter.

Ze hebben in twee brieven protest
aangetekend tegen het voorberei-
dingsbesluit dat de raad heeft geno-
men.

Roy Weeren, een van de briefschrij-
vers, vreest dat het gedaan zal zijn
met de rust in de buurt. „Ik werk in
wisseldiensten in Aken en ik ben
extra uit de Scheelenstraat verhuisd
om overdag te kunnen slapen. Het
hooggelegen terrein zal straks opge-
schoten jeugd van de Molsberg en
uit de Rode Put trekken en vervui-
ling en vandalisme zullen de kop
opsteken. Bovendien nestelen er fa-
zanten, eekhoorns en zeldzame vo-
gels. Toezicht is er niet gepland. Wij
vinden de door het gemeentebe-
stuur aangewezen lokatie bijzonder
slecht gekozen. Wij zijn niet tegen
een speelgelegenheid, maar wel op
die plaats". Als alternatieven noemt
hij het dal bij de Vliexstraat en
Sweyersgewanden.

Wethouder Bèr Frijns is niet onder
de indruk van de actie: „Dit lijkt me
een zwaar overtrokken zaak, waar-
bij de gevreesde overlast op de spits
wordt gedreven. Het speelterrein is
uitsluitend bedoeld voor kleinere
kinderen, de grote jeugd is straks op
de sportaccommodatie welkom. In
samenspraak met de buurtvereni-
ging Baakstraat zullenwij geschikte
toestelletjes aanschaffen. We zullen
de kwestie voor onze commissie
'Bezwaarschriften' brengen en dan
zullen drie onafhankelijke juristen
en twee andere commissieleden het
college adviseren wat te doen. Per-
soonlijk ben ik nog steeds van oor-
deel dat dit trapveldje er moet ko-
men. Als men toezicht wenselijk
acht, moet de buurtvereniging daar-
voor zorgen. Daar bemoeien wij ons
als gemeente niet mee".

Oud-mijngemeente voorop in mee naar Europa 1992

’Euroforie’ in Brunssum
BRUNSSUM - BEGRIJP het

niet verkeerd. Brunssum is ze-
ker niet van plan om zich als
het zoveelste balkon van Euro-
pa te profileren. Niet zozeer
omdat al te veel andere Lim-
burgse gemeenten met dat eti-
ket koketteren. Maar eerder
omdat Brunssum met het oog
op het opengaan van de Euro-
pese grenzen, de eigen grenzen
verdraaid goed kent...

" De toneelvereniging Crescendo
voert het dialektstuk 'Jef zet zich
op' morgen om 20.00 uur uit in café
Griezegrubbe, zondag om 14.30 in
het gemeenschapshuis te Schim-
mert, zaterdag 17 maart om 20.00
uur in De Lange Berg in Hulsberg
en zondag 18 maart om 20.00 uur in
gemeenschaphuis Wijnandsrade.

Wethouder John van Dijk, die
gezien mag worden als - zeg
maar- de wethouder van Euro-
pese Zaken in Brunssum, is er-
van overtuigd dat er voor alle
gemeenten in Oostelijk Zuid-
Limburg wat te halen valt.
Maar, zo bezweert de PvdA'er,
dan moeten wel de mouwen in

sche wijze) de nadruk legt op
de regionale samenwerking,
die al voor 1992 in de mal moet
zitten, wil de regio Oostelijk
Zuid-Limburg daadwerkelijk
profiteren van de Europese sa-
menklontering.

SP neemt het op
voor Heerlenaar

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Lindeplein, Rumpe-
nerstraat 2a, S 254233. B.g.g. TIGH
S 711400.
HEERLEN. Apotheek Hardy, Kerk-
raderweg 50-52, S 416374 en Heer-
lerheide, Corneliusplein 2,
S 211377. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Meiser,
Kerkstraat 45 Waubach, S 313633.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdstraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.t)0 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondagvan 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).
TIGH - HEERLEN.
5711400
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen,' tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend "3 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
«713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK- MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleijerheiderstraat 93,
S 452913. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Van de
Poel, Peschbeemdenstraat 9,
S 452913.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Mom, Karolingenstraat 27 Simpel-
veld, S 045-443938.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypma,
Schumanstraat 14, S 320660 'en
zondag Pieck, Pasweg 97,
© 311322
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 ©751322.
Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, *S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Sijben, Bekkerweg 23,
S 710697. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Aussems, Terbrugge 43 Eygelsho-
ven, S 352318. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Nijdam, Remigiusstraat 23a
Simpelveld, S 045-442880. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Kouters, Vijverlaan 12 Bruns-
sum, S 252252. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Heerlen keurt
kwaliteit huizen

HEERLEN - De gemeente Heerlen
gaat de kwaliteit van woningen on-
derzoeken. In het kader van de
Kwalitatieve Woningregistratie be-
oordelen enquêteurs deze week on-
geveer duizend woningen op hun
bouwkundige staat. De onderzoeks-
resultaten worden gebruikt om wo-
ningverbeteringen aan te kunnen

„Maar," zo gaat hij verder,
„Brussel richt zich niet op ge-
meenten, maar op regio's. We
moeten hier in het Zuiden dus
eéh blok vormen. Samen Brus-
sel in de gaten houden, zodat
we niet door de ontwikkelingen
overvallen worden. En samen
lobbyen, samen een goed kli-
maat scheppen, waar we allen
baat bij hebben. Geen onderlin-
ge concurrentie dus, maar een-
wording op regionaal niveau.
Het feit dat Brunssum nu het
voortouw neemt, wil trouwens
niet zeggen dat we straks met
de mooiste prijzen aan de haal
gaan. Brunssum kan de Euro-
pese slag alleen niet aan. Sa-
menwerking, dat is het tover-
woord."

bij de burgers staat als de ge
meente."

" In de zaal van eetcafé Smeets,
Steenweg 6 te Merkelbeek, houden
14 amateurschilders uit Onderban-
ken zaterdag en zondag van 10.00 tot
16.00 uur een expositie.

de regio gezamenlijk worden
opgestroopt en dient de blik die
nu nog op Maastricht en Den
Haag wordt gericht, meer en
meer uit te gaan naar Brussel." De wandelsportvereniging Sa-

men op Stap houdt zondag een wan-
delingover 5, 10 en 15 kilometer. De
start vindt tussen 8.00 en 14.00 uur
plaats in café The Corner.

Schaesberg
*41a Galerie Start, gevestigd in de
Vdt'an net Sintermeertencollege
Sit- Zondag om 15.00 uur een ex-
V le geopend van een aantal Lim-
tóse kunstenaars. De tentoon-
Ü-,j. Irig is tot 1 april op alle school-8et* open.

Vd De Nor sPeelt het Ruben's
\ ffnkasttheater morgenmiddag1-30 uur 'De ziekte van Snuf.

I S,^ net kader van de Vastenactie
Vsfn de parochies Pius X en H.
S izondagmiddag om 15.00 uurS^alezing in het zaaltje bij deaan de Mesdagstraat.

hS V Donorcentrum Heerlen van
jtaJ'fderlandseRode Kruis houdt
VaS vanaf 19.00 uur in des°hi ;jwburg een feestavond

BEGRIJP OOK dat niet ver-
keerd. Want Brunssum is be-
slist niet bescheiden. Integen-
deel. Men vindt in de oud-mijn-
gemeente dat Brunssum zélf,
maar vooral in samenwerking
met andere gemeenten in de re-
gio Oostelijk Zuid-Limburg,
heel wat te bieden heeft aan
grenzeloos Europa. Maar ook
dat de Rijksoverheid de ge-
meenten te weinig informeert
over de op handen zijnde een-
wording.
Mede daarom heeft de Bruns-
sumse denktank zélf alle be-
schikbare hersencellen aange-
sproken voor het opstellen van
een Europa-nota. Brunssum is
daarmee haantje de voorste in
Limburg. En naast Amsterdam
de enige gemeente in ons land,
die al aan een 'Europees beleid'
sleutelt.

Hoensbroek

" Ter voorbereiding op de Heerlen-
se Muziekparade geven de harmo-
nie St. Joseph Heerlerbaan en de
fanfare St. Gabriël Hoensbroek zon-
dagmorgen vanaf 11.00 uur een con-
cert met aansluitend Frühschoppen
in het MPt Gebrook.

DEN HAAG/HEERLEN - De Heer-
lense afdeling van de Socialistiese
Partij (SP) heeft in brief aan de
Tweede Kamer gevraagd om hulp
voor een in financiële problemen
verkerende inwoner van Heerlen.
De SP hoopt dat de Tweede Kamer
ervoor kan zorgen dat het ministerie
van VROM een terugvordering van
f1215- aan huursubsidie zal kwijt
schelden. VROM heeft dat tot nu toe
steeds geweigerd. De belasting-
dienst heeft een invordering van be-
lastingschuld bij de man uit Heer-
len inmiddels wel stopgezet. De SP
noemt het een onbegrijpelijke zaak
dat het ministerie van Financiën
wel begrip toont voor de moeilijke
situatie van de Heerlenaar, terwijl
VROM dat niet doet. De man uit
Heerlen is in financiële problemen
gekomen nadat een zelfstandig be-
staan als vrachtwagenchauffeur op
een fiaso is uitgedraaid. De man
heeft een schuld van bijna veertig-
duizend guld' n.

richard willems

Indien in deregio straks alle neu-
zen één kant op wijzen, ziet Van
Dijk vooral mogelijkheden op
het vlak van de economie.
„Amerikaanse en Japanse be-
drijven proberen vaste voet op
de Europese markt te krijgen.
De regio leent zich daar vanwe-
ge het stabiele politieke en so-
ciale klimaat uitstekend voor.
Tel daarbij dat we in het nieu-
we Europa uiterst centraal ko-
men te liggen. De regio wordt
dan een toplocatie, met een
enorme binnenmarkt. Daar
moeten we van profiteren. En
dat kan. Maar nogmaals, niet
zonder samenwerking.

Mogelijkheden

VAN DIJK: „We krijgen er
straks een vierde bestuurslaag
brj. Na de gemeente, de provin-
cie en het rijk, Europa. Brussel
wordt daarvan de spil, daar zal
het beleid worden uitgezet. Het
rijk en de provincies zullen
macht moeten inleveren. De
gemeenten daarentegen, zullen
sterker op devoorgrond treden.
Europa 1992 is immers een
Europa voor de burgers. En er
is geen overheid, die zo dicht

DE NOTA, die deze week in de
openbaarheid kwam, schetst
allereerst de gevolgen van de
eenwording. Maar veel opmer-
kelijker is dat Brunssum in het
boekwerk (op zeer on-egoïsti-

kiespijnbioscopen weekend-agenda
APOTHEKEN
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Jouw beste weekend is 'n Globe-weekend !
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (Nl) - Tel. 04490-79297

ÉElke
zaterdag toporkesten Morgen:

\tl .JJ, Super Band

\ L~ EX-T.V.S.
f»Jr/7fWi-"*" (Toronto, Vision, Spikes)

Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek
* Eldorado infolijn 04493-4848 *

Nu nóg GROTER, nóg BETER, nóg GEZELLIGER!
ledere vrijdag, zaterdag en zondag geopend! Vrijdag 23 maart
De grote nationale Disejockey Kampioenschappen 1990.

Meedoen? Bel dan: Rients Faber Tel. 05116-4545

■■■■■■■■■■«■■■BHHiMH
4&& DISCO NOORBEEK

Wj. «i»» /*" Aïiyi/",I7 zaterdag 10maart
c^r LA fjAKAIxL Paviljoen Berggalm„Jansse Bagge Bend ..

LADY'S NIGHT ===Dames gratis entree _^ _m m a ■ v^.

Zaterdag: P^ DE SMID
tot 23.00 uur R eymerstok
GRATIS ENTREE Zaterdag 10 maart
Geopend va. 20.00 uur |dancing| LOU EN THE NEWSTARS

Vrijdag en zaterdag: rMeini°ven"a'

DE AVOND VAN DE FUNK, DISCO In benedenzaal

SOUL, RAP EN HIPHOP de smid 2 onder 1 dak_ . ._ . .. Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMIDSpeciaal uit Amerika Telefoon 04457-1321

WflAlIC li'UFR Limburgs goedkoopste dancing ...
UHVC U VCIl VS» waar de consumpties nog betaalbaar zijn

T A FITT Tr^FlVrF VANAVOND
LA flLlVjClMLE ons huisorkest

%&tk LA STRADA
fefi vrijdag 16maart

een begrip in Limburg IwlONTANA

Dancing-disco B«fP**|
Maastrichterlaan 116, Vaals \\\ XmE

9
stadsschouwburg heerlen

MAS TANGO’ 27- - ’ 24- - (kleine zaal)

’ 21,-; pasp ’ 19- Theo Terra en Servaes
Nelissen „HEMEL LIEF" (v.a.

t-w-p-ji wfsimtÊ Bir>/7's°

Limburgs Symphonie Orkest
„MADAME BUTTERFLY TTT^TtTT^^^^^^
opera van Puccni. ’ 36,- - !£"""££ToAf33 - - f3O - Dasn f25 - soloprogramma, ’ 27- -’33, ’ JO, , pasp. ’ <K). ’24,--’ 21,-; pasp. ’l9-

-(kleine zaal) (kleine zaal)
MARJOL FLORE „Marjol HET VERVOLG „Vrouwen,
gaat vreemd" ’ 18,50, pasp Oorlog en Lustspel". ’ 13,50;

’ 14,-; JTP-Tip ’ 7,50 pasp. ’ 10-

CHARLES HENNEN (kleine zaal)
CONCOURS. Toegang dag MIEL COOLS „Waar het hart
voorronden gratis; toegang vol van ia..." ’ 13,50; pasp
finale (19.00 u.) ’ 7,50 ’lO,-

P^YMATES, toneelstuk vanHartzJe? f27-f 24 - - Ha*e van de' He^den me'Hartzeer, ’ii ’ <!4, Sylvia Millecam en Margot’2l-, pasp ’ 19- Keune ’ 18 50; pasp ’ 14
_

j, LOEÊS HINNE EN
ABBIE DE QUANT, fluit & BRANDNETELE. Kaarten
RUDOLF JANSEN, piano verkrijgbaar aan de kassa voor
Progr Haydn, Pijper. Poulenc, 16,18, 20, 22, 23, en 27 maart.
Jongen ’ 18.50; pasp. ’ 14- ’12,50

Openingstijden kassa: ma. Tm vr. 10.00-15.00 uur.
2a. 10.00-1200 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

Plaatskaarten eveneens tekoop bi| Schunck, Promenade Heerlen I
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

Vr 9 mrt. Madama Butterfly.
20.00 uur. Opera van G. Puccini door het Limburgs

Symphonie Orkest.
Entree ’ 29,50/Y 24,00.

Za. 10 mrt. Pandora.
20.00 uur. Muziek- en Danstheater.

Entree ’ 15,50// 12,00.

Di. 13 mrt. Huwelijksspel.
20.00 uur. Toneelstuk met Josine van Dalsurn en

Paul Röttger.
Entree ’ 25,50;’ 2t,00.

Wo 14 mrt. Er staat een gek om de hoek.
20.00 uur. Cabaretgroep Dubbel en Dwars.

Entree ’ 23.50// 20,00.
Vr. 16 mrt. Harry Sacksioni & Band.
20 00 uur. Entree ’ 25.50// 21,00.

Za. 17 mrt. Therese Raquin.
20.00 uur. Toneelstuk door Theater het Vervolg.

Entree ’ 15,50// 12,00.

Zo. 18 mrt. Flamenco Puro.
12.00 uur. Koffieconcert met Wannes van der Velde.

Entree / 15,50// 12,00, mcl. koffie.
Expositie: t/m 30 maart Fons Verhoeve, experimentele
fotografie.
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur, za.
10.00-12.00 uur. 50149

11 Dancing HOUSMAHS Montfort =
| ZATERDAG 10 maart MANNHEIM \

Y^p^ÊF Wijngrachttheater
\ Rodahal
BhMß^d^^^ Kerkrade

BI Vrijdag 9 maart, 20.00 uurI Wijngrachttheater

'Mare Nostrum', dansen vanI rond de Middellandse zee( passen: ’ 12,25
k
I Zaterdag 10 maart, 20.00 uur
j Wijngrachttheater

Zondag 11 maart, 11.00 uur
Wijngrachttheater
DOCENTENCONCERT
MUZIEKSCHOOL
KERKRADE
Entree: ’ 7,50; passen: ’ 5,25
Entree: ’ 17,50;

Woensdag 14 maart,

W* Jk Toneelstuk met o.a. Heddy

É
Zaterdag 17 maart, 20.00 uur

-!■»-**> Wijngrachtheater

J KARL DALL
'Falsch verbunden'
Entree: ’ 25,-; passen:

h il, tm
Even bellen is voldoende:fy<r A^Am 045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr.:
10-16 u/
za.: 10-12 u / vanaf één uur
voor aanvang van de
voorstelling 50387

TiirxTrnnnu 2Jaar 9eld'9- Vanaf f 1°*~| f|tA l tnuUll Verkrijgbaar en inwisselbaar bij
alle Nederlandse theaters. .

TEN
YEARS
AFTER

Zondag 11 maart'9o
STAARGEBOÜW
MAASTRICHT.

Aanvang 20.00 uur. Voorprogram-
ma (nog) onbekend. Entree in de

voorverkoop ’25,-(excl. be-
spreekkosten). Avondkassa

(indien voorradig) ’30,-.
Staanplaatsen.

Voorverkoopaddressen.:
Maastricht; Music Plus en Gene-

raalshuis. Geleen: Limburgs
platenhuis. Sittard; Siva. Heerlen:

Satisfaction. Tel. info via Buro
Pinkpop 04490-52500.

PRODUCTIE BURO
PINKPOP

in opdracht van
Cultureel Centrum

Maastricht.

Geilenkirchen. Am Extra-Markt

iedere woensdag 99-pfennig-dag
Alle drankjes voor een speciale prijs!!!

99 pfennig. DM 5,- entree
Maandag 12 maart live in Disco Inside

Alyson Williams
Vrijdag 16 maart

Miss Disco-Queen verkiezing
Vrijdag 23 maart
auto-verloting
Maandag 2 april

live Rob 'N' Raz+Leilah
50421 met hun hit Got to Get

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van tezeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
wordener 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

f%f WËÏÏ////Velg Verkeer Nederland
v 7n mamman/

'«*-*. ï/-wHBES^HESPBE^^^B i^B^\ 'yHBI %Em-/ A/.,^wxA'W^&^Ri**. -
I SH jß^^.'J?\ v&wÊft^'fiÊÈpy mm' "^"■■-;'>*'"-''~■■■ I

■ 'S I

I ,j| ■/■ mJpct^jj^^ A;A'^*&^ n L ' i . ' *-^B

DANCING I % a
I Gemeenschaps|

GORISSEN VV o u-IS
BRUNSSUM T>T* Schimmert

Zaterdag dansen met orkest *APOLLOTRIO I £yX* DISCO* I 'y

I ZONDAG 19 AUGUSTUS'9O 1
\\f m W I vc

f 1 f I Ir

i^r^ Hi
1 W W J i^se

IKmë Hll ■fil I -K] \\\\ 11HIM \' j' J|B m
Voorverkoop a / 47,50 excl bespreekkosten start as. waterdag 900 uur in Maastricht: VW-kantoor, Music l,

Generaalshuis. Heerlen: Saiislaction Sittard Siva Geleen Limburgs Plaienhuis. Roermond Disco Limburg Kerkrade: i^P-f-;
Music Snop Verder alie VVV-bespreekGuro's en tel via 020-204111 Alle info via 04490-52500

Ai■ Am

**-—"& GELEENSTRAAT9-HEERLEN-TEL 045-71 30 30 3

I \T-_JrliWili nMfctfM
*-*-—-_

SB" rJTUCQTCDC IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wils'prograrrtf^jfc
B* ■ 3 InLtlltriJ ItN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 'tIJL

HM K; | Urbanus, Bea v.d. Maat, Willeke van Ammelrooy r^^^^g
IE i KOKO FLANEL Al. N »7iU l'£È[

\\_V. '" dagelijks 14.30, 19.00 en 21.30 uur Mr9*flrn**rc*"TSIT'rTM-i>E_l '■ za. en zo. 14.30, 16.30, 19.00en 21.30 uur M3A/JjLl*idi|lll|d|j.
i*^^»j \W\W^^^^_W^^^^^BM M'-i'-
jCTfc : TOM HANKS in I'^fT^PTdFTlUlli'l''Fft* : TURNER & HOOCH AL.

t»"J«"4r dagelijks 14.15, 18.45 en 21.15 uur
ftfctf za. en zo. 14.15, 16.15, 18.45 en 21.15 uur

hfrTfft'-ff Hij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder gU 1
F\AaTl maakte. "Uitmuntend". (Sunday Telegraph.) Br^^^3■ Robin Williams vervult een glansrol in W^ Bl

DEAD POETS SOCIETY 12 J
dagelijks 14.00, 18.30en 21.00 uur Hi:
za. en zo. 14 00, 16.15, 18.30 en 21.00 uur T^ j^fcM

y : 'Back to the Futurewas slechts het begin... Sr I *Ür ill: I : BACK TO THE FUTURE II al \_T ''J^TÊ■ ■ met Michael J. Fox en Christopher Lloyd 'trêm
i ; dagelijks 14.00, 18.30en 21.00 uur gS*
\ ; za. en zo. 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur M{ /)

* Een smeris op de rand van de afgrond... / fjl \(J All
i MICHAEL DOUGLAS in / \m: " j BLACK RAIN 16J / 1’ "*j dagelijks 18.30en 21.00 uur / Wjm^^".l^m

'. vr, ma , di, do. 14.00, 18.30 en 21.00 uur ff/ /tij
Walt Disney Picture* presenteert f *AA/1 1*7

D een splinternieuwetekenfilm /^L_t I: ï : OLIVER &CO J
! NEDERLANDS GESPROKEN! I j^^M*l
"j zaterdag en zondag 14.00en 16.00 uur .. BGS!S^SBI|^B|
jj woensdag 14 00 uur r*LMr

■ —__ .
IS! r
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Danny Hesp
blijft Ajacied

Agressie

Nijdam onttroond

Burgemeester
gewond in

Heizelstadion
- In de ge-

vlijkste buurt van Euro-
*.' Quartier Latin in Mar-jUle, liet Adje Wijnands

gisteren 'beroven. De
was Adriano Baffi.

Italiaanse rassprinter
?^Pte de eerste plaats in de
Jirie etappe van Parij s-
.lc^ voor de neus van de

weg. Baffi boek-
#.^an de boorden van de

Zee zijn vier-
seizoenzege. Eerder won
27-jarige Italiaan een rit
i Ronde van Sicilië, de. nd.e van de Etna en de

'r°feo Pantalica.
k£ een weinig opwindende rit,
b^'n de ploeg van Stephen Roche
|l succes de leiderspositie verde-
&h arriveerde het complete pelo-
ftra^3 kilometer vanaf de in op-
is,. ak geraakte bronnen van Per-
i^°P de brede Quai du Port in de

°lkte Zuidfranse misdaadbron.

HS)Vriehonderd meter voor de fi-
\ koos Wijnands, twee dagen
'3*l r?*-' n e verjaardag, het wiel
(*j Carlo Bomans. „Ik zat gebei-
[qjj'.^acht ik. Ik wilde zo lang mo-i-J 1* wachten om over Bomans
W te gaan", beschreef de Lim-I ger het relaas van de sprint.

Ruggesteun
Reling dookBaffi naast me op.
e|e °est vol aanzetten en kwam lut-
kt .£entimeters tekort. Jammer,
1^ lk aarzelde. Een overwinning
fety^.r zeker ingezeten, het zou een
% ruggesteun voor de ploeggeWeest."

VQariQ-s' die begin februari de
openingskoers Middel-e Zee Pyreneeën won, rijdt dit

1 CA*enst; van 'Stuttgart', het
&f;t team waar Hennie Kui-
taj, an het roer staat. In zijn elfde
%» s beroepsrenner voelt de Eijs-
*War zich als herboren. De laatste
V 'was Wijnands, in 1981 winnaar

etappes in de Tour de
:j>"*-9 k> enigszins in de vergetelheid
\^- Domex, nu Weinmann,

hem geen nieuw contract aan.

J*: >g6tPas sinds vorig jaarbestaan-
\t^uttgart' was wel nog ruimte
L ac Limburger.

Hogerop
%g°e* me °P mijn gemak in die

Een goede organisatie, de

Van onze verslaggever
MAIORI - Profwielrenners gaan in
de regel niet gelijkvolop in de slag.
Zeker in Italië niet, waar het 'piano,
piano' veelvuldig te horen is als het
peloton wat al te voortvarend van
start gaat. De Zwitser Tony Romin-
ger had gisteren geen boodschap
aan deze stilzwijgende gedragscode.
Hij gooideer in de eerste echte etap-
pe van de Tirreno-Adriatico meteen
de beuk in en reed het 'hele spel'
volledig overhoop. Op Tony Romin-
ger stond geen enkele maat. Solo
bereikte hij de eindstreep in de aan-
genaam warme badplaats Maiori,
waar proloogwinnaar John Talen
zijn blauwe leiderstrui na een dag al
weer kon inleveren.
De Zuidhollanderreed voor wat hij
waard was, maar op het geacciden-
teerde terrein viel er voor hem geen
eer te behalen. Zo ook niet voor zijn
in dit werk aanzienlijk beter bedre-
ven collega's Gert-Jan Theunisse,
Steven Rooks en Erik Breukink. De
vaandeldragers van het Nederland-
se wielrennen moesten flink wat
terrein (bijna drie minuten) prijsge-
ven aan de ontketende Rominger.
Als een domper werd dat niet door
de heren beschouwd, al liet Theu-
nisse zich voor de chaotische start
in het hart van Napels ontvallen, dat
hij wel brood zag in deze etappe-
koers. Een triomf, realiseerde hij
zich, zou zijn nog niet bijster impo-
sant uitziende erelijst danig opsie-
ren. In Maiori moest Theunisse die
illusie al begraven.

„Gekkenwerk", keek de blonde
Brabander terug op de zomerse

Limburgs Dagbald sportRominger snoert
critici de mond

Zwitser legt reeds basis voor eindzege

tocht om de Vesuvius heen. „Dit
was echt levensgevaarlijk, allemaal
smalle en slecht berijdbare weg-
getjes en ik weet niet hoeveel boch-
ten. Je zag ook verschrikkelijk veel
valpartijen. Nou, ik ben een beetje
gek om in zon rit risico's te gaan ne-
men. Mij niet gezien"!
Tony Rominger wel dus. En hoe?
De Zwitser gaf een staaltje hardrij-
den van de bovenste plank weg. Na-
dat zijn ploeg (Chateau d'Ax) een
lange vlucht van Anderson (TVM),
de Fransman Vichot en de Italiaan
Fontanelli had geneutraliseerd,
toog Rominger op avontuur toen de
Valico di Chiunzi moest worden be-
klommen. Het routeschema gaf op
dat moment nog ruim 30 kilometer
aan. Niet niks als je aan een solo-
nummer begint, maar Rominger
straalde een enorme vechtlust uit.
Frans Maasen, de Nederlandse
kampioen, was verbaasd over het
gemak waarop hij de groep vaarwel
zei. „Het was eigenlijk niet eens de-
marreren wat hij deed. Hij reed ze

Naaktlopenkost Baffi 75 gulden
MARSEILLE-Naakt over straat
lopen is ook voor wielrenners
verboden. Dat heeft Adriano
Baffi, winnaar van de vijfde etap-
pe in Parijs-Nice, gisteren erva-
ren. De Italiaan werd door de
jury beboet met 75 gulden, om-
dat hij in zijn blootje van de ene
haar de andere ploegleiderswa-
gen was gelopen.Vrijdag 9 maart 1990 " 19

Italiaanse sprinter Baffi profiteert van aarzeling Limburger

Wijnandsverspeelt ritzege

Sovjetunie-Oranje
rechtstreeks op tv

Gemeente geeft groen licht voor business-seats

Roda kan aan de slag

Marathon Rotterdam
een miljoenenzaak (ADVERTENTIE;

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

Zaterdag 10 maart, 19.30 uur
Limburgse clubs op jacht naar Europees voetbal

RODA J.C. - FORTUNA SITTARD
Lezers van het Limburgs Dagblad genieten met onderstaande bon

een exclusieve korting van

TWEE GULDEN
voor een plaats op de onoverdekte Oost- en Weststaantribunes

Limburgs Dagblad
Deze bon geeft recht op

TWEE GULDEN REDUCTIE
op de entreeprijs van zeven gulden voor de staanplaatsen

in het Rodavak op de Oost- en Westtribune van het
Roda-stadion.

De bon geldt voor max. 2 personen.
Aan de kassa's van het stadion. 29790

"Ad Wijnands (links) wordt in Marseille op de meet verslagen door Adriano Baffi (rechts). De Belgische kampioen Carlo
Bomans (midden) eindigt als derde.

Roche niet in
Milaan-Sanremo
MARSEILLE - Willy Teirlinck,
ploegleider van Histor Sigma,
heeft Stephen Roche geadvi-
seerd Milaan-San te laten schie-
ten. Hij vreest dat de ler, die deze
week Parij s-Nice domineert,
overbelast raakt.
„Ik ben bang dat hij dan onder te
grote druk komt te staan. Zelf wil
hij uiteraard, omdat hij een bla-
kende vorm heeft, de 'primavera'
wel rijden. Ik vind het beter dat
hij niet forceert."

Duitse gründlichkeit hè. Een ploeg-
leider met wie ik goed kan opschie-
ten. Parijs-Nice is voor het gros een
leerschool. Ik had graag wat meer
FICP-puntjes meegepikt vandaag.
Tien zijn natuurlijk mooi meegeno-
men, maar Stuttgart wil hogerop.
Bij de eindafrekening is ieder punt
kostbaar", oordeelde Wijnands. ROTTERDAM - De tiende editie

van de Rotterdamse marathon, met
Philips voor het vijfde achtereen-
volgende maal als naamgever, is een
miljoenenzaak. Jos Hermens diehet
deelnemersveld op 22 april in de top
verzorgt, kan zich ditmaal in tegen-
stelling tot voorgaande jaren ge-
makkelijkroeren. De houdervan de
wereldrecords op de 20 kilometer
en de uurloop heeft de beschikking
over een miljoen gulden.

Joop Franken, de voorzitter van de
stichting die verantwoordelijk is
voor de organisatie, maakte gister-
middag in Rotterdam bekend dat de
begroting voor het evenement bijna
twee miljoen gulden bedraagt. „Eén
miljoen gulden is afkomstig van
sponsors. Elke gulden daarvan zal
besteed worden voor het aantrek-
ken van een zeer sterk lopersveld,"
aldus Franken.

Trekpleister
Beginvan dit jaar was al bekend dat
de Etiopiër Abebe Mekonnen en
Achmed Saleh uit Djibouti, de
tweevoudige winnaar van de we-
reldbeker, de grote trekpleisters

zijn. Het is vrijwel zeker dat nog vier
toplopers uit Japan komen terwijl
Mekonnen nog enkele landgenoten
meebrengt van wie Wadajo Bulti,
die in 1988 in Rotterdam met 2.08.44
het snelste debuut op de marathon
maakte, de bekendste is. De Rotter-
damse marathon, die vijftien dagen
na de strijd om de nationale titel in
Maassluis wordt gehouden, brengt
met uitzondering van Gerard Nij-
boer de volledige Nederlandse top
aan de start.

Daardoor zal de wedstrijd in het te-
ken staan van de strijd om dereste-
rende vier plaatsen voor het toer-
nooi om de Europese titels eind
augustus in Split. Van uitzending
naar Split zijn Carla Beurskens en
Marti ten Kate reeds zeker. Het
tweetal verdiende die vroege aan-
wijzing door de prestaties in het af-
gelopen jaar. Beurskens en Ten
Kate lopen Rotterdam met de be-
doeling de nationale records scher-
per te stellen. Carla Beurskens doet
een aanval op haar record van
2.26.34, dat zij in november 1987 in
Tokyo liep. Tonnie Dirks en Cor
Lambregts weten dat Rotterdam
hun grote kans is zich te kwalifice-
ren voor Split.

„We moeten de komende weken
proberen zo veel mogelijk punten te
verzamelen in de koersen van de
vierde categorie, zoals de Grote
Prijs van Harelbeke en de Brabant-
se Pijl. Zodat we volgend jaar ook
van de partij kunnen zijn in wed-
strijden van zwaarder kaliber."

Maf;'s" Nice. Vijfde etappe Vergèze -(,BernT,le: *' Bafn 179 km in 4-45.08
rijha '66km/u. 10 sec. vergoeding), 2.
*Uh« s' 3. Bomans,4. De Wilde, 5.
Des V". 6. Van Poppel, 7. Freuler, 8. Kap-
.V ?" Museeuw, 10. Sciandri, 11. Bar-
bed <"" Chiapucci, 13. Bonnet, 14. Jala-% ' 'S- Elliott, 16. Lauritzen, 17.
k 2ft ' nB Adrie van der ppel, 19. Cade-
tKhf.' *

Pedersen,23. Lammerts, 43.
"y-jftio 44- Bouwmans, 68. De Rooy, 111.che 17^- Algemeen klassement: 1. Ro-N,Lil °4'2 De Wilde °p °.20-3 M°-
''til),7 4- Fignon 0,31, 5. Haghedoo-
l%ea]\6' Holm 0,41, 7. Indurain 0,47, 8.
b'alc i „mon °.51. 9- Rué z.t., 10. Le-
r°Ver '3' 12- Jérome Simon 1,05, 13.i*4 ÏR1^. 14-Pensee 1,11, 15. Kvalsvoll
r^-Tn Duclos-Lassalle 1,16, 17. Marti-
Clce , s 1.17. 18- Bernard 1,18, 19.L^i-d 1 ;21' 20- Argentin 1,30, 29. Le

-2,16. 51. Van der Poel 2,37, 73. Bouw-
mans 3,16, 93. Wijnands 3,59, 125. De
Rooy 10,59, 134. Lammerts 16,36, 138.
Van Poppel 28,21.

Tirreno-Adriatico, tweede etappe Na-
pels-Maiori: 1. Rominger 170 km in
4.36.10 (38,021 km/u), 2. Delion op 1.47,3.
Fondriest 1.48, 4. Kelly,s. Roosen, 6.
Juskula, 7. Steiger, 8. Nulens, 9. Le-
clercq 2.46, 10. Chiurato, 11. Szerszyns-
ki, 12. Da Silva, 13. Claveyrolat, 14. Gus-
meroli, 15. Petito, 16. Muller, 17. Saron-
ni, 18. Maassen, 19. Amadori, 20. Gianet-
ti, 22. Rooks, 26. Ducrot, 29. Theunnisse
3.27, 30. Van Orsouw z.t. Algemeen klas-
sement: 1. Rominger 4.56.43, 2. Delion
1.49, 3. Fondriest 1.54,4.Kelly z.t., 5. Jas-
kula 1.55, 6. Steiger, 7. Roosen, 8. Nu-
lens, 9. Maassen 2.48, 10. Da Silva 2.52,
11. Gianetti z.t, 12. Claveyrolat 2.53, 13.
Petito, 14.Carcano, 15. Edwig van Hooy-

donk, 16. Saronni, 17. Rooks, 18. Zsers-
zynski, 19. Leclercq, 20. Chiurato, 24.
Ducrot allen zelfde tijd als Calveyrolat,
31. Theunisse 3.34, 32. Van Orsouw z.t.
Ronde van Murcia: derde etappe, eer-
ste deel San Pedro del Pinster - Yecla:
1. Cordes 138 km 3.43,00, 2. Nijdam, 3.
Atle Pedersen, 4. Dauwe,s. Echave, 6.
Van den Akker, 7. Hendrickx, 8. Queve-do, 9. Achermann.lo. Blanco-Villar, 17.
Vos op 0,25 sec, 26. Den Bakker, 27. Jac.
van der Poel, 29. Van Aert, 31. Jakobs,
35. Winnen, 84. Veenstra, 95. Suyker-
buyk, 99. De Vries, 116. Hermans, 117.
Van der Hulst. Tweede deel, ploegen-
tijdrit Yecla - Jumilla: 1. Once 26 km in
36,20, 2. PDM op 0,05, 3. Toshiba 0,13, 4.
Buckler 0,14, 5. Seur 0,37. Algemeen
klassement: 1. Pedersen 12.15,28,2. Van
den Akker z.t., 3. Nijdam 0,09, 4. Cordes
z.t., 5. Recio 0,32, 6. Sanchez z.t., 7. Ste-
phens 0,41,8. Mujica0,45, 9. Echave 1,06,
10. Blanco-Villar 1,19. Wegens een com-
puterstoring werd verder geen klasse-

Van Loen
één duel
aan kant

wielrennen in cijfers

" Tony Rominger, geslaagde solo. Foto: DRIES LINSSEN

gewoon van kop af uit het wiel. Hij
was echt de beste, hoor! Geen twij-
fel mogelijk".

De agressie van de Zwitser, vorig
jaar ook al winnaar van de 'Tirreno'
en in het naseizoen ook nog eens
niet te kloppen in de Ronde van
Lombardije, school hem in een flin-
ke portie gram. Sinds de onlangs
verreden Ronde van de Middelland-
se Zee leeft Rominger op voet van
oorlog met (Zwitserse) journalisten.
Die gaven hem onderuit de zak, na-
dat hij in nota bene zijn specialiteit,
het tijdrijden, de eindzege had ver-
speeld aan de Fransman Gerard
Rué.

Als excuus voerde Rominger aan
dat zijn stuur niet goed was afge-
steld door de dienstdoende mecani-
cien. Onzin, schreef de Helveetse
pers verwijtend, „dan had-ie de boel
vooraf maar beter moeten controle-
ren". Waarna Rominger zonder par-
don de etiketten 'domkop' en 'geen
persoonlijkheid' kreeg opgeplakt.
Erg spraakzaam was Rominger der-
halve ook niet toen dezelfde lieden
hem gisteren naar zijn relaas vroe-
gen. „Wat heb ik eraan", foeterde
Rominger. „Ik kan wel zeggen dat
ik hier voor de eerste plaats rijd,
maar als ik volgende week tweede
of derde word, is het toch niet goed.
Dan schrijven jullie mij de grond
weer in".

JUMILLA- Op de derde dag van de
Ronde van Murcia is Jelle Nijdam
tot ieders verrassing uit de leiders-
trui gereden door de Noor Atle Pe-
dersen. Dit gebeurde in het tweede
deel van de derde etappe, een ploe-
gentijdrit over 26 kilometer.

Voordien had Nijdam in het 138 ki-
lometer lange eerste deel nog de
sprint aangetrokken voor een nieu-
we overwinning van Torn Cordes.
In de ploegentijdrit eindigde Nij-
dam met de Buckler-ploeg op een
teleurstellende vierde plaats, veer-
tien seconden na het Spaanse Once,
negen tellen na PDM met Pedersen,
dat de tweede plaats opeiste. De
Noor was 's morgens al meegslopen
in de zestien man sterke kopgroep
van Cordes en Nijdam.

In het algemeen klassement deelt
Pedersen de eerste plaats met zijn
Nederlandse ploeggenoot John van
den Akker.

VALKENBURG - Bij de Neder-
landse kampioenschappen power
liften in Utrecht behaalde Pierre
Collin van de Krachtsportvereni-
ging Valkenburg KSVV een fraaie
3e plaats in de klasse tot 110kg. Een
succes van formaat voor de debute-
rende Pierre Collin en zijn trainer
Jan van Roesel.

" MAASTRICHT- In het kader van
de beloftencompetitie heeft het
tweede team van MVV gisteravond
op eigen terrein gelijkgespeeld (0-0)
tegen Sparta 2.

BRUSSEL - Ondanks de uiterst
scherpe veiligheidsmaatregelen,
waarmee het Brusselse Heizelsta-
dion woensdag was omgeven, heb-
ben zich bij de Europese beker-
wedstrrijd tussen KV Mechelen en
AC Milan toch incidenten voorge-
daan. De Brusselse burgemeester
Hervé Brouhon werd aan het hoofd
getroffen door een steen, die uit het
Italiaanse vak werd gegooid, toen
hij kort voor de wedstrijd een laat-
ste inspectieronde maakte.

Volgens politie-woordvoerder Ro-
land van Reusel werden zeventien
supporters gearresteerd. Sommigen
van hen trachtten traangas-grana-
ten of messen het stadion binnen te
smokkelen, anderen werden opge-
pikt omdat zij toegangskaarten
zwart aan de man wilden brengen.

HILVERSUM - De vriendschappe-
lijke voetbalinterland Sovjetunie-
Nederland zal 28 maartrechtstreeks
door de commerciële tv-zender RTL
Veronique worden uitgezonden.

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC kan van-
daag al beginnen met de bouw van
de business-club. Tijdens eenraads-
conferentie gisteren ten gemeente-
huize nam een lijvige bestuursdele-
gatie van de eredivisionist kennis
van de politieke bereidwilligheid
die er in Kerkrade bestaat omtrent
de uitbreidingsplannen. Welgeteld
twintig minuten hadden de Kerk-
raadse fracties nodig om zich una-
niem achter fase 1 van de bouw-
plannen te scharen. „Ik zet vandaag
nog de handtekening onder de
bouwvergunning", liet wethouder
André Coumans meteen na afloop
van de bliksembijeenkomst weten.

De raadsleden waren bijeengeko-
men om de voorstellen van burge-
meester en wethouders in zake de
bouwplannen van Roda JC te we-
gen. Al snel werd duidelijk dat er op
de eerstvolgende raadsvergadering
geen enkele tegenstand zal zijn en
het agendapunt 'gemeentelijk
sportpark' als hamerstuk zal wor-
den aangenomen. „Eindelijk",
zuchtte bestuurslid Arnold Hen-
driks. „We gaan meteen aan de slag
en in augustus moet de business-
club gerealiseerd zijn". Met deze
eerste fase is een investering ge-
moeid van 2,5 miljoen gulden. De
volgende fases bestaan o.a. uit de
uitbreiding met zitplaatsen en het
verder overkappen van de tribunes.

ZEIST - John van Loen van Roda
JC is voor één wedstrijd geschorst
wegens zijn derde gele kaart, die hij
afgelopen zondag in Utrecht van
scheidsrechter Van * Swieten 'ont-
ving. De lange spits zal morgen in
de derby Roda JC-Fortuna Sittard
als toeschouwer fungeren.
Voorts zijn Lems van Den Haag en
Hulshof van Go Ahead Eagles voor
de derde keer dit seizoen voor een
wedstrijd geschorst. Beiden kregen
vorige week hun zesde gele kaart.
De volgende spelers werden voor één wed-
strijd geschorst: zesde gele kaart: Lems
(Den Haag), Hulshof (GA Eagles), vijfde
gele kaart: van Loon (AZ), Vurens (Sparta),
Peeper (Twente). Boogers (Utrecht), derde
gele kaart: Visser (AZ), Willems (Den
Bosch), Schellevis (Den Haag), Kreekels
(Helmond Sport), Jalink (RKC), Van Loen
(Roda).

ABCOUDE/ARNHEM - Danny
Hesp zal tot het einde van dit sei-
zoen uitkomen voor het reserve-
team van Ajax. Eerder deze week
was er sprake van dat de 20-jarige
verdediger een maand op proef bij
Vitesse zou meedraaien. Ajax en Vi-
tesse bereikten overeenstemming
over het uitlenen van Hesp. Het
plan strandde uiteindelijk op een
veto van trainer Bert Jacobs van de
oostelijke formatie, die zegt dat de
transactie buiten hem om was opge-
zet.

Haarlem-doelman Edward Metgod
zal vrijwel zeker volgend seizoen
voor SVV uitkomen. Wim Hofkens
heeft zijn huidige club KV Meche-
len te kennen gegeven aan het einde
van het seizoen naar een andere
club te willen vertrekken.



Wonen Totaal

"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.

Tekoop gevr.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
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.

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.
Antieke DEKENKIST uit 18e
eeuw, platte deksel, tafel-
klok in zwart, Oma's hang-
klok, schilderijen en klein-
goed, alles antiek. Tel. 045-
-316760.

Kontakten/Klubs

Party/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Maak je keuze
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Hij zegt dat er
nooit iemand in
het archief komt
üErotifoon

06-320.320.12
50 et p/m

Gezellige
dames

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

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis
live-info: 013-321395.

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

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Joyce
Privé en Escort ma.-za.

12-24 u. zo. 14-22 u. Zeer
aantr. Prijzen! 045-411766.

Anita
Privé met escort ook zat.

Tel. 045-352543.

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat. en
zond, af 10 u. 045-721759.

De meisjes van Club

Nirwana op t.v.
gemist??? Wip dan binnen

en zie wat wij bedoelen met:
vriendelijk, stijlvol "thuis-

voelen", 7 dagen open van
19.00-03.00 uur. Nieuwstr.
147, Kerkrade 045-46 33 23

Juanita
Privé

045-229460.
Nieuw

Angelique, Patty, Kim,
Jessie, Samantha, "Cinde-
rella". Oude Rijksweg Nrd.

56, Susteren naast tennishal
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Privéhuis Donna 045-227734
045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr

Te k. licht eiken BANKSTEL,
groenvelours, pr. ’ 900,-, na
18.00 uur 045-218579.
Te k. mooie eiken BANK-
STEL. I.pr.st. ’750,-. Tel.
045-727760.
OK HAL Weekaanbiedingen
bijz. comfort, hoogmodel
bankstel ’ 995,-; zwaar ei-
ken met rundl. bankstel

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

Koopje! zwaar massief ei-
ken BANKSTEL, als nieuw,
vr. pr. ’875,-; pracht eiken
salontafel vr.pr. ’ 275,--. 045-323830.
TAFEL en 4 stoelen, kl.
bruin, tafel is van oud naai-
machine-onderstel, zwaar
eiken blad. 045-321403.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Mode Totaal
Te koop dames- en BABY-
KLEDING, second-hand,
topmerken aanwezig. Inl.
Mevr. Sikora, Poststr. 18A
Kerkrade. 045-452786.

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)

Snel-contactlijn.
In 24 uur uw adv. op

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

Gratis. Diskr. Bel 010--Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

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

06-320.327.88 (50 et p/m)

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Love
gehele dag onbeperkt
sexplezier met Lolita's,

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

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Contactburo
Geleen

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

Saunaclub
"Eros"

zoekt nog enkele nette
bardames. Tel. aan te mel-
den tussen 20 en 22 uur.

Tel. 045-451391.

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

bar. Doorlopend films. Luxe
kamers en S.M.-kelder.
Gratis entree. Ma. Tm vr.
va. 12 uur. RIJKSWEG

ZUID 105, GELEEN.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

Tel. 045-423608.

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.

(Huis)dieren
De Maastrichtse Hondensport Vereniging

organiseert wederom cursussen
Gedrag- en gehoorzaamheid

voor ras en niet-rashonden.
De M.H.S.V. is een erkende Kynologenvereniging met
deskundige en ervaren instructeurs. De cursus wordt
gehouden in een overdekte ruimte, t.w. de manege

Valkenburg, Plenkerstr. 88, Valkenburg.
Cursusduur: 12 weken plus 1 examen

Cursusgeld: ’ 40,- plus (eenmalige inschrijving van ’ 25,-)
Informatie-avond is op 15 maart 1990, om 20.00 uur in

de manege Valkenburg. Examendagen vorige cursus zijn
10 en 11 maart. U bent van harte welkom.

Tel. 043-644821/ 04406-13754/ 04405-2263.

PIANO of vleugel? Kopen of 'huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. DRUMSTEL Tama
Swing Star wit, 5-delig, mcl.
bekkens en hoezen, olie-
drukvellen, i.g.st. 045-
-418302.
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.
STEREO-INSTALLATIE in
rangkast, merk van Sansui,
boxen 250w. St. Pieterstr.
5 L, Kerkrade.
Tek. electr. ORGEL, i.z.g.st.
merk Riha met ritmebox en
div. extra's, nw.pr. ’ 4.500,-
-vr. pr. ’ 1300,-. 045-220585
Te k. complete GELUIDSIN-
STALLATIE voor orkest (3
weg aktief PA) met 24 kan.
mixer en monitoren, 8 mnd.
oud, ook losse verkoop. Inl.
04492-3824.
Te k. Peavy Century BAS-
VERSTERKER 100 watt,

’ 500,-. Electr. gitaar,
’150,-. Tel. 045-315688
(na 16 uur)
Te k. BASGITAAR (oefengi-
taar), vr.pr. ’300,-. Tel.
045-320077.

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.
Te k. handtamme goedspre-
kende PAPEGAAI na 13.00
uur. Tel. 045-710912.
Te k. TECKELTJE 11 wkn.
reutje. Oude Schoolstr. 37
Übachsberg.
Te k. 2 tamme sprekende
BEO'S, 10 mnd ’200,-, 15
mnd ’ 300,-. 04493-3228.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

In/om de tuin
Te soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd: Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt
cocktailent. / 32,-, steril.
poes ’ 65,- CASTRATIE kat

’ 32,50. Tel. 045-244247.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te koop SKYE Terriër pups
uit 3 generaties wereldkam-
pioenen, geb. op 21-2-90,
worden gefokt en grootge-
bracht in huis. Voor wie iets
meer wil weten over dit zeld-
zame, schotse, kleine, ge-
zonde ras. Tel. 043-649519.
Grote maat PONY-
HENGSTVEULEN 4V2 mnd.
oud en een dragende pony,
7 jr. oud, werptijd april. Tel.
04490-32665.
Ned. SCHAPENDOESJE
(pupje 9 wkn.) met stamb.
Inl. P. Janssen 04747-2910.

Kachels/Verwarming
KACHELS, inzethaarden,
opruiming grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te k. Zibro Kamin KACHEL
z.g.a.n. Pr. ’ 500,-. Hoofd-
str. 252 D, Hoensbroek.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Foto/Film
.Te k.- weg. overcompl. VER-
GROTINGSOBJECTIEF
Schneider Componon-S, 80
mm voor 6x6. 04492-2853.
Te k. Sony VIDEO-
RECORDER m. 5 cassettes
P6O, z.g.a.n.; tev. z.g.a.n.
Damessportfiets 5 versn.,
nw.pr. ’ 375,-. 045-253207.

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.

Opleidingen

Ongeacht hoe groot
uw probleem is,

met het boek Dianetics kunt U daar iets aan doen.

Bel nu: 020-209317/226101.

Diversen

Ongeacht hoe groot
uw probleem is,

met het boek Dianetics kunt U daar iets aan doen.

Bel nu: 020-209317/226101.

Huw./Kennism.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
KONTAKT-O-FOON. Bel
06-320.350.60 wanneer u
een serieuze relatie zoekt
(50 c/m) en luister hoe u gra-
tis uw kontaktadvertentie
kunt inspreken.

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

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

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 (50 et p/m)
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
De tippelbox

06-320.326.66
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 Ct p/m
Heb je zin in sex?

De erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80
De trio-box

Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon

naakt
maar later met die 2 mannen

in die auto....
06-320.326.70 - 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 et p/m
Het leven begint bij 40. Ook

het sexsleven. Op de

40-plus Box
fijn en ongedwongen met

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

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
66riÜk

06-320.320.51 - 50 et p/m

Meisjes gevr.
Club Pin Up onder nieuwe

directie zoekt dringend
nieuwe meisjes. Inl.

045-272929.

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

Weer vonden vurige bellers

van de orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen. Al-

les op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

doen" op
06-320.322.22 -50 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 Ct p/m
Life 1990. Jonge stellen

gaan eerlijk bloot, om dan
tot het uiterste te gaan.
lifeopname.

06-320.330.52 (50 et p/m)

Diana
Escort

045-320343
320323

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
BELASTINGAANGIFTE "A-B-E-T formulieren. Af-
spraken. Bel: 045-214112.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating ook
tuinaanleg! 045-423699
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.

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

Als hij die
ongehoorzame

meid straft, voelt de man dat
ze verlangt naar...meer.

06-320.323.85 (50 et p/m)
Ze had die

jongens
niet binnen moeten laten.
Een getrouwde vrouw be-

leeft...alles met hen.
06-320.326.90 (50 et p/m)

"Die bontjas uit!!"

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

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

De loopjongen
Misbruikt

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

ze ze terug.
06-320.329.23 (50 et p/m)

De blonde
vrouw

inpecteert de stal. Ze is
woest, als plots 2 jongens

haar inspecteren.
■ 06-320.329.24 (50 et p/m)

Maak nieuw vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-Café:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!

Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 Ct p/m

Een mooi getrouwde vrouw
beleeft het als nooit eerder

met een
jongen

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

06-320.326.01 - 50 et pm
Lekkere meid zkt.
sexcontact. Bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Homo!
Michael luistert met open

mond...
06-320.330.88 - 50 et p/m

Ze zoeken sexcontact
Sexcontactlijn

06-320.320 33
Lekkere meiden spreken af

op de
Sexrelatielijn

06-320.320.44

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et p m)
, Dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met
"ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m_ _
Rosie-relatielijn
Dagei. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p m
Zie de foto's van de dames

in Rosie Maart.
■Het laatste om haar schuld
I te voldoen. Ze buigt zich

voor zijn eisen in het
strenge

bordeel.
06-320.330.17- 50 et pm

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge... wordt op
06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens, de LijfSexbox,
daar durven ze ook en... jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

2 knullen smeren elkaar na 't, zonnen met After Sun in.
Alles, vooral daar en dan...

Homo
06-320.321.33 - 50 et p/m

6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies,
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop 6 z.g.a.n. BEWE-
GINGSBANKEN vlg. Dr.
Staufferconcept 045-
-229708
Te k. SCHAFTWAGEN/
bouwkeet (3 wielen) en
antieke eiken buffettapkast
(compl.) 04405-2333
Weg. overcompl. t.m.DIEP-
VRIESKAST 125 Itr. m. la-
den.; Philips Diepvriesk. 200
Itr. m. laden, als nieuw, na
10.00 u. 045-224225.
Te k. VARITYPER Compo-
sing Machine, mcl. 14 letter-
schijven, filmcasettes en
toebehoor, prijs ’ 500,-. Inl.
tel. 045-316550.

TV/Video
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. TV. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV'S.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
-met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.
Wij vragen VIDEO'S VHS de
f. geen bezw. Kleuren TV's
en liefst met teletext en ste-
reo toren. 04406-12875.
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MOTOR SYSTEM PORSCHE
SEATIBIZA CRONO. 90PK.

wis-was installatie Er 1S al een U^_;
getint glas dak-en achterspoiler Crono voor f 19.1»

V— r-r==^^^^£ In 3- en 5-deursved
Tnï^r'f'iAcvctpprn jwAA; __tós^^ »% x^ ——**"■""^' m *-' j*?lilJcL-Llcby öLcciii «ji \l-«^^-'"^^^ uaP

lflrHfIfIfIVHHHHHHHHHHfI ■■flflflfli'fl'RßflflHflflflflflflfl^^l Bv i \§ stßl't*/

SPORTIEVEPRIJS F 20.995,-.FINANCIERING TOTIN 1991 §gA^
TEGEN 0%RENTE. VRAAG ONSOM DETAILS. Volkswagen^

. ru A . 4 , Autosport Automobielbedrijf
Jeu^;2o. Brounsß.V. Ton SchiüjrenBV.<^Hoensbroek, 045-222455. Kerkrade, 045-412545. Schelsberg 175, Heerlen, 045-725507. Rötscherweg 60, Landgraaf 04ö->
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EDDIE MURPHY RICHARD PRYOR

\ M M * * * * **;'

Thereare a lot of Patrick Dempsey
hungry hou&ewives ■ *■»■ m %#

Someofthem **■ WVIIIFVI
Ifl I even bke pizza. ...He delivers.

mJa mÊ£* JÊ Kate Carrie
I 'wSrWß^èfc. #-" Jackson Fisher
■WËÉPPiK 11 Barbara Kirstie
■ P^ Carrera Alley

SPEELGOED-BEURS IN AKEN I
Zondag, 11 maart '90 11 tot 16 uur H

EUROGRESS, Monheimsallee 52, 5100 Aken I
Aan- en verkoop, ruilen van modeltreinen, fl

modelauto's, antiek blikkenspeelgoed. fl
Info.: M & RP. Cremer, ■Tel. 0949-2103/51133 u. 42014 ■50303 ■

IV'j,*L^»i>iii\llAjialUi*-*»^*,pfl

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ Immm Cs&g I
Schamerweg 108 Maastricht flj JJ|r
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 " 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederi

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F. _j

————_____———————>———-■"—————"*■"^

I UITZOEKEN
EN

SNEL BOEKEN!

*W B v.vcrttek3 _W^ f J

" =««? ■/ 10 ,K ?reklB*»e'-2pf _f. L\J|P'

OAD: STARTPUNT VOOR DE
BETER VERZORGDEVAKANTIES

Heerlen, Stationstraat 21, Tel: 045-717050_J
I —, '

Muziek

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

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

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

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

Vrijdag 9 maart 1990 20



Jolanda vanGrimbergen prominent deelneemsterDe grote Italiaanse vakbonden
willen bovendien maandag on-
der de bouwvakarbeiders een
landelijke werkonderbreking
van twee uur organiseren. Ze
willen daarmee protesteren te-
gen een reeks ongelukken in en
bij voetbalstadions die het ge-
volg zouden zijn van haastwerk
bij de voorbereidingen op de
WK. De bonden hebben de over-
heid opgeroepen er op toe te zien
dat de veiligheidsvoorschriften
op de bouwplaatsen worden na-
geleefd.

[STELVEEN - Komend week-jewordt in hetDeltalloyd Sport-
'tfum van Amstelveen de EuropaP finale volleybal voor landskam-
ei)en (heren) afgewerkt. De orga-Wie van de eindstrijd is toegewe-
-1 aan de nog regerende nationale
«louder Deltalloyd/AMVJ, de'ste volleybalvereniging van Ne-Jand, die dit jaar haar zestigjarig
dansfeest viert.
Amstelveense ploeg behoortirigens niet tot het kwartet teams;2ich heeft gekwalificeerd voor

* finale. In de tweede ronde was
'taliaanse profploeg Philips/Mo-
-13 te sterk. De Azzuri zijn trou-s huizenhoog favoriet voor de.

omdat twaalfvoudig be-snaar CSKA Moskou afgelo-
J december werd gewipt door de

kampioen Frejus VB. Naast
**ena en Frejus hebben zich'■ts CV Palma (Spanje) en CSKAfa (Bulgarije) geplaatst.

Programma: zaterdag 10 maart: 14.30;Philips Modena-CSKA Sofia, 17.00'CV Palma-Frejus VB. Zondag 11
Iq : 12.00 uur: Verliezer A-verliezer B,
"ur: winnaar A-winnaar B.

Demokratische partij.
Rivera wil van de regering weten
hoe hoog de werkelijke kosten
van het omvangrijke stadionpro-
ject bedragen. In de begroting is
uitgegaan van een bedrag van
900 miljoen gulden, maar inmid-
dels staat al vast dat de uitgaven
minimaal op 1,3 miljard uitko-
men. Rivera zou graag antwoord
krijgen op de vraag wat de oor-
zaak is van de kostenexplosie.

De Italiaanse media besteedden
grote aandacht aan de vragen
van de elegante oud-middenvel-
der, die na zijn afscheid van de
voetbalsport eind jaren zeventig
de politiek inging. Rivera verte-
genwoordigt thans in het Ita-
liaanse parlement de Christen-

Bij een ongeluk in Rome kwam
afgelopen zondag een bouwvak-
ker om het leven. Volgens secre-
taris Antononio Pizzinato van
het vakverbond CGIL zijn in Ge-
nua, Palermo, Rome, Turijn en
Bologna minstens 18 arbeiders
dodelijk verongelukt.

Karpov maakt korte metten met slordigheden

Timman afgestraft

Ook eist hij inzicht in de beste-
ding van het geld. „De bevolking
heeft recht op een verklaring",
stelde Rivera. „Het gaat tenslotte
om belastinggelden."
Volgens Rivera zijn er drie moge-
lijke oorzaken voor de forse be-
grotingsoverschrijding. „Het
budget was te krap, de bouwlie-
den zijn niet vakbekwaam of de
mafia heeft veel geld achterover
gedrukt."

Kampioenschap
voor ponyruiters

De wedstrijd wordt gehouden vol

Aansluitend wacht de deelnemers
dan een pittig fietstraject van veer-
tig kilometer dat hen voert door
Spaubeek, Schimmert, Ulestraten
en Geulle. Daar zullen de deelne-
mers de bekende Snijders- en Slin-
gerberg moeten nemen. Na de aan-komst in Geleen zullen de deelne-
mers nog vijfentwintig kilometer
schaatsend moeten afleggen. Dat
zijn tweeënzestig ronden.

GELEEN - Zondag begint om 11.00
uur voor de tweede maal de winter-
triathlon van Glanerbrook. Tradi-
tioneel sluit dan ook de Geleense
ijsbaan haar poorten. Start en aan-
komst zijn in het Glanerbrookcom-
plex. De looproute is ongeveer vijf-
tien kilometer en is gelijk aan de be-
kende Fennellrun en gaat via Puth-
Schinnen terug naar Geleen. Jolan-
da van Grimbergen, lid van de da-
mes-schaatskernploeg, is een van
de favorieten bij de dames.

gens de reglementen van de Neder-
landse Triathlonbond en kent een
aantrekkelijke prijzenpot. De snel-
ste tijd staat op naam van Harry de
Boer uit Zevenhoven, die voor de
eerste wintertriathlon drie uur en
vijfminuten nodig had. Naast de re-
cordhouder nemen nog een groot
aantal bekende atleten deel. Waar-
onder nationaal wintertrialhlonkampioen Gerard Stam en de natio-
nale juniorentitelhouder Floris Jan
Koole.

’Mergelland’ moet
schaatsers
verenigen

WANROY- Morgen en zondag wor-
den in Manege De Reebok van het
Recreatiepark Bergen te Wanroy de
Nationale NKB-Kampioenschap-
pen Indoor Springen voor ponyrui-
ters gehouden. Geselecteerd via de
Gewestelijke kampioenschappen
hebben ongeveer 300 combinaties
zich voor deze titelstrijd aange-
diend.
Verdeeld over 18 verschillende ru-
brieken zullen deze gaan strijden
om de verschillende kampioensti-
tels. Zaterdag zullen in alle catego-
rieën de kampioenschappen van de
klassen Beginners en Licht worden
afgewerkt. Zondag heeft parcours-
bouwer Sjef van Oosterhout de
kans zich uit te leven. Dan zal hij de
Midden- en Zwaar-ruiters het nodi-
gevoor de neus zetten. Met name in
de categorie D.E. klasse midden én
zwaar zullen topprestaties geleverd
moeten worden. Grote kanshebbers
voor de D.E. zwaar titel is ongetwij-
feld de Limburgse kampioene Jo-
lande Luyten en reserve-kampioen
Yves Houtackers uit Beek.

Turnstrijd in
Eindhoven

KOEALA LOEMPOER - Ana-
toli Karpov moet het hebben
van slordigheidjes van de te-
genstander. Jan Timman
maakte er gisteren in de ope-
ningspartij in Koeala Loem-
poer een paar en werd meedo-
genloos afgestraft. Na 36 zet-
ten vloeidealle energie weg uit
de Amsterdammer. Lijkbleek
gafhij even voor de eerste tijd-
controle op (0-1).

- Komend weekein-
"Oudt deKNGB in Eindhoven deNederlandse kampioenschap-
j Voor A- en B-turnsters. Ruim
turnsters strijden onderling om
"-uidnederlandse titel en om dev'nciale titels 1990. Deze titel-
W is tevens de eerste selectie-
Jptrijd in de aanloop naar de Ne-"andse kampioenschappen. De'Vincies Gelderland, Utrecht en
jbürg turnen zaterdag vanaf 9.00

:, lr» sporthal Achtse Barrier in
* De Mortel te Eindhoven. Tot de

favorieten behoren in de
?se klassen dit jaar C. Blom en.^ülders (Sittard), A. Peeters en
sTaubo (Echt) en het Kerkraadsev-duo S. Gutsche en W.Berkers.

Veel slordiger sprong de wereld-
schaakbond (FIDE) om met het toe-
wijzen van de finale van het kandi-
datentoernooiaan Koela Loempoer.
De tweekamp ging van start in een
fascinerende, exotische chaos. De
gamelan-muziek, kleurrijke gewa-
den en elegante danspasjes ver-
goedden veel, maar konden de war-
boel niet versluieren.
De secundaire arbeidsvoorwaarden
voor de spelers waren op de eerste
dag bedroevend. Geen versnaperin-
gen, geen monitor in de rustkamers,
een constant geroezemoes in de
zaal, waar de helft van de 250 toe-
schouwers al kort na het begin in
slaapviel en de andere helft uit pure
verveling de krant begon te lezen.

Sovjet-paar
Wereldkampioen
J^IFAX - Het paar Ekaterinaaeeva en Sergei Grinkov uit deJjtetunie heeft opniew de wereld-
je bij het kunstschaatsen voor pa-
J Veroverd. In Halifax (VS) wontweetal voor de tweede keer in
yCessie, voor de vierde keer in to-v;Het duo nam tot nu toe aan vijfs deel. Het zilver was voor Bras-en Eisler uit Canada, het brons"A naar Mishkoetinok en Dimi-
■ eveneens uit de Sovjetunie.

,SABON - De Brits/Zweedse'y>en-equipe Louise Aitken-
i/er/Christina Thorner is in de
Ijj' van Portugal ternauwernood
)to

v erdrinking ontsnapt, toen hun
t, van vijftig meter hoogte in eenr stortte.

Vrouwen-equipe bijna verdronken

Timman had voor de opening een
verrassing in petto. Hij ging in op
een variant van het Spaans, waar-
van de uitvinder in de zaal zat: Zait-
sev. De Rus is al vijftien jaar de crea-
tieve motor in het Karpov-team.
Een uitstekend psycholoog ook en
een groot theoreticus, die voorrang
gaf aan zijn dienstbaarheid aan Kar-
pov boven een eigen carrière. Met
zijn keuze gaf Timman aan te bla-
ken van zelfvertrouwen. Tot de
twaalfde zet werd de partij Timman-
Portisch uit Antwerpen gevolgd.
Daar deed Timman a3, nu in Kuala
Lumpur het een tikkeltje gekruider:
a4.

Verrassing

Amerikaanse dag
op ’Schaesberg’

BRUNSSUM/STEIN - De sinds
kort opgerichte schaatsvereniging
'Mergelland' heeft als doel de Lim-
burgse schaatsers, die niet in een
eigen gewest zijn vertegenwoor-
digd, een thuisbasis te geven van
waaruit zij zich moeten gaan meten
met de concurrentie in het noorden.
De nieuwe club ziet in dat voor een
behoorlijk schaatsniveau in onze
provincie een goede organisatie no-
dig is. Met de oprichting van de SV
'Mergelland', een vereniging die de
hele regio moet gaan bestrijken, is
een eerste stap in de richting van
het volwassen worden van de Lim-
burgse schaatssport gezet. Voor ver-
dere inlichtingen: de heer Hees-
been, tel. 045-257083.

Vorig jaar hadden ook Ivantsjoek
en Hjartarsson tegen Karpov voor
die scherpe voortzetting gekozen.
De spanning steeg bij de kenners.
Ongetwijfeld had Timman een
nieuwtje gevonden. Die volgde in-
derdaad op de achttiende zet. En
wat voor een: Ph4. De monden van
de volgers vielen open. „Dit kan
toch niet", mompelde de Filippijnse Timman vlocht nog wat complica-

ties in de stelling, maar beging in
tijdnood een tweede slordigheid,
die de partij praktisch op slag be-
sliste. „Dg4op de 26e zet was een
vergissing", oordeelde hij zelf na af-

In de zaal keken Timmans secon-
danten Sax en Anderson hoofd-
schuddend toe. Het nieuwtje van
Timman was voor hen even nieuw.
Een vondst achter het bord, die op
de lange duur fatale gevolgen had.
Na Karpovs voor de hand liggende
repliek (Pxe4) verloor wit doodge-
woon een pion. En zag voor het
kostbare kleinoord nooit enige com-
pensatie terug.

Wit: Timman,zwart: Karpov 1. e2-e4 e7-e5,
2. Pgl-f3 Pb4-c6. 3. Ln-b5 a7-a6, 4. Lbs-a4
PgB-f6, 5. 0-0 LfB-e7, 6. TH-el b7-b5, 7. La4-
-b3 d7-d6, 8. c2-c3 0-0, 9. h2-h3 LcB-b7, 10. d2-
-d4 TfB-eB, 11. Pbl-d2 Le7-fB, 12. a2-a4 h7-h6,
13. Lb3-c2 esxd4, 14. c3xd4 Pc6-b4, 15. Lc2-
bl bsxa4, 16. Talxa4 a6-a5, 17. Ta4-a3 TaB-
-a6, 18. Pf3-h4 Pf6xe4, 19. Pd2xe4 Lb7xe4,
20. Lblxe4 d6-d5, 21. Ta3-e3 Ta6-e6, 22.Le4-
-g6 DdBxh4, 23. Te3xe6 TeBxe6, 24. Telxe6
f7xe6, 25. Lcl-e3 Dh4-f6, 26. Ddl-g4 LfB-d6,
27. h3-h4 Pb4-c6, 28. Lg6-e8 Pc6-d7, 29. LeB-
-d7 Pe7-f5, 30. h4-h5 KgB-n, 31. Ld7-c8 Kf7-
e7, 32. b2-b3 c7-c5,33. Dg4-e2 c5xd4,34. Le3-
-d2 d4-d3, 35. De2-dl Df'6-h4, 36. g2-g3
Pfsxg3, wit geeft op 0-1.

Zettenverloop

grootmeester Torre, „zwart speelt
Pxe4 en wint." Dat was wat over-
dreven, maar na de merkwaardige
manoeuvre kon zwart njets meer ge-
beuren. Remise had Karpov al bin-
nen handbereik, Timman moest er-
voor vechten.

Timman verzonk in zwaar gepeins.
Trok voor zijn 19e zet ruim een half
uur uit en voor zijn 22e nogmaals
een kleine dertig minuten. De Am-
sterdammer stond met derug tegen
de muur. De oud-wereldkampioen
genoot. Hij zat in zijn geliefkoosde
positie. Had de vette snoek aan de
haak, liet hem nog even flink sparte-
len, maar haalde hem met de gena-
deloosheid van de sportvisser on-
weerstaanbaar binnen.

loop. „Ik had daarLbl moeten spe-
len. Dan kan ik wellicht nog remise
maken. Zoals het nu ging, was ik
kansloos." De klap kwam hard aan
en tekende de Amsterdammer.
Krijtwit praatte hij aan het bord nog
wat na met Karpov, voordat hij in
vliegende vaart de speelzaal in de
Dewan Bandaraya verliet.

L,aUy-rijdsters misten woensdagecht zicht een bocht. De wagen
djr

'e van de weg, sloeg twee, drie
_

,°ver de kop en kaatste van de
■^e. helling liggende rotsen het
\A[n- De auto zonk in een mum
it 'Jd. Eenmaal op de bodem van
*WS meter diepe meer belandl*><ien de vrouwen erin te ont-
ijen. Bij hun worsteling boven
iijjjften kregen ze nogal wat water
Uk Toeschouwers boden direct
't) " Sommigen sprongen met kle-
-5j S] al in het water. Een dokter
i. a lnnen vier minuten ter plaat-
I moest een nacht
f^J 1 ziekenhuis in Coimbra door-
&i(j°en. Gistermorgen vertrokken, dames naar huis.

Mikkola/Hertz (Fin/Zwe/Mazda 323) op
7,18.

BRATISLAVA - De handbal-per-
fectionisten uit de Sovjetunie heb-
ben zich zeventien maanden na de
Olympische zege in Seoel geplaatst
voor de finale van het wereldkam-
pioenschap door een overwinning
met 37-28' op Spanje in Bratislava.
De finale van morgen in Praag gaat
tegen Zweden, dat in de laatste
wedstrijd van de hoofdronde ver-
rassend met 19-20 van Roemenië
verloor.

Sovjetunie finalist

van Portugal heeft met de
&tl h

ari Massimo Biasion (Lancia)
Nr!/rUwe leider- De Fin Ari Vata"
\ Mitsubishi) raakte van de weg. °est de strijd staken.

(VS) - Tim Mayotte (VS/7) 6-24-6 6-4, Re-
neberg (VS) - Sampras (VS/13) 4-6 6-4
6-2.

SCHAKEN
Heerlen - Stand na de vierde ronde om
het Open Schaakkampioenschap van
Heerlen is: 1.W. van Zanten, 2. L. Hen-
driks, 3. B. Merx, 4. F. Scheeren, 5. H.
Gruisen, 6. J. Jacobs, 7. P. Driessens, 8.
J. Schoenmakers, 9. R. Merx, 10. J. Ar-
nold.

Schölcher - Internationaal toernooi
mannen, 100.000 gulden, tweede ronde:
Engel (Zwe) - Wohrmann (BRD) 6-3 6-3,
Nijssen (Ned) - Winogradsky (Fra) 7-5
6-3, Wekessa (Ken) - Paloheimo (Fin) 6-3
6-3, Weiss (VS) - Delaftre (Fra) 6-1 6-3.

toto/lotto

GOLF
Palma de Mallorca. Balearic Open,
stand na de eerste dag: 1. Malley (VSt)
63 slagen (9 onder par), 2. Persson (Zwe)
65, 3. Ballesteros (Spa), Parnevik (Zwe)
en Langer (BrD) allen 66, 6. Tinning
(Den), Bennett (GBr), Martin (Spa),
McNulty (Zim), Lanner (Zwe), Moreno
(Spa), Teravainen (VSt), Davis (GBr),
Fernandez (Arg) en Saavedra (Arg) allen
67.

In de hoofdkoers van de avond, de
Califomia-prijs (8e koers) is Carlos
Netten met Hennie Grift favoriet.
Afgelopen zondag liep dit paard op
de drafbaan in Hilversum zeer sterk
naar een 3e plaats ondanks een dure
laatste bocht. Abbado R., die vorige
week een steekje liet vallen, lijkt
zijn belangrijkste tegenstander.
Outsider-kansen zijn er voor Yorki
Fortuna en Sammy Lobell. In de
Florida-prijs is Grift wederom favo-
riet. Hij start hierin met Upper State
Road, de ongekroonde sprintko-
ning van Schaesberg. Als de Ameri-
kaanse import-hengst om de koppo-
sitie te veroveren voordat Chokey
Treen dat doet, dan zal hij moeilijk
te kloppen zijn.
De premie van ’ 100 kan het baan-
bestuur bij een overwinning van
Grift in deze koers in haar tas hou-

den. Upper State Road zal, om hier-
voor in aanmerking te komen, het
baanrecord van Schaesberg royaal
moeten verbeteren. Dat record staat
op 1.15.3 minuten en is in handen
van Yellowa en Action Skoater. De
eerste koers start om 19.00 uur.

Id-tips
New Vork-prijs: 1. Nora Export 2. Jessy
Kosmos 3. Ep Oorklep. Outsider: Don BellOhio-prijs: 1. Davina Heidia 2. Broad Day-
light 3. Duc d'Orient. Outsider: Draver Bos-zorg. Pennsylvania-prijs: 1. Chapel 2. NinniHanover 3. Dollarbird R. Outsider: DawdleMeadow. Nebraska-prijs: 1. Sea of Galilee
2. Charme. Troll 3. Duke'e Diamond. Outsi-der: Arndon One. Indiana-prijs: 1. DeanHazelaar 2. Chianty Way 3. Bianca PetrosiaOutsider: Coachella Fibber. Florida-prijs-
1. Upper State Road 2. Cas Buitenzorg 3Chokey Treen. Outsider: Anjo Renka. Geor-gia-prijs: 1.Raise a Bid 2. Claudia's Dream3. Bobo Buitenzorg. Outsider: Cohne Ryn-
stroom. Californie-prijs: 1.Carlos Netten 2.
Abbado R. 3. Yorki Fortuna. Outsider Sam-
my Lobell.

SCHAESBERG - De 8 koersen die
vanavond op de draf- en renbaan in
Schaesberg worden verreden staan
geheel in het teken van het draf-
sportmekka Amerika. Alle koersen
gaan over de sprintafstand van 1609
meter, de Amerikaanse mijl. Boven-
dien kunnen alle winnende ruiters
die het record van hun paard verbe-
teren op een premie van ’ 100 reke-
nen.

Dubbel-toto 9a: eerste prijs 14 winnaars.’493,1.0, tweede prijs 297 winnaars, ’ 15 40
derde prijs 2383 winnaars, ’ 4,80.
Cijferspel 9a: zes cijfers goed geen winnaar,vijfcijfers goed 3 winnaars, vier cijfers goed24 winnaars, drie cijfers goed 240 winnaars,twee cijfers goed 2396 winnaars.

VOETBAL
Afrikaans landenkampioenschap, der-
de dag: Nigeria - Ivoorkust 1-0 (1-0). 3.
Yskini 1-0.Scheidsrechter: Naciri (Mar)
Toeschouwers: 80.000.

ATLETIEK
Sint Joost - Uitslagen Sintjoostertrim-
loop van 3 maart: 5.824 meter: 14. P.
Graus, Echt, 2. H. Spronkmans, Elsloo,
3. M. Siliacus, Sittard. 8.648 meter: 1. R.
Knops, Heel, 2. H. van de Goot, Echt, 3.
J. van Pol, Sint Joost. 11.472 meter: R.
Jaspers, Maastricht, 2. J. Knoben, Mont-
fort, 3. H. Hoogtanders, Echt. 14.296 me-
ter: 1. J. Waayen, Echt, 2. H. van de
Vorst, Sint Joost, 3. P. Van Galen, Bom.

Halifax (VS)- WK, paren, eindstand: 1.
Gordeeva/Grinkov (Sov) 1,5 punten. 2.
Brasseur/Eisler (Can) 4,0, 3. Mishkutic-
nok/Dmitriev (Sov) 4,0,4. Selezneva/Ma- *
karov (Sov) 5,5, 5. Yamaguchi/Galindo
(VS) 7,5, 6. Hough/Ladret (Can) 9,5, 7.
Wotzel/Rauschendach (DDR) 10,0, 8.
Kovarikova/Novotny (Tsj) 12,0, 9. Land-
ry/Johnston (Can) 14,0, 10. Schwarz/Kö-
nig (DDR) 14,5.

KUNSTSCHAATSEN

(ADVERTENTIE)

LJ HENDRIKS SPORTPALEIS
I—/ I TENNIS-BOWLING-KEGELEN-SQUASH

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw

Neem nu een zomerkaart voor slechts j x£o*[)%)

U kunt dan altijd tennissen op 12 banen
(8 binnenbanen en 4 buitenbanen).

Reserveren is mogelijk.

NOOIT MEER WACHTEN
U kunt altijd minimaal 1 uur tennissen.

Heerlerweg 154 - Hoensbroek - Tel. 045-217970

TENNIS

Stand in strijd om wereldbeker slalom:
1. Bittner (BRD) 135 punten (winnaar),
2. Gstrein (Oos) 91, 3. Furuseth (Noo) 89,
4. Tritscher (Oos) 85, 5. Tomba (Ita) 70.
Stand in strijd om algemene wereldbe-
ker: 1. Zurbriggen (Zwi) 319,2.Furuseth
(Noo) 228, 3. Mader (Oos) 203, 4. Bittner
(BRD) 178, 5. Strolz (Oos) 149.

Geilo (Noo) - Slalom, meetellend voor
strijd om wereldbeker, mannen: 1.
Tomba (Ita) 1.46,19(53,90 - 52,29), 2. Trit-
scher (Oos) 1.47,38(54,62 - 52,76), 3. Nils-
son (Zwe) 1.47,49(54,72 - 52,72), 4. Stan-
gassinger (Oos) 1.47,56 (54,98 - 52,58), 5.
Gstrein (Oos) 1.47,72 (55,61 - 52,11), 6.
Okabe (Jap) 1.47,81 (54,53 - 53,28), 7.
Shaw (VS) 1.47,93 (55,07 - 52,86), 8. Furu-
seth (Noo) 1.48,21 (54,95 - 53,26), 9. Zur-
briggen (Zwi) 1.48,23 (54,89 - 53,34), 10.
Bianchi (Fra) 1.48,35 (55,30 - 53.05).

SKIËN

A-Wereldkampioenschap in Tsjecho-
slowaijke: Ostrava, groep A: Frankrijk- Zuid-Korea 31-24 (13-12), Hongarije -Tsjechoslowakije 20-20 (8-10), Roemenië
- Zwedem 20-19 (12-9).
Zweden 5 4 0 18 130-101
Roemenië 5 4 0 18 117-105
Hongarije 5 3 1 1 7 110-108
Tsjechoslowakije 5 12 2 4 107-116
Frankrijk 5 1 1 3 3 109-115
Zuid-Korea 5 0 0 5 0 119-147
Bratislava, Groep B: Spanje - Sovjet-
unie 25-37 (14-17), Joegoslavië - Polen
33-20 ('lB-10), IJsland - DDR 19-17 (8-12).
Sovjetunie 5 5 0 0 10 148-109
Joegoslavië 5 3'o 2 6 120-102
Spanje 5 3 0 2 6 109-114
DDR 5 2 0 3 4 106-111
IJsland 5 10 4 2 101-117
Polen 5 10 4 2 102-133
Finale: Sovjetunie-Zweden, zaterdag.
Neu Brandenburg: Acht landentoer-
nooi vrouwen: Groep A: Bondsrepu-
bliek - Nederland 20-16, DDR - Tsjecho-
slowakije 25-20.
DDR 3 3 0 0 6 74-57
Bondsrepubliek 3 2 0 14 69-61
Nederland 3 0 12 1 50-59
Tsjechoslowakije 3 0 12 1 55-71
Groep B: Noorwegen - Sovjetunie 16-14,
Hongarije - Bulgarije 21-18.
Sovjetunie 3 2 0 14 59-51
Hongarije 3 2 0 14 64-58
Noorwegen 3 10 2 2 59-65
Bulgarije 3 1 0 2 2 61-69

HANDBAL

Boca Raton (VS) - Internationaal toer-
nooi vrouwen, 650.000 gulden, tweede
ronde: Capriati (VS) - Porwik (BRD/15)
7-5 0-6 6-2, Gavaldon (VS)- Harper(VS)
7-6 4-6 6-2, Gildemeister (Per/10) - Gross-
man (VS) 6-2 3-6 6-2, Cioffi (VS) - SmitK
(VS) 2-6 6-3 7-6, Sukova (Tsj/4) - Simpson
(Can) 6-1 6-3. Novotna (Tsj/5) - Whitlin-
ger (VS) 6-0 6-3, Tauziat (Fra/8) - Martin
(VS) 6-2 6-1, Wiesner (Oos/12) - Fulco
(Arg) 7-5 6-2, Mandlikova (Aus/6) - Her-
reman (Fra) 6-3 6-0, Reggi (Ita/9) - Halard
(Fra) 6-2 5-7 6-2, Coetzer (ZaO - Hanika
(BRD/16) 6-1 2-6 6-2, Fernandze (VS/3) -Provis (Aus) 2-6 6-4 7-6.

Indian Wells (VS) - Internationaal
toernooi mannen, 2.000.000 gulden,
tweede ronde: Berger (VS/8) - Forget
(Fra) 6-2 7-5, Ivanisevis (Joe) - Clavet
(Spa) 6-2 6-4, Bruguera (Spa) - Pearce
(VS) 7-6 7-5, Becker (BRD/1) - Javier
Sanchez (Spa) 7-6 6-3, Glibert (VS/3) -
Kroon (Zwe) 6-4 6-2, Gunnarsson(Zwe) -Flach (VS) 4-6 6-3 6-2, Courier (VS) - Jo-
nes (VS) 6-2 6-3,Krickstein (VS/4) - Dyke
(Aus) 4-6 6-3 6-2, Agassi (VS/6) - Arias
(VS) 6-1 7-6, Emilio Sanchez (Spa/14) -Mutsuoka (Jap) 6-0 6-3, Cahill (Aus) -Van Rensburg (ZAf) 6-1 6-3, Schapers
(Ned) - Curren (VS) 7-6 6-4, Skoff
(Aus/16) - Fleurian (Fra) 6-3 6-3, Pugh

Rally van Portugal, stand na tweede
etappe: 1. Biasion/Siviero (Ita/Lancia
Martini ) 2.53,31, 2. Sainz/Moya (Spa-
/Toyota Celica) op 16 sec, 3. Eriksson-
/Parmander (Zwe/Mitsubishi Galant) op
17 sec, 4. Kankkunen/Piironen (Fin-

/Lancia Martini) op 2,24., 5. Auriol/Oc-
celli (Fra/Lancia Martini) op 2,31., 6.

AUTOSPORT
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EC-finale
volleybal
Amstelveen
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Van onze medewerker

Rivera wil klaarheid over WK-kosten

Nu al 18 doden bij
renovatie stadions

ROME - Gianni Rivera heeft zijn
politieke loopbaan, die zich voor-
namelijk in de anonimiteit af-
speelde, een nieuwe impuls ge-
geven. De voormalige regisseur
van AC Milan en het Italiaanse
nationale team eiste deze week
van de regering duidelijkheid
over.de vollediguit de hand gelo-
pen kosten van de renovatie en
nieuwbouw van de twaalf sta-
dions, waarin de wedstrijden van
het eindtoernooi om de wereld-
titel deze zomer worden ge-
speeld.

Wintertriathlon
rond Glanerbrook

r limburgs dagblad M sport

" Voor de start van de tweekamp maakte Jan Timman
(rechts) nog een optimistische indruk. Anatoly Karpov
(links) leek toen al te weten, dat hij in de openingspartij
weinig problemen zou hebben met zijn Nederlandse tegen-
stander.

sport in cijfers



bedoeling: 38. .. 11-17 39. 30-24! 'i
40. 31-26 20-24 41. 45-40! en doorl
door de zwarte rechtervleugel is
meer te vermijden. 38. .. 14-2'
25x14 9x20 40. 31-26. Als zwart nu
had gedaan was departij ongetw
vlot in remise geëindigd. Het eur
verloop was echter: 40. .. 20-24? C.. 20-25 had wit gecombineerd vi
38-33! 29x49 42. 30-24 19x30 43.
3x12 44. 32-28 49x21 45. 26x6
winst. 41. 30-25? Ongelofelijk vo<
niveau: Beide spelers overzien de
pele wending 41. 43-39 24x35 42.
29x38 43. 32x43 23x21 44. 26x6 nu
recte winst voor wit. 41. .. 29-34. '
zwart moest iets doen tegen de
tionele dreiging 45-40. 42. 43-39 3
43. 48x39 3-8 44. 45-40 8-12 45. 39-3
29. Gedwongen, want na (11-17)
(23-29) 25-20 (24x15) 33x24 (li
35x24 kan zwart opgeven. 46. 2
Het belangrijkste moment var
match, 46. .. 12-17 mag hier niet
wege 47. 40-34! 17x30 48. 25x14 w
op 46... 11-17 47.22x11 16x7 zou 4i
21! gevolgd zijn met na bijv. 48. ■■

49. 21-16 19-23 50. 26x17 12x1 51. 2
18x27 52. 32x21 13-18 53. 21-17
winnend voordeel voor wit. Na
19-23 had zwart remise gehouden
al is dat na 47. 40-35 29-34 48. 33-2
29 49. 28-23 11-17 50. 22x11 16x7 5!
28 13-19 52. 23x14 nog niet echt
voudig. In de partij volgde echter18-23(7) 47. 22-18!! 13x31 48. 2'
Een schitterend gambiet dat
brands, die in razende tijdnood t
naai lam slaat. Wat te doen tegel
25-20? Sijbrands kwam er niet uit
de 29-34 doen maar ging op dat
ment door zijn vlag. Later ondel"
wees uit dat zwart na het gambiet
niet verloren staat. Na 48. .. 12-1
winst voor wit vermoedelijk niet
gelijk, na 49. 25-20 24x15 50. 33x21
20 heeft zwart voldoende compen|
terwijl na 49. 37-31 29-34 50. 40x2l
24 20x29 23x34 enz. remise zal rao
opleveren. Het mocht niet zo
Tsjizjow zou na zijn winst de 19ee 1
bij mirakel ook de 20e partij rei
houden. Sijbrands was verslagen
vermenselijking van de damgod
een feit.

[Tsjizjow-Sijbrands. Precies het soortstelling waar Tsjizjow van houdt en
waarin hij levensgevaarlijk is: gevor-derd klassiek met vleugelcontrole.
Partij: 37. 37-31 24-29 38. 34-30! Met de

wel eens problemen geven maar
daar ga ik niet vanuit. Als wedstrijd-
leider moet je, en dat ben ik ook,
rechtlijnig zijn bij je beslissingen.

sport. lets wat niet elke voorzitter
kan zeggen en daarom heb ik ook
veel vertrouwen in mijzelf. Maar je
moet het ook niet onderschatten.
Per slot van rekening ben jemet een
internationale bond bezig en dat
vergt toch wel iets."

Charles Ritzen (38) is in de Lim-
burgse kartingwereld geen onbe-
kende. Tussen '62 en '82 was hij ac-
tief lid van de Limburgse Karting-
bond. In '82 kende hij een uniek sei-
zoen. Van de dertien starts won hij
er twaalf. Ritzen: „En dat betekende
meteen het einde van mijn kar-
tingloopbaan. Doordat ik elke keer
won was er voor mij geen 10l meer
aan. Ik was plots ook niet meer ner-
veus zoals een rijder behoort te zijn
voor een wedstrijd. Na elke start zat
ik al snel alleen voorop en zonder
competitie met de anderen was er
niks meer aan. Van de ene op de an-
dere dag was het over. Na vijfjaar
inaktiviteit ben ik weer terug geko-
men bij de ISBL. Eerst als starter/fi-
nisher, daarna als wedstrijdleider,
vervolgens als vice-voorzitter en nu
vanaf dit seizoen als voorzitter. Ik
heb een grote ervaring in de kart-

Als voorzitter moet je meer de hel'
pende bestuurder voor de rijder
zijn. Maar neem gerust van mij aan:
tijdens de wedstrijden heb ik geen
vrienden. Pan zie ik uitsluitend
karts en nummerborden. Na afloop
van de race ken ik weer de namen
die bij de rijders behoren." Ritzen
ziet de toekomst van de kartings-
port in Limburg best wel zitten. „We
zitten hier met een gezonde vereni-
ging en dat is meteen een goede ba-
sis. Alleen die kartingbaan moet er
komen. Daarom betreur ik ook het
sterk achteruit lopenvan de straten-
races in Limburg. Een heel belang-
rijk punt want per slot van saldo is
het nog altijd zo: zien doet eten." " Charles Ritzen, de nieuwbakken voorzitter van de Interna*

tionale Limburgse Skelterbond. Foto: FRANS RADE

Stratenraces
Naast zijn voorzitterschap van de
ISBL is Charles Ritzen ook een zeer
gewaardeerd wedstrijdleider in bin-
nen- en buitenland. Zo heeft hij on-
der andere in die functie het afgelo-
pen seizoen twee NK's gedaan. Het
zijn twee functies die Charles Rit-
zen wel eens voor problemen kun-
nen gaan stellen. Hij is zich daarvan
dan ook terdege bewust. Ritzen:
„De jongens willen mij als wed-
strijdleider en het bestuur wil mij
als voorzitter. Het kan misschien

tennis Kerkradenaren hebben promotie binnen handbereik

" Basketbalcoach
Ger van de Berg
van Kepu Stars
stimuleert zijn
spelers.

Foto:
WIM

KUSTERS

Coach Van den Berg
rots van Kepu Stars

L:c6+,b:cb 14. a3,g4. Wat anders
..,L:cs faalt op 15. Les. 15. Les,f
Een beter aftrekschaak lijkt zwart
te hebben. 16. a:b4,Dfs 17.L:hB,gJ
Tgl,Dg4 19. Ddl,Pgs 20. Dd4. ■wat zien die witte manoeuvres (
gisch uit, maar verzin ze maai'
achter het bord. Subtiel laveer1
zijn dame naar betre velden enw*
zijn materiële vorodeel om te zett
winst. 20. ..,Pe4 21. Des+,Ld<
Df4,Dg6. Zwart probeert coüte
coüte dedames op het bord te hoi
23. D:f3,f6 24. Df4,Kf7 25. f3,Pg
Kd2. Maakt de:weg vrij voor de <op hl. 26. ..,Dfs. De loper op h8
niet geslagen worden wegen*
T:a7+ gevolgd door (indien de k<
wijkt) 28. DbB. Zwart wil nu wel <
mes ruilen omdat hij de loper <
denkt te winnen. Fout gedach
h4,D:f4 28. e:f4,Ph7 29. g4. Zwart
op. Wit dreigt met 30. g5de lop
redden. Twee varianten: 1) 29. ■
30. T:a7 + ,KgB 31. Tel,Lf7 32. Te<
29. ..,KgB 30. Thel,Lf7 31. Te7.T<
T:eB+,L:eB 33. T»a7. In beide vü
ten is het makkelijk gewonnen
wit.
Wij sluiten af met een puzzeltje
het weekend. Kijk eens naar <"staande diagram.
Deze stelling kwam voor in de 1
Bouwmeester-Botwinnik, Wal?
gen 1958. het moge duidelijk zij'
zwart een mooie stelling heeft
iets in moet zitten. BotwinniK
het in de tijdnood niet. U wel? U
er in ieder geval een week de tijd

De match Timman-Karpov is onder-
tussen in Kuala Lumpor bgonnen.
Winnaar van deze match speelt in ok-
tober van dit jaar tegen Gary Kaspa-
rov. De match tegen Karpov is voor
Jan Timman een zeer nuttige voorbe-
reiding voor de match in oktober.
Vanzelfsprekend zal ik de komende
weken regelmatig aandacht besteden
aan de Timman-Karpov-match. On-
dertussen heeft Kasparov blijk gege-
ven nog steeds in een zeer goede vorm
te steken. In Linares won hij onge-
deeld het zeer sterke (categorie 16) tra-
ditionele internationale toernooi. Hij
verloor alleen in de achtste ronde van
de Amerikaan Boris Gulko. Hieronder
de partij Kasparov-Spasski en daarna
een diagram waar u uw taktische vaar-
digheden kunt testen.
Kasparov-Spasski, Nimzo-Indisch
1. d4,P-f6 2. c4,e6 3. Pc3,Lb4 4. Dc2.
Kasparov is een van deweinige groot-
meesters die deze zet bij gelegenheid
uit het museum haalt. 4. ..,d5. Aterna-
tieven zijn 4. ..,c5 en 4. ..,Pc6. 5.
c:ds,e:ds 6. Lgs,h6 7. Lh4,cs 8.
d:cs,Pc6. Na de partij gafSpasski de
voorkeur aan de variant 8. ~,g5 9.
Lg3,Pe4 10. 0-0-O,Da5 11. T:d4,Pc6 12.
Td6,Ke7!? Op 8. ..,d4 had wit 9.
L:f6,D:fs 10. 0-0-0! gespeeld. Bv: 10.
..,d:c3 (10. ..,Df4+, 11.e3) 11. De4+,De6
12. D:b4,D:a2 13. D:c3,o-0 14. e4met
een onduidelijke stelling. 9. e3,g5 10.
Lg3,pe4 11. Pf3,Df6 12.Lbs! Het bord
staat in vuur en vlam. 12. ..,P:c3. Op 12.
..,..-0 volgt 13. 0-O,P:c3 14. b:c3,D:c3
15. Da 4 en wit staat beter. 13.
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dammen
met john van den borst

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Ritzen nieuwe
voorzitter ISBL

’Tijdens wedstrijden heb ik geen vrienden’

Poulewinnaars
miniveld 1990
Kring Heerlen

Meisjes cat. A
1 Saskia Schols TC. Nieuwenhagen; 2.
Anke v.d. Meyden TC. Nieuwenhagen;
3. Inge Salden TV. Obbicht; 4. Nina
Pfennings SLTC Sittard; 5. Loes Kaars-
garen BRZ Beek
Meisjes cat. B
1.Leonie de Zeeuw BRZ Beek: 2. Laura
Boom TV. Maasbracht; 3. Audrey Ver-
hoeven LTV. Stem; 4. Fabienne Helwe-
gen TV. Maasbracht; 5. Maaike Vodeb
TC. Nieuwenhagen; 6. Kim Offermans
LTC. Dentgenbach
Meisjes cat. C
1. Eefje Kouters LTC. Brunssum; 2.
Evelme Meijs LTC. Nuth; 3. Judith v.d.
Laar TV. Maasbracht; 4. Nadine Jussen
LTC. Nuth; 5. Marion Janssen TC. Nieu-
wenhagen; 6. Caroline Winten BRZ
Beek; 7. Inge Janssen BRZ Beek
Jongens cat. A
1. Erik Erkens LTC. Brunssum; 2. Rik
Peters LTC. Hoensbroek; 3. Martijn
Bosch TC Nieuwenhagen; 4. Roy Mee-
sen LTC. Dentgenbach; 5. Lars Ries TV.
O.Nassau; 6. Jeffrey Stofberg LTC.
Brunssum
Jongens cat. B
1. Mark Sprave TV. Kaldeborn; 2. Ron
Zuylen TC. Merkelbeek; 3. Thomas Her-
boldt TV. Kaldeborn; 4. Bram Smit
SLTC. Sittard; 5. René Michel LTC.
Dentgenbach; 6. Roel Camp TV. Wim-
bledonck; 7. Etiënne Bekx TV. Wimble-
donck; 8. Bob v. Boven TV. Voerendaal
Jongens cat. C
1. Björn Boumans TV. Simpelveld; 2.

Randy Stofberg LTC Brunssum; 3. Torn
Pelzer TV. Simpelveld; 4. Freek Sengers
TV. Kaldeborn; 5. Sander v. Loo TC.
Keerweide; 6. Jeroen Hanssen TV. Kal-
deborn; 7. Victor Seun TV. Kaldeborn;
8. Rik Robroek TV. Voerendaal

KERKRADE - Met ongeloof,
maar vooral opgelucht, keek
Kepu-Stars-coach Gervan den
Berg afgelopen zondag naar
het scorebord in sporthal
Kerkrade-West. Met de alles-
zeggende cijfers 87-49 had zijn
team korte metten gemaakt
met de illusies van mede-kam-
pioenskandidaat Hoppers uit
Roermond. De Kepu-Stars
staan nu op de plaats dierecht
geeft op, de in Kerkrade al ja-
ren zo felbegeerde, promotie
naar de overgangsklasse. De
motor achter het Kerkraadse
succes is zonder twijfel Heer-
lenaar Ger van den Berg die
uit een groep individualisten
een hechte vechtmachine
heeft gemaakt, waarin toch

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

nog plaats is voor individuele
uitschieters zoals Ron van de
Berg (40 punten tegen Hop-
pers) en spelverdeler Paul
Didderen.Hockeyers staan

voor zware taak

Handhaving staat voorop voor Heerlen ler een indrukwekkende carrière
achter de rug. Inmiddels heeft hij
zijn basketbalschoenen aan zijn jon-
gere broer gegeven, hoewel de bijna
2 meter lange en 104 kg. zware cen-
ter een nog veel gevraagde speler is.

Heerlenaar uiteindelijk terecht bij
Kimbria waar hij een maal eerste en
twee maal tweede werd. Zijn laatste
competitiedaden verrichtte de cap-
tain van Oranje wederom bij zijn
oude liefde Braggarts om zich daar-
na volledig op het coachen toe te
leggen. /

toelichting: „Kijk eens, moO1
mijn vader gewonnen met brid
Inmiddels zijn de Interpolis'
strijden een fase verder; in eeJJladen Sportcentrum te Sittard
ben zich een groot aantal Zu1'
burgers weten te plaatsen vo*
kwartfinale. Een spel dat de tl*
leek te tarten, was het volgen»
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agenda
GYMNASTIEK

De dames van Heerlen, sinds kort
uitgerust met tassen en een tenue
van sponsor Lancia, zullen in de
tweede helft van de competitie moe-
tenknokken voor wat ze waard zijn.
De Heerlense ploeg bevindt zich
weliswaar met twee punten verschil
onder koploper Huac, maar er staan
drie andere kandidaten op gelijke
hoogte met Heerlen (Geldrop, Nue-
nen en Concordia) te bevinden. Met
de hete adem van Huac en Bierick
in de nek zal het er in deze klasse
nog om spannen wie er uiteindelijk
met de meeste punten uit de bus
komt. De Heerlense dames treffen
in de tweede thuiswedstrijd Huac
tegenover zich. Deze wedstrijd zal
de ploeg in winst moeten omzetten
om de drie belagers definitief van
zich af te schudden.

HEERLEN - Na de winterstop,
waarin dit jaar vooi* het eerst een
groot aantal teams niet meedraaide
in het zaalhockeygebeuren, start
zondag a.s. de tweede helft van de
veldcompetitie. De eerste wedstrij-
den beloven voor de mannen van
Heerlen een zware dobber te wor-
den. Niet alleen omdat Heerlen in
de eerste twee wedstrijden potentië-
le kampioenskandidaten tegen zi-
cfcover zich krijgt, maar ook omdat
de ploeg dit jaar niet deel nam aan
een alternatieve wintercompetitie
en ook de zaal van binnen niet heeft
gezien. Gezien het feit dat de ploeg
altijd langzaam op gang komt mag
gevreesd worden voor een slechte
start van de tweede seizoenshelft.

Ger van den Berg: "Week in week
uit speel je kat en muis met bijna
alle tegenstanders in de eerste klas-
se. De enigewedstrijd die danin fei-
te telt is de confrontatie met mede-
koploper Hoppers. Dan wordt het
moeilijk om de groep scherp te hou-
den. Dat het titanenduel echter ont-
aardde in een dergelijke walk-over
had ik nooit verwacht. Onbegrijpe-
lijk eigenlijkdat Hoppers zich zo ge-
makkelijk naar de slachtbank liet
leiden en verdedigend vreselijk
blunderde door Ron zo vrij te laten
aanleggen vanaf de driepuntscir-
kel". Van den Berg heeft zelfals spe-

VOLLEYBAL

NIEUWENHAGEN - Zondag, kampioens-
receptie Gymnastiekvereniging Olympia.
10.45 uur in café Trim Bourgogne. Olympia
is tevens sportploeg van de gemeenteLand-
graaf.

Van de Berg: „Dit seizoen had ik in-
derdaad nog deel uit kunnen maken
van het zo succesvolle Kimbria-
team. Daar ging echter veel te veel
tijd in zitten en ik heb geen spijt dat
ik niet heb gehapt. Het is wel jam-
mer dat ik voor het eerst sinds 1979
geen deel uitmaak van het Neder-
landse militaire team. Na de Ameri-
ka-trip in 1988 had ik besloten ook
daar mijn schoenen aan de boom te
hangen, hoewel ik destijds niet kon
vermoeden hoe zeer ik die aparte
sfeer bij Oranje zou missen." De bij-
na 33-jarige sergeantbegon zijn 'car-
rière' bij het Heerlense Braggarts
om vervolgens in Wieehen bij Wyba
te werken aan zijn uiteindelijke
doorbraak. Via Braggarts kwam de

Van de Berg: "Na de fusie van BC
Kerkrade en Kepu-Stars heb ik
eerst de junioren onder mijn hoede
gehad. Daarna werd het accent bij
Kepu volledig op het eerste team
gelegd en misten zij door twee bles-
sures op een haar na promotie. Wel-
licht was dat nog net iets te vroeg
geweest, want dit seizoen zijn we
toch met spelers als Gert Jan de
Goede, Mark van Dijk en Emiel
Schoffelen in de breedte een stuk
sterker geworden. Met deze selectie
moeten wij het volgend seizoen in
de overgangsklasse ook kunnen
redden. Daarna zien we wel wat de
mogelijkheden zijn van het team en
van sponsor Kepu".
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Bridgend Zuid-Limburg zal opve-
ren bij het nieuws dat het Mijn-
streektoernooi dit jaar weer door-
gang zal vinden. De 2 afgelopen ja-
ren was de belangstelling dusdanig
teruggelopen dat de organisatoren
op het laatste moment moesten be-
sluiten het toernooi, dat jaren lang
tot een der toppers in Nederland
werd gerekend, af te zeggen. Men
heeft nu een nieuwe formule, nl. een
Ldaags i.p.v. een 2-daags toernooi,
en een aantal aantrekkelijkheden
voor de locale spelers ingebouwd.
De grote dag is 10 maart as. en de-
plaats van handeling is de aula van
het college te Sittard, voorheen Het
Bisschoppelijk College, waar velen
onzer dierbare herinneringen aan
bewaren. Nu wordt dat niet tot een
der aantrekkelijkheden gerekend;
wel dat er een aantal gerenommeer-
de teams aanwezig zullen zijn, o.a.
het nationale damesteam, dat verle-
den jaar september in Australië
vice-wereldkampioen werd omdat
ze in de finale over 128 spellen ter-
nauwernood van de Verenigde Sta-
ten verloren. Als een der aantrekke-
lijkheden kan verder worden ge-
noemd dat het Zuidlimburgse team
dat tegen het nationale damesteam
het best voor de dagkomt een extra
prijs in de wacht sleept. Zelfs als u
van tafel wordt geveegd, kunt u er
dus nog een " aardige premie aan
overhouden. Het doet me denken
aan een der ellendigste toernooien,
die ik ooit heb gespeeld. Het is jaren
geleden en om redenen, die me nu
niet meer goed voor de geest staan
eindigde ik helemaal onderaan. De
organisatoren hadden echter, ter
aanmoediging, voor de allerlaatste
ook een prijs gereserveerd, een gro-
te glazen bokaal met een onooglijke
paarse kleur. Alleen de kinderen
vonden het prachtig. Vandaar dat
de jongste aan al zijn vrienden en
vriendinnetjes iedere keer trots dit
gevaarte toonde met de prachtige

HEERLEN - Morgen, sporthal Kaldeborn
14.30 uur: Pancratiusbank/VCH-Moon-

en/VVK, Pancratiusbank/VCH 2-Sarto/Pel-
likaanldames], 16.45 uur: Pancratius
bank/VCH- Tonegido 2|dames], Pancratius
bank/VCH 3-Moonen/VVK|damesl, Pancra-
tiusbank/VCH 2- Furos. LANDGRAAF
sporthal Baneberg, 14.15 uur: Datak/VCL 2-
van Tartwijk/VCH, 16.30 uur: Datak/VCL-
Camp/VC Linne.

ATLETIEK

op weg naar het doel
Hoofdklasse C
Sittard-Meerssen
Baronie-TOP
EHC-Limburgia
DESK-Halsteren
Geldrop-Venray
Vlissingen-Longa
TSC-Wilhelmina'oB

Eerste klasse F
Volharding-Leonidas
Almania-SVN
Heer-Parmingen
Vinkenslag-Caesar
Born-Waubach
RKONS-SCG

Tweede klasse A
Geleen-Hopel
Heerlen Sport-Eijsden
RKVVL-Voerendaal
Chevremont-Heerlen

MKC-Miranda
RKVCL-Obbicht

Derde klasse B
SVM-Heilust
RKBSV-Koloma
Heksenberg-Bekkerveld
Vaesrade-Schuttersveld
Treebeek-Minor
Wit Groen-Groene Ster

Vierde klasse A
St.-Pieter-Standaard
Banholtia-MVV'O2
Keer-RKBFC
GSV'2B-Mheerder Boys
Hulsberg-Schimmert
SVME-Caberg

Vierde klasse B
Walram-lason
Klimmmania-Vilt

RKMVC-Vijlen
RKASV-Nijswiller
Itteren-Sportclub'2s

Vierde klasse C
Laura-SVK
RKHBS-KVC Oranje
RKSVB-Abdissenbosch
Waubachse Boys-FC
Gracht
Centrum Boys-Rimburg
Weltania-Simpelveld

Vierde klasse D
Langeberg-FC Hoens-
broek
Helios'23-VKC'B9
IVS-DVO
Coriovallum-RKDFC
Sanderbout-KEV
Mariarade-RKSNE

HEERLEN - Morgen, oefenloop Telemati-
caloop Heerlen, Emmaplein. Start om 10.00
uur. Afstand 10,55 km.

WORSTELEN

Qua potentieel staat Heerlen er niet
rooskleurig voor. Aanvoerder Henk
van Rijswijk: „Wij hebben vier
oefenwedstrijden achter de rug en
zijn vanaf januariactief met trainin-
gen begonnen. Er zijn echter wat
negatieve ontwikkelingen gaande
omtrent de samenstelling van het
team. Er zijn een aantal spelers ge-
blesseerd. Wij kampen daardoor ko-
mende zondag al met een tekort van
drie man man. Wat betreft de voor-
uitzichten moeten wij het houden
op handhaving in de derde klasse
klasse, meer zit er voorlopig niet in.
Wij bevinden ons nu op een zesde
stek, dus die doelstelling moeten
wij kunnen waarmaken."

Voor de hockeyploeg in Kerkrade,
die uitkomt in de vierde klasse ziet
de uitgangspositie er iets minder
rooskleurig uit. Waarschijnlijk
speelt het feit dat deze club nog niet
over kunstgras beschikt de ploegen
parten. De heren bungelen met vijf
en de dames met twee punten on-
deraan de ranglijst. Om degradatie
naar de onderbond te voorkomen
zullen de ploegen er in de tweede
helft van de competitie nog hard
aan moeten trekken. Het feit dat
deze teams tijdens de winterstop
niet stilgezeten hebben spreekt in
hun voordeel.

Kerkrade

SCHAESBERG - Morgen, derde ronde na
competitie NK. 20.00 uur, in sporthal De Ba
neberg: Simson-De Halter Utrecht.

bridge
met wiel gielkens

schaken
met michiel bunnik

Van onze medewerker PIERRE FRAMBACH
HEERLEN - De Internationale Skelter Bond Limburg (ISBL) zal zondag aanstaande het nieu-
we kartingseizoen openen. Dat gebeurt met wedstrijden om de Limburg-cup op de baan in
Genk. Een nieuw seizoen betekent voor de ISBL ook een nieuwe start voor de pas gekozen
voorzitter Charles Ritzen. Op hem berust de taak om dekartsport hier in Limburg te stimule-
ren. Ritzen heeft er zin in. „Ik heb een prima draaiende vereniging overgenomen waarvan ik in
de nabije toekomst hoge verwachtingen heb", zegt hij. Een van zijn eerste zorgen is de aanleg
van een internationalekartingbaan. „In Landgraaf zijn nog mogelijkheden en daar ga ik achter-
aan", is de stelling van Ritzen.

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

Terwijl zijn aanhang amper raad wist
met de teleurstelling reageerde Ton
Sijbrands zelf direct na afloop van de
twintigste matchpartij onwerkelijk la-
coniek op wat zich net had afgespeeld:
„Ja, als ik op de 49e of 50e zet 39-43
had gedaan, dan had alles er even an-
des uitgezien". Sijbrands' loon voor
wat hij in de hele match had laten zien,
een eindstand van 20-20, was bepaald
schamel. Hij had gedomineerd in de
tweekamp en was op verschillende ge-
bieden de meerdere van Tsjizjow ge-
bleken. Maar hij liet domwegte veel
kansen liggen. De winsten in de veer-
tiende, vijftiende en in de ijzingwek-
kende twintigste partij waren niet
echt moeilijk maar Sijbrands liet ze
langs gaan. Tsjizjow zat al in een vroeg
stadium van de match in een precaire
situatie. Een nieuwe nederlaag na de
tweede matchpartij zou immers vrij
zeker titelverlies voor hem betekenen.
Hij bleef echter consequent op eigen
wapens vertrouwen en zonder zich te
laten opjutten door de critici, die hem
vanuit hun luxe commentaarstoelen
opriepen tot meer risico's, wachtte hij
geduldig zijn kans af. En toen die
kwam pakte hij hem ook. De beslis-
sende fase van de achttiende partij
nog eens op de voet gevolgd.
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