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DSM boekte in
89 een netto-
tist van bijna
,4 miljard,
'de dankzij de
Hcoop van
KF-aandelen
or ’ 80 miljoen

de verkoop
"n PVC-belan-
n voor f 300
Üjoen. Een te-
nvaller was
t stopzetten
'n een fabriek

samenwer-
tg met Du
>nt in Geleen.

Advocaat mishandeld
MAASTRICHT - Een 35-jarige Heerlenaar
heeft gistermorgen voor de rechter in Maas-
tricht de advocaat van zijn vrouw met een
vuist in het gezicht geslagen.
De man wond zich enorm op over het verhaal
dat de raadsman van zijn vrouw, waarmee hij
in onmin leeft, tijdens een besloten zitting
voor de rechtbank hield.
Op een gegevenmomentraakte hij zo geëmo-
tioneerd dathij opsprong en de advocaat, de
36-jarige P. D. uit Sittard te lijfging. Hij sloeg
hem met een vuist in het gezicht.
De gemeentepolitie van Maastricht kwam er
aan te pas en hoorde zowel de man alsook de
advocaat en maakte proces verbaal op van
het voorval.

Bijna 1,4 miljard gulden in 1989

Winst DSM meer
dan verdubbeld

Van onze redactie economie

SERLEN -DSM heeft in veel opzichten een gunstig jaarach-r de rug. Het chemiebedrijf heeft een netto-winst gemaakt
h ’ 1.380 miljoen. Daar zit een bedrag in van ’ 345 miljoen
W buitengewone baten, onder andere door de verkoop van

en de MVC/PVC-activiteiten. Die eenmalige in-
'ftisten niet meegeteld steeg het resultaat met eenderde ten
dichte van vorig jaar, tot ’ 1.034 miljoen.

prmee is DSM beduidend winst-Nnder dan Nederlands grootste
Akzo, dat ’ 954 mil-to winst boekte en daar een omzet

P ’ 18,7 miljard voor nodig had.
■*! maakte ’ 1,38 miljard winst bij
11 omzet van ’ 10,8 miljard.
"Limburgse chemiebedrijf is van
**> ook dit jaarweerregelmatig de
'temonnee te trekken voor sa-
61werkingen of voor overnames
11bedrijven.

Tunstig
Ide voorzitter van de raad
I~J bestuur, mr H. B. van Liemt,
J *ft DSM in 1989 geprofiteerd van
[i' economische groei en stabiele
i rgieprijzen, terwijl vraag en aan-
/* van kunststoffen goed op el-

f i r aansloten. Die rooskleurige si-
jatie veranderde enigszins tegen

de zomer, toen de vraag naar kunst-
stoffen terugliep, waardoor de
marktprijzen daalden. Na de zomer-
maanden trad weer herstel op.

Voorzichtig
DSM maakte al eerder het dividend
over 1989 bekend. Per aandeel van
nominaal ’ 20,- wordt in totaal ’ 8,-
-uitgekeerd.
Van Liemt was maandagochtend
erg voorzichtig in zijn voorspelling
van de gang van zakenvoor dit jaar.
De bedrijfsresultaten zullen voor-
alsnog op het hoge niveau van de
tweede helft van 1989 blijven. Maar
Van Liemt vindt het nog te vroeg
om een verwachting over heel 1990
uit te spreken. Hij houdt wel reke-
ning met een verdergaande hergroe-
pering op allerlei manieren van de
Europese chemische industrie. Dat
is volgens Van Liemt ook nodig om
de concurrentiepositie ten opzichte
van de Verenigde Staten en Japan
te verbeteren en het past in de glo-
balisatie van de markt.

DSM wil zelf ook de internationale
positie verbeteren om wereldwijd te
kunnen concurreren. Bovendien is
het concern van plan de positie in
energie geleidelijkuit te breiden.
Macintosh (voor 56 procent van
DSM) is nog steeds te koop.

ZACHT
teh net optrekken van oen-
ulevel of mist wordt het

vrij zonnige dag. Er staat
''ik 2vvakke tot matige zuide-e wind bij een middagtem-
le atvur van ongeveer 15 gra-
O In de namiddag neemt de
'ch*°""n£ *oe en aar an wa*
'ih! reSen Ult vallen. De mi-
to7*ünUeinperatuur voor dejJoende nacht is circa 6 gra-
'Ofti.
feff ac^ue'e informatie be-
tu ter»de het weer in Limburg~nt u bellen 06-91122346
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Nog geen besluiten
door Sovjet-congres

MOSKOU - Het Congres van Volks-
afgevaardigden is er gisteren na fel-
le debatten niet in geslaagd om tot
stemming te komen over een presi-
dentschap met uitgebreide be-
voegdheden. De afgevaardigden
zullen in de komende twee dagen
ook over afschaffing van het
machtsmonopolie van de commu-
nistische partij en het toestaan van
een meerpartijensysteem beslissen.

„Wij bevinden ons in een machtsva-
cuüm," verklaarde Sergej Alekse-
jev, de voorzitter van het grond-
wetscomité van het Volkscongres,
die er aan toevoegde dat het presi-
dentschap de enige manier is om
een echte machtsoverdracht van de

partij naar de overheid te bewerk-
stelligen.

De vooruitstrevende historicus Joe-
ri Afanasjev verklaarde dat het be-
ter is een systeem te creëren waarbij
de president rechtstreeks door de
bevolking gekozen wordt in plaats
van het huidige voorstel, waarbij de
president pas na een eerste termijn
door het volk gekozen zal worden
en uitgerust wordt met bijzonder
grote macht.

De afgevaardigde Sergej Stanke-
vitsj verklaarde dat hij verwachtte
dat ongeveer een derde van de afge-
vaardigden zich van stemming zou
onthouden om te protesteren tegen

de dictatoriale trekken in het voor-
stel. Maar, zo verklaarde Stanke-
vitsj, indien Gorbatsjov van het
voorstel een referendum over zijn
eigen beleid zou maken en met af-
treden zou dreigen, zou het voorstel
zeker worden aangenomen.

Van onze verslaggever Acties Belgische douaniers
HEERLEN/MAASMECHELEN Autoweg naar

Maasmechelen
geblokkeerd

- Belgische douaniers hebben
gisteren met acties aan de Lim-
burgse grensovergangen voor
veel overlast gezorgd. De doua-
niers, die al geruime tijd protes-
teren tegen de slechte betaling
en de sociale voorzieningen, wil-
den gisteren vooral het vracht-
verkeer treffen om zo aandacht
voor hun eisen te krijgen.
De politie heeft gisteren uit voor-
zorg de autoweg tussen Stem en
de grensovergang bij Maasme-
chelen in de A76 voor alle ver-

keer afgesloten. De politie voor-
kwam daarmee dat de autoweg
volledig verstopt raakte door
vrachtwagens die zich aan de
grens zouden vastrijden. Het ver-
keer werd verwezen naar andere
grensovergangen.

Ook op andere plaatsen in het
land had het verkeer gisteren te
lijden van acties van Belgische
douanebeambten. Op de Al 6
(Breda-Antwerpen) en A67 (Ven-
lo-Turnhout) ontstonden vertra-
gingen en kleine files. Volgens
deverkeersdienst van de rijkspo-
litie in Driebergen zijn de acties
weliswaar gericht op het vracht-
verkeer, maar desondanks wor-
den ook andere weggebruikers
her en der ernstig gehinderd. Het
was gisteren nog niet bekend of
de douaniers ook vandaag hun
stiptheidsacties zullen voortzet-
ten.

Litouwen
Naar aanleiding van de onafhanke-
lijkheidsverklaring van Litouwen
zondagavond verklaarde Gorbats-
jov, dat in de republiek 'verontrus-
tende en gedenkwaardige' beslis-
singen genomen worden, die de re-
publiek en de Sovjetunie zullen
beïnvloeden.

Extra uitkering
voor deel niet
naar minima

DEN HAAG - De 100 miljoen gul-
den extra die het kabinet heeft uit-
getrokken ter ondersteuningvan de
koopkracht van uitkeringstrekkers,
komt voor 60 procent terecht bij de-
genen met een uitkering boven het
minimumniveau. Minister Kok van
Financiën heeft dit gisteren de
TweedeKamer laten weten.

Het kabinet kwam met de 100 mil-
joen gulden over de brug tijdens de
gesprekken 'met de sociale partners
over het gemeenschappelijk be-
leidskader (GBK), eind 1989. Elke
uitkeringstrekker mag per jaar 100
gulden extra voor de belasting af-
trekken als kosten voor inkomsten
uit vroegere arbeid.

Het grootste deel van de 100miljoen
gulden, 50 miljoen, komt terecht bij
mensen met AOW en een pensioen
op basis van de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet (AWW).

vandaag

" Ruding maakt kans op
presidentschap
Oost-Europabank
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" Boudewijn Büch op zoek
naar sporen Columbus
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" Landelijke partijen
willen plaatselijke
lijsten eigenlijk
boycotten. pagina 13
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Commissie ziet
perspectieven

voor akkerbouw
ASSEN - De Commissie van Drie
ziet goede mogelijkheden binnen
twee tot drie weken het kabinet te
adviseren over oplossingen voor de
problemen in de akkerbouw. Com-
missievoorzitter drs J. de Koning
heeft dit gisteravond in Assen be-
kend gemaakt na een gesprek met
minister Braks van landbouw, de
landbouworganisaties en een depu-
tatie van de akkerboeren die de af-
gelopen drie weken te hoop zijn ge-
lopen tegen het beleid van minister
Braks.

De commissie, waarvan ook de
Drentse commissaris van de konin-
ginW. Meijer en diens Friese collega
H. Wiegel deel uitmaken, heeft gis-
teren een werkplan opgesteld. Dat
moet leiden tot een advies waarin
het accent komt te liggen op de
landbouwpolitieke, economische
en sociale aspecten. De technische
kanten laat de commissiebuiten be-
schouwing.
De boeren zeiden na afloop van het
gesprek met de commissie van drie
dat deze commissie alle ruimte
moet hebben voor een gedegen on-
derzoek. De boeren verbinden hier-
aan geen termijn en stellen dus geen
ultimatum. De boeren zien moge-
lijkheden voor de commissie om tot
oplossingen van de problematiek
rond de akkerbouwin Nederland te
komen.
Premier Lubbers zei gisteren overi-
gens niet van plan te zijn extra geld
uit te trekken voor de landbouw
voor het oplossen van knelpunten.
Het beleid van het kabinet blijft
mede gericht op het terugdringen
van het financieringstekort van de
overheid, aldus de minister-presi-
dent.

Nekkramp
in Heerlen

HEERLEN/KLIMMEN - Een leer-
ling van de LTS in Heerlen is met
nekkramp opgenomen in het De
Wever-ziekenhuis. Het gaat om een
15-jarige jongen uit Klimmen. Hij
lijdt aan de bacteriële vorm van de
meningococcus-infectie, één van de
ernstigste vormen van hersenvlies-
ontsteking. De toestand van de
scholier is op dit moment redelijk.
De schooldirectie heeft de BaGd in-
middels van het voorval op de hoog-
te gesteld, maarverder geen maatre-
gelen getroffen. Sluiting van de
school, zoals vorige week in Bruns-
sum gebeurde nadat er op een basis-
school twee gevallen van nekkramp
werden geconstateerd, wordt niet
overwogen. Volgens artsen is dat
ook niet noodzakelijk omdat de
kans op besmetting geringer is
naarmate men ouder wordt.

0 Zie ook pag. 3 en 5

Zandskiën
in Sahara

" Zie ook pagina 15
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Twee Nederlandse douanebeamten kwamen gisteren ook
vast te zitten in defile voor de grensovergang Geleen op de
autoweg Heerlen-Antwerpen. Belgische douaniers hielden

gisteren overal langs de grens een stiptheidsactie om meer
loon en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Enorme
files waren het gevolg. Foto: WIDDERHOVEN



Pirates of Penzance
aantrekkelijk kijkspel

MAASTRICHT - Het Victoriaanse tijdperk kwam afgelopen
vrijdagavond in de Bohbonnièrezaal van de Maastrichtse
Stadsschouwburg tot leven middels een uitvoering van de
'light-opera' The Pirates ofPenzance van het befaamde Engel-
se koppel Gilbert & Sullivan. Met deze produktie trad de jong-
ste loot aan de Maastrichtse operette-stam, de Opéra Comique
Maastricht, voor het eerst voor het voetlicht. Via een bijzonder
aantrekkelijk kijkspel bood men de uitverkochte zaal een gees-
tige blik in de Engelse tijd van bekrompen moraal en strakke
regulering van het dagelijkse leven.

Het was wel even wennen, een
Maastrichtse operettevereniging
die een muzikaal blijspel 'origineel'
opvoerde, waarbij alleen de verbin-
dende teksten, vanwege beter be-
grip van het 'verhaal', in het Neder-
lands werden gesproken. Een uit-
voering die, in tegenstelling tot veel
andere amateurprodukties in onze
provincie, geen dode momenten
kende. Dank zij een fraaie, speciaal
voor deze 'light-opera' door de TE-
HATEX-opleiding van Nijmegen
vervaardigde costumering en de-
cors en een actieve enscenering
werd een levend en humoristisch
beeld geschapen van de tijd waarin
Arthur Sullivan leefde, de organist
die gaarne een soort Engelse Bach
had willen zijn, maar uiteindelijkals
componist de Engelse Offenbach
werd. Het koor maakte qua spel een
frisse indruk. Zo gaf het maagden-
koor (nou ja...) al giebelend uiting
aan de ontzettende preutsheid van

het Victoriaanse tijdperk en werd
de angst van de bobby's voor de pi-
raten zicht- en voelbaar geëtaleerd.

Helaas speelde het gebrek aan po-
diumervaring het kersverse ensem-
ble in muzikaal opzicht toch wel
parten, zeker in de massascènes.
Voor wat de solisten betreft stak
Carla Schroyen in de rol van Mabel
de anderen qua muzikalevertolking
ongetwijfeld naar de kroon. In de
feitelijke hoofdrol, die van leerling-
piraat Frederic, had Harrie Ruil ge-
rust wat meer durf mogen tonen.
Maar al met al was het, mede dank
zij de verdienstelijke muzikale on-
dersteuning van hetMaastrichts Be-
geleidingsorkest, de voortreffelijke
regie van Maurice de Bruyn en de
duidelijke muzikale leiding van
Maurice Wiche een kostelijk avond-
je uit.

peter p. graven

" Scène uit The
Pirates of
Penzances van
Gilbert en
Sullivan. De Opéra
Comique
Maastricht maakte
van deze
'light-opera' een
boeiend visueel
spektakel.

Mischa Maisky,
een cellogazelle

MAASTRICHT-Als gastorkest van
het Limburgs Symphonie Orkest
met Puccini's opera Madama But-
terfly langs de provinciale schouw-
burgen toert, trad zaterdagavond in
deMaastrichtse Staarzaal als gastor-
kest het Stadtisches Orchester
Aachen op onder leiding van zijn
vaste dirigent Yoram David. Naast
de Vijfde Symfonie van Peter Tsjai-
kovski stond het celloconcert van
Antonin Dvofak op het programma,
met als solist de bekende cellist
Mischa Maisky.
De laatste 'Amerikaanse' composi-
tie van Dvofak (die in de jaren 1892-
-1895 werkzaam was in Amerika)
kreeg van Mischa Maisky een apert
gloedvolle vertolking. Met een in-
tens warme toonvorming gafde met
een wilde haarbos getooide cellist
fraai gestalte aan de muzikale inten-
ties van de Tsjechische componist.
Maisky's snarenspel was tevens
licht en soepel als de loop van een
gazelle; als equivalent van 'de kla-
vierleeuw' mag hij voorzeker als cel-
logazelle betiteld worden. Het or-
kest van Aken, overigens het oudste
symfonieorkest van de huidige

Bondsrepubliek, begeleidde welis-
waar gedisciplineerd, zoals we dat
van Duitse orkesten gewend zijn,
maar had met de ietwat vrijere
speeltrant van de solist toch af en
toe wat problemen.
Het mag dan wel een cliché zijn,
maar de uitvoering van Tsjaikovs-
ki's Vijfde klonk typisch Duits en
werd dus 'tuchtig' en gepronon-
ceerd uitgevoerd, zonder de warm-
bloedige, weemoedige romantiek
op te roepen, die zo kemmerkend is
voor de muziek van de Russische
meester. Dat was onder meer goed
merkbaar aan de hoornsolo van het
tweede deel en in deel drie, de Val-
se. Ondanks een vrijwel perfecte or-
kestbalans klonk het geheel voor
mijn gevoel te droog; het orkest
miste de warme totaalklank, dieons
LSO bezit als het echt in goeie doen
is. Deze symfonie bezit verder voor
het publiek een 'gevaarlijke' plaats:
in de coda van de finale komt een
grotefermate voor. Wanneer de diri-
gent daar muzikaal niet laat blijken
dat het werk nog verder gaat, is men
in de zaal snel geneigd te gaan ap-
plaudisseren. Dat dit in Maastricht
inderdaad enkelen overkwam mag
niet uitsluitend aan hun onwetend-
heid dienaangaande geweten wor-
den, maar eerder aan de muzikale
onduidelijkheid van Generalmusik-
direktor Yoram David.

peter p. graven

recept
Aardappel -preisoep
In Frankrijk heet deze soep Potage
Parmentier. De toevoeging Par-
mentier is een eerbetoon aan de 18e
eeuwse apotheker Aontoine Par-
mentier die de aardappel een warm
hart toedroeg.
Benodigdheden voor 4 personen: 2
aardappels, 2 preien, 75-100 g ge-
rookt spek, 60-65 g boter, kerrie,
zout, 1-2 el bloem, 1 1 sterke kippe-
bouillon.

Schil de aardappels en rasp ze grof.
Was de preien en snijd ze in uiterst
dunneringen. Snijd enkele stukken
groen preiblad in de lengte in reep-
jesen leg deze opzij. Snijd het spek
in dunne plakjes. Fruit de stukjes
aardappelrasp, spek en preiringen
met kerrie en zout in de boter zacht.
Bestrooi met de bloem en laat de
bloem ongeveer 2 minuten meefrui-
ten. Schenk dan beetje bij beetje de
kippebouillon in de pan en roer tot

een licht gebonden soep is ontstaan.
Laat de soep een minuut of 15
zachtjes doorkoken. Breng laagje
water aan de kook en laat hierin de
reepjes prei glijden.Kook ze precies
1 minuut en giet ze dan af door een
zeef. Overspoel de preireepjes met
'koud water en laat ze goed uitlek-
ken. Verdeel de soep over kommen
of borden en gameer met de prei-
reepjes.

hub meijer

Indrukwekkend
programma van
Studentenkoor

MAASTRICHT - Het
Nederlands Studenten
Kamerkoor leverde af-
gelopen weekend een
knappe prestatie. On-
der leiding van zijn
nieuwe dirigent Daniël
Reuss bracht het koor
een veeleisend pro-
gramma van louter mo-
derne Nederlandse
composities op gedich-
ten van Paul Celan en
Emily Dickinson, dat
dik anderhalf uur duur-
de. Met een hartverwar-
mend enthousiasme en
een niet aflatende ge-
drevenheid zongen ze
Rudolf Eschers Songs
of Love and Eternity,
Robert Heppeners
Nachklange, Zeiten-
schrunde van Caroline
Ansink en I shall keep
singing van Wim Dirri-
wachter. Waarvan de
laatste twee werden be-
geleid door een blaas-
kwintet, dat daarnaast
nog zorgde voor een
aantal zeer welkome in-
strumentale intermezzi.
Vooral het nieuwe werk
van Caroline Ansink,
dat zij speciaal voor dit
programma in opdracht
van het NSK schreef,
bleek een razend moei-
lijk werk. De registers
van de zangers worden
tot hun uiterste grenzen
aangesproken en har-
monisch bieden de vijf-

en meer-klanken hen
weinig vaste referentie-
punten. En ook rit-
misch is de compositie
van een dusdanigecom-
plexiteit, vol van anti-
metrische figuren, dat
het de nodige hoofdbre-
kens zal hebben gekost
op het gebied van het
samenspel. Ondanks
deze tot in het kleinste
detail uitgewerkte com-
positietechniek klonk
het geheel echter nogal
zwaar op de hand, deze
compositie had bij lan-
ge na niet de zeggings-
kracht van Robert Hep-
peners Nachklange.

Diens werk dateert al
uit 1977 en geeft een
veel betekenisvoller
verklanking van Celans
gedicht. Heppener
springt veel effectiever
met zijn materiaal om,
waardoor zijn stuk veel
organischer in elkaar
zit: gebruik makend
van effecten als het
klikken met de , tong,

het zingen met de tan-
den op elkaaren het vo-
caliseren van medeklin-
kers, die hij in kwartto-
nen op en neer laat glij-
den, creëert hij eerst
een geheimzinnige
sfeer, waarna hij kort
het gedicht laat klinken
om vervolgens weer te-
rug te keren naar de
rondcirkelende klan-
ken van het begin. Een
compositie, die een bij-
zondere expressiviteit
in zich draagt.
Deze kwam in de uit-
voering van het NSK
volledig tot zijn recht.
Door de verspreide op-
stelling van de koor-
groepen over de zaal
werd je als het ware
meegezogen in de mys-
tieke sfeer van dit stuk.
Hierbij zorgde de uiter-
ste concentratie van de
koorleden en de achter-
waarts dirigerende diri-
gent voor een spanning
waar je mond van open-
viel. Met een minutieu-
ze dosering van de dy-

namiek in het aanzwel-
len en uitsterven van de
klankvlagen en een
mooie balans tussen de
vier sub-koortjes kwam
het koor tot een zinde-
rende uitvoering van
deze Nachklange.

Als afsluiting werden
de Songs of Love and
Eternity gezongen van
Rudolf Escher: de kans
om eens lekker uit te
zingen in sierlijke fijne
melodieën, afgezet te-
gen een prachtig gol-
vende als tegenmelodie
werkende harmonische
ondergrond van
drieklanken. De hechte
koorklank en de prach-
tige kleuring van de af-
zondelijke stemgroe-
pen kwamen vooral in
het vierde deel mooi
naar voren, waarin de
melodie en de pende-
lende accoordiek afwis-
selend in alle stemmen
voorkomt. Een mees-
terlijke prestatie van
Daniël Reuss die dit
projectkoor, dat bestaat
uit amateur zangers en
elk jaarna audities weer
opnieuw wordt samen-
gesteld uit studenten
uit het hele land, bin-
nen zo korte tijd weet
aan te sporen tot zon
knappe prestatie.

mariëlle hintzen

kunst

M'46 met'De Fantast':
heerlijk avondje toneel

MAASTRICHT - Een heerlijk avondje to-
neel. Dat bezorgde toneelgroep M'46 zijn
publiek als première in zn nieuwe Vest-
zaktheater Pesthuys, Maastricht. Hoofdfi-
guren in 'De Fantast', van Herb Gardner,
zijn Bèr Veugen en Frans Keulen. Het is
een waar genot deze toneelrotten 'aan het
werk' te zien. De rollen van de bejaarde
mannen Nat en Midge zijn hen op het lijf
geschreven.

De twee, een neger en een jood, ontmoe-
ten elkaar in het Central Park in New
Vork City. Nat (Keulen) is de fantast, die
zich in zijn 'status' van bejaarde weet te
handhaven door de meest fantastische
verhalen voor waarheid op te dissen. Hij
doet dat met zoveel overtuigingskracht,
dat iedereen daar aanvankelijk intuint.
Midge raakt daarom vreselijk boos op zijn
leeftijdgenoot, hij wil hem niet meer zien.
Zelf dreigt hij zijn baantje als stoker/on-
derhoudsmonteur van een verwarmings-
ketel in een flatgebouw kwijt teraken om-
dat er een automatische ketel voor in de

plaats komt, die op de duur nog goedko-
per is ook. De werkgever heeftreeds voor-
uitgedacht en een plaatsje in een bejaar-
denhuis zeker gesteld.

Omdat haar vader met zijn gefantaseerde
verhalen moeilijkheden veroorzaakt, wil
zijn gehuwde dochter (Letty van den Hof)
een 'oplossing' voor hem. Nat mag niet
meer naar het park, hij moet zijn dagen
slijten in het dagverblijf van een bejaar-
dentehuis. Maar voor het zover is, ont-
moeten de oude mannen elkaar nog eens
op hun bankje in het park, waar Midge, nu
met het grootste plezier, luistert naar de
verzinsels van Nat.

In dat park maakten ze deel uit van de hui-
dige maatschappij. Er 'komen paartjes
vrijen, junkies en dealers ontmoeten el-
kaar daar, een trimmer passeert, een agent
'vangt' een hoer, een gestoorde vrouw met
een buik orgeltje zingt haar droevig lied,
het Leger des Heils trekt voorbij, een ex-
hibitionist probeert er aan zijn trekken te
komen. In dat park werden de beide be-
jaarden gemolesteerd, neergeslagen, van
hun spaarzame geld beroofd. Aan dit le-
vendige achtergrondgebeuren werden
stuk voor stuk goede bijdragen geleverd
door Til van der Kooij, Maria Kapteijns,
Loek Sleebe, Ellen van Geel,Myriam Fer-
rier, Maartje Claessens, Marco Doudeyns

en Henk de Mol Moncourt

Keulen en Veugen trokken de brederegis-
ters open van hun toneeltalenten, dieze in
een lang leven met hart en ziel tot op pro-
fessioneel niveau hebben ontwikkeld. 'De
Fantast' kreeg daardoor alles mee om toe-
schouwers te laten meeleven en te ontroe-
ren. En dat geheel en al in een sfeer van
milde humor die de lachspieren van de
toeschouwers voortdurend spontaan in
beweging bracht. Een schot in de roos,
dezeproduktie, waarin ook nogVic Claes-
sens, Jêrome Slakhorst en Peter van de
Sande meespelen. De regie is van Jos Jon-
kers.

Wie van dit aantrekkelijk stukje toneel wil
genieten kan dat nog op zaterdag 17 en 24,
zondag 18 en 25 maart, of bij een van de
vervolgvoorstellingen tweede helft april.
Omdat het Vestzaktheater slechts over
zestig plaatsen beschikt, is reserveren aan
te bevelen. Tel. 043-217615.

mya maas

LOV naar
Pavarotti

HEERLEN - De Limburgse Opera
Vereniging zal een bezoek brengen
aan het concert, dat de wereldbe-
roemde tenor Luciano Pavarotti in
tiet Sportpaleis in Antwerpen zal
geven. Pavarotti, die op 29 juli een
openluchtconcert in Keulen geeft,
zal op zaterdag 22 september in Ant-
werpen concerteren. De LOV, die
dit concert bezoekt, verzoekt leden
en niet-leden zo snel mogelijk te
reageren als ze dit concert willen
bijwonen. Zij moeten dan contact
opnemen met secretaris Van Hees,
@ 04490-33182. De prijs inclusief
busreis bedraagt voor LOV-leden
185 en 295 gulden (derde of eerste
categorie) en voor niet-leden 190 en
300 gulden.

# Luciano Pavarotti

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
.6411 RS Heerlen
Banken: ABN Bank Heerlen
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Postbank
10 35 100

Tel.: abonnementen:
I 045-739881

advertenties:
045-739886
rubrieksadvertentie9'
045-719966

Rayonkantoren: -$
Brunssum 045-256^Geleen 04490-46»^Heerlen-Centrum 045-7177,
Kerkrade 045-452932/455»^
Maastricht 043-25*»'}
Schaesberg 045"31_ftl
Roermond 04750-18*5
Sittard 04490-15»^Valkenburg 04406-1
Fax: -d,
redactie 045-73*5
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redactie cal*overige afdelingen 55"
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bij vooruitbetaling te voldoe^per kwartaal ’ '*'$
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Muziek voor
basisscholen

MAASTRICHT - Ten behoeve va"
het muziekonderwijs op de basi*
scholen in Maastricht en Heuv»
land verzorgt sinds 1984 een val
gemeentewege aangestelde
ziekconsulent een aantal dien?
verleningen.

In het kader daarvan vinden de*
week in de aula van de Stedelijk
Muziekschool te Wyck-Maastric 11
een drietal bijzondere uitvoer!»
gen plaats. Om ouders eens te laWj
proeven wat hun kinderen in zfi'
educatieve voorstelling meern*
ken voert het Nijmeegse luiaard*
gild op 14 maart het programH"
Hallo Hier Madrid uit, dat de W
deren op een ander tijdstip Jschoolverband zullen bezoek^
Deze speciale ouder-voorstelli"
begint om 19.30 uur en is vrij to*
gankelijk.

Op 16 maart geeft het Ensernb'
Contraint met Joost Prinsen Wj*
voorstellingen van De Chine»
Nachtegaal, op muziek van Th?
Loevendie. De twee voorstele?
gen, georganiseerd door muzie*
consulent Jan Bessems i.s.m. *stichting INTRO, zullen bijF
woond worden door de leerling^
van groep 7 en 8 van acht verscb*
lende basisscholen.

Oplossing van gisteren

EVENBEELD
M-GELEI-tf
ES-TIN-MA
LEK-K-PA*1
TRAM-RING
-VLAMING'
BIET-TAA^
LES-B-SABjOS-BEK-N^N-GAREN-I
DOORGAANS

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. weidegewas; 4. stevig; 8.
deel van het oor; 10. deel v.e. broek; 11.
voorzetsel; 12. voertuig; 14. boksterm
(afk.); 15. vloeistof; 17. te weinig vocht
hebbend; 19. ijzerhoudende grond; 21.
oogholte; 22. telwoord; 23. dakbedekking;
25. soort schop; 27. graangewas; 30.
rund; 32. vis; 33. voorzetsel; 34. boom;
36. hemellichaam; 37. genodigde; 38. ont-
stekingskoord.

Vertikaal: 1. bezieling (tig): 2. belern^ring (fig.); 3. ofschoon; 5. voorzetsel.
vermogend; 7. nagelaten afdruk; 9. \
mosterd vlees; 12. walkant; 13. muZ',(,
noot; 15. scherp-zuur; 16. plantezie^.
18. rivier in Rusland; 20. boom; 23. »^bouwwerktuig; 24. afgebroken deel j
iets; 26. plant met geneeskrachtige won;
28. laagtijd; 29. sint (afk.); 31. bladgr"L
te; 33. kloosterlinge; 35. stoomsC'
(afk); 36. op deze wijze.
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In de lente genieten van al
het moois dat deze streek te
bieden heeft. Verblijven in
een typisch Italiaans hotel
aan de voet van de Monte

Amiata in Castel del Piano.

18 t/m 27 mei

Lees aan de achterzijde van deze
strook de volledige informatie over
deze lentereis, die vanaf vandaag te

boeken is bij alle kantoren van
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals.



TOSCANA:
KUNST, KÜLTÜÜR EN HISTORIE

Toscana is, in cultureel opzicht, het rijkste
gebied van Italië. Daarnaast is het prachtige
Toscaanse landschap door de eeuwen heen

door vele schilders vastgelegd.
U heeft nu de gelegenheid om al dit moois met

eigen ogen te aanschouwen.

Voor Vrienden van het Limburgs Dagblad werd'
in samenwerking met SCHMITZ Reizen - een

prima reis samengesteld.
Onder begeleiding van een Nederlandse gids,
die de gehele reis meemaakt, laten wij u kennis
maken met een groot aantal facetten die deze

bijzondere streek te bieden heeft.

Omdat een vakantie begint op het moment dat u
in de luxe touringcar stapt, nemen wij de tijd om
uitgerust in Italië aan te komen en wordt zowel

op de heen- als de terugreis onderweg
overnacht.

1"

REISINFO
Datum: 18 t/m 27 mei 1990
Vervoer: Luxe touringcar - Schmitz Reizen
Verblijf: Hotel 'Stella' in Castel del Piano, gelegen

aan de voet van de Monte Amiata.
Zowel op de heen- als op de terugreis wordt
overnacht. Eenmaal in Schönberg en
eenmaal in de buurt van Innsbrück.

Hotel: Hotel Stella is een typisch Toscaans huis,
waar alle kamers zijn voorzien van
douche/toilet en waar u verblijft op basis van
halfpension.

Excursies: Vanuit Castel del Piano maken wij dagelijks
interessante excursies. Zo bezoekt u o.a. het
wereldberoemde Florence met zijn vele
musea en kerken; de stad Siëna, parel van de
Toscaanse cultuur. Wij laten u kennismaken
met de authentieke Italiaanse dorpen, in
plaatsen als Montalcino, Roccalbegna,
Piënza en Montepulciano waant u zich in de
middeleeuwen.

Prijs: ’ 1133,-pp.
Toeslag 1-pers.kamer ’ 117,-.

SPECIALE VRIENDENKORTING

’ 25,- pp.
Op vertoon van uw vriendenpas
geniet u deze extra korting!

Inclusief: Vervoer per luxe touringcar.
Verblijf in hotel Stella op basis van
halfpension.
Overnachting op heen- en terugreis.
Begeleiding door Nederlandse gids.
Reis- en annuleringsverzekering.
Diverse excursies
(Niet inbegrepen: eventuele entreegelden).
Afscheidsdiner (in Nederland)

Boeken: Vanaf vandaag bij alle kantoren van Limburgs
Dagblad en de VVV Vaals, onder aanbetaling
van ’ 100,- p.p.

Vanaf volgende week publiceren wij op deze pagina dereisinformatie ove '* 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.)
De publikatie staat in week 11 met Medjugorge en vervolgens wekelijks cc
reis in boven staande volgorde.

OPREIS MET UWKRANT
LimburgsDagblad



Arbeiderspartij laat
ministers opstappen

KFAR SABA - De Israëlische
Arbeiderspartij heeft gisteren
haar ministers toestemming ge-
geven om uit de coalitieregering
met de Likoed te stappen. De be-
slissing is genomen, omdat de
Likoed van premier Yitzhak
Shamir de vredesonderhandelin-
gen met de Palestijnen blok-
keert. Een overweldigende
meerderheid van de 1300 socia-
listische afgevaardigden gaf
vice-premier Shimon Peres een
mandaat om alle stappen te zet-
ten die nodig zijn om vrede met
de Palestijnen te bewerkstelli-
gen.

Peres beschuldigde zijn coalitie-
partner ervan vredespogingen
tegen te houden door de Ameri-
kaanse voorstellen voor Israëli-
sche-Palestijnse onderhandelin-
gen niet te aanvaarden. „Shamir
probeert ons de woestijn van be-
sluiteloosheid in te trekken", zei

Peres tot de afgevaardigen van
zijn Arbeiderspartij.
Gisteren was de socialistische vi-
ce-premier al het kantoor van
Shamir uitgestormd uit woede
over de houding van de Likoed.
De meningsverschillen tussen de,coalitiepartners concentreren

zich op Jeruzalem. De Likoed-
partij wil geen besprekingen metPalestijnen uit Oost-Jeruzalem,
omdat ze bang is dat daardoor de
Israëlische heerschappij over dit
stadsgedeelte zal worden aange-
tast. De Arbeiderspartij deelt die
vrees niet.
Het Israëlische parlement komt
donderdag bijeen en zal stem-
men over het voortbestaan van
de regering. Er zijn acht moties
van wantrouwen ingediend te-
gen het kabinet. Maar voor de
parlementszitting zouden de so-
cialisten al kunnen besluiten om
zich terug te trekken.

Oproep
Het meest uitgesproken was de re-
actie van de Amerikaanse regering,
die Moskou gisteren opriep de wil
van de Litouwers te respecteren.
Washington, dat nooit de annexe-
ring van de Baltische republieken
erkende, ging echter ook niet zo ver
de nieuwe leiding in Vilnius diplo-
matiek te erkennen.
In diverse Oosteuropese landen
werd ook medeleven getoond met
de Litouwse stap. De Poolse rege-
ring deelde mee: „Polen erkent het
recht op zelfbeschikking van elk
volk". En regeringswoordvoerder
Henryk Wozniakowski zei: „Het
ontstaan van een nieuwe staat di-
rect aan onze grens is een serieuze
zaak". Het dagblad van Solidariteit
sprak van vreugde en noemde het
Litouwse besluit 'een test voor de
politiek van democratische hervor-
mingen' van Sovj et-leider Michail
Gorbatsjov.

Overheid, NZR en vakbonden slaan handen ineen

Tekort van personeel in
ziekenhuizen aangepakt
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Overheid, Na-
tionale Ziekenhuisraad en
vakbonden gaan samen het te-
kort aan'personeel in zieken-
huizen en inrichtingen aan-
pakken. Daartoe worden per
regio aparte scholings- en
werkervaringsprojecten in het
ziekenhuiswezen opgezet.
Vooral (herintredende) vrou-
wen, langdurig werklozen en
etnische minderheden komen
hiervoor in aanmerking. Daar-
over is gisteren een akkoord
getekend op het ministerie
van sociale zaken.
De ziekenhuizen en inrichtingen
hebben een groot tekort aan perso-
neel. Dat leidt tot een zware belas-
ting en lange wachttijden voor pa-

tiënten. Daarom krijgt het zieken-
huiswezen nu een voorkeurspositie
binnen de arbeidsvoorziening, al-
dus minister De Vries van Sociale
Zaken. Per regio komen er aparte
werkervarings- en scholingsprojec-
ten. Verder kan gebruik worden ge-
maakt van bestaande subsidie-rege-
lingen en werkgelegenheidsprojec-
ten. De Vries denkt hiermee de
werkloosheid onder langdurig
werklozen, vrouwen en etnische
minderheden terug te dringen. Het
ministerie van WVC moet werklo-
zen dan wel een garantie op een
baan bieden, vond de minister.

De projecten worden een keer per
jaar, in april, door de partijen beoor-
deeld. De kosten worden gedragen
door de ministeries van Sociale Za-
ken en WVC, die geld zullen storten
in een daarvoor op te richten fonds.
Staatssecretaris Simons van volks-

gezondheid heeft een miljoen gul-
den beschikbaar gesteld en zei be-
reid te zijn binnen zijn begroting
naar extra geld te zoeken om het
personeelstekort teniet te doen.

Imago
De totale kosten van het plan zijn
nog niet bekend. Evenmin is een
streefgetal vastgelegd van het aan-
tal werklozen dat jaarlijks een baan
moet vinden in het ziekenhuiswe-
zen. Simons beklemtoonde dat het
banenplan slechts een onderdeel
van een totaalbeleid is. Zo moeten
de opleidingen beter aansluiten op
de praktijk. Het imago van het be-
roep moet worden verbeterd en de
werkdruk verminderd. Daartoe
moeten werklozen voor het vak
worden geïnteresseerden zal er iets
aan het salaris moeten worden ge-
daan.

Ter Beek: 'Korten
op verdediging

Antillen en Aruba'

Van onze parlementsredactie

e J* HAAG -Op de uitgaven voor
4^/^dediging van de Nederlandse
cent u

en Aruba wordt tien pro-
(bpf Dezuinigd. Minister Ter Beek
gist } stelt dat in een brief'die
Ver,eren aan de Tweede Kamer is
besr9nden. In de brief worden de
£e Vlnigingen opgesomd die Ter

eerder> bÜ de begrotingsbe-
aam nS, mondeling in de Kamerkondigde.

°t>hSe rnalmoment ZOTëi de Nederland-
ers♦ met een fregat, 600 mari-
vaartui 6e vlieêtuigen en een duik-

Voor de verdedigingvan de'ijk J" en Aruba. Het is onduide-
gitig ? de Nederlandse verdedi-

SchjnSt' °mdat de kosten onderVwi de exPloitatieposten val-
«ing nfpa,rsfehiJmijk zal de bezuini-

gt! £Prfi en Prc,cent vooral wor-
lseerd door het aantal ma-rs « verminderen.

ke nd ,ek maakt in de brief ook be-
ftiacntn °e de verschillende krijgs-

°-elen worden aangeslagen

om het bezuinigingsbedrag tot 1995
van 2,2 miljard gulden te halen. De
marine 'moet het met 460 miljoen
gulden minder doen, de luchtmacht
wordt met zon 550 miljoen gekort
en de landmacht zal in de periode
1991-1995 1,2 miljard inleveren. Op
het departement in Den Haag wor-
den 1500 verder arbeidsplaatsen ge-
schrapt.

Nulgroei
Een bezuiniging van 1,6 miljard
vloeit voort uit de afspraken in het
regeerakkoord: in 1991 stijgt de de-

fensiebegroting nog met 0,6 pro-
cent, maar voor de twee jaren daar-
na zijn CDA en PvdA een nulgroei
overeengekomen. De overige 600
miljoen wil Ter Beek gebruiken
voor verificatie van nog te sluiten
ontwapeningsakkoorden tussen
NAVO en Warschaupact, extra mi-
lieu-maatregelen en automatise-
ring.
Van de grote operaties dieTer Beek
in januari al aankondigde, trok de
bezuiniging op het in de Bondsre-
publiek gelegerde Eerste Leger-
korps de meeste belangstelling. De
parate sterkte van het legerkorps zal
met 750 dienstplichtigen afnemen.

In Nederland zelf worden ongeveer
1000 manschappen oproepbaar ge-
steld. Op termijn verwacht Ter
Beek twee van de tien brigades op
te kunnen heffen.

Mariniers
Het korps mariniers, dat op het mo-
ment 2800 man telt, moet 300 man-
schappen inleveren. De NAVO kan
op de inzet van 144 Nederlandse
F-16's rekenen en niet op de aanvan-
kelijk beloofde 162. Van de 468 Leo-
pard I-tanks worden er 126 in de
mottenballen gezet. De aanschaf
van 50 anti-tankhelikopters (kosten
1,7 miljard) is verder uitgesteld en
vier van de tien fregatten van de
Kortenaerklasse worden in 1996
vervroegd uit de vaart genomen.

Ter Beek kondigde in januari ook
nog aan dat de marine geen 24, maar
slechts 20 nieuwe boord-helikopters
krijgt. Van de oprichting van een
Geleide Groep Wapens Nederland
is afgezien, zodat de aankoop van
vier Patriot-systemen is afgeblazen.

binnen/buitenland

Le Pen is
niet meer

onschendbaar
STRAATSBURG - Wegens ra-
cistische uitlatingen kan Jean-
Marie le Pen, fractieleider van deRechtse Europese Radicalen,
"lans door het Franse openbaar
Ministerie vervolgd worden. In
j*n verrassende uitspraak hiefhet Europees Parlement gister-
*vond diens parlementaire on-
schendbaarheid op. Een eerdere
Poging hiertoe mislukte.
*fl een interview in het Franse
dagblad Present heeft Le Pen op
"1 augustus 1989 onder andere
Sezegd dat er een onjuist, mislei-dend en leugenachtig gebruik
*ordt gemaakt van de mensen-
rechten. „De grote internationale
°rganisaties zoals de internatio-
"tole joodse organisatie spelen
j*n niet te verwaarlozen rol in
net ontstaan van deze onvader-
'andslievende mentaliteit."

laatste zin was de Franse
Procureur-generaal in het ver-keerde keelgat geschoten en ver-
tocht het Europees Parlementom opheffing van de parlemen-
taire onschendbaarheid van LePen.

Westerse landen wachten nog met erkenning republiek

Verheugde reacties
na stap Litouwen

DEN HAAG - Verscheidene
westerse landen hebben giste-
ren het besluit van Litouwen
om zich onafhankelijk te ver-
klaren van de Sovjetunie met
sympathie begroet. Maar in de
meeste landen, waaronder Ne-
derland, werd er op gewezen
dat moet worden gewacht op
de onderhandelingen tussen
Moskou en de nieuwe Litouw-
se leiding, om te kunnen over-
gaan tot een eventuele diplo-
matieke erkenning van de
Oostzee-republiek.

Voor de Nederlandseregering is de
volkenrechtelijke hamvraag of Li-
touwen beschikt over een effectieve
regering, zo lang niet duidelijk is
hoe de Sovjet-leiding in Moskou zal
reageren op de eenzijdige onafhan-
kelijkheidsverklaring, die het Li-
touwse parlement zondagavond
aannam.
Voor Nederland zijn Estland, Let-
land en Litouwen altijd deelstaten
van de Sovjetunie geweest, want
Nederland heeft- bij de erkenning
van de Sovetjunie in 1942 geen re-
serves gemaakt over het onafhanke-
lijke voortbestaan van de Oostzee-
republieken, zoals bijvoorbeeld ook
Spanje en Portugal niet deden. Lan-
den als de Verenigde Staten en De-
nemarken bleven uitgaan van de in
1921 uitgeroepen onafhankelijkheid
van de Oostzee-republieken.
De regering zal de kwestie van er-
kenning eveneens bespreken met
de EG-partners, die alle hopen dat
Moskou de onderhandelingen met
de Litouwse regering over de onaf-
hankelijkheidsverklaring spoedig
zal openen.

Inkrimping Duits
leger nog forser

HAMBURG - De Westduitse minis-
ter van Defensie Gerhard Stolten-
berg heeft gisteren verklaard voor-
stander te zijn van een verminde-
ring van de Westduitse troepen-
macht met nog eens 20.000 man.

Vorig jaar december besloot het
Westduitse kabinet het aantal man-
schappen terug te brengen van
495.000 naar 420.000. Wat Stolten-
berg betreft kunnen er door 'de ver-
anderingen in het Oosten en de toe-
nadering tussen de twee Duitse sta-
ten' nog eens 20.000 man geschrapt
worden, voor het grootste deel ge-
wone soldaten.
„De Bundeswehr gaat kleiner wor-
den, maar ook professioneler en
moderner dan in het verleden," ver-
klaarde de minister tijdens een dis-
cussieforum dat was georganiseerd
door het dagblad 'Die Welt.

Litouwen
Met de onafhankelijkheids-
verklaring van Litouwen lijkt
een grote stap te" zijn gezet
in de richting van het uiteen-
vallen van de Sovjetunie.
Het hoeft geen betoog dat
de daad van Litouwen - en
de reactie van Gorbatsjov
daarop - met argusogen
worden bekeken in de beide
andere Baltische staten, Est-

land en Letland. Ook in deze gebieden zijn krachtige bewegingen
op de been die zo snel mogelijk de zelfstandigheid willen bewerk-
stelligen.
Nu de Sovjetleider - nog - niet verder is gegaan dan te verklaren
'verontrust' te zijn en 'ernstige bezwaren' tegen de onafhankelijk-
heid te hebben,-kunnen ook Estland en Letland mogelijkheden zien
zich spoedig vrij van Moskou te verklaren. Overigens zal een lang
proces van onderhandelingen nodig zijn om de onafhankelijkheid
niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk te bewerkstelligen.
Daarbij is het lang niet zeker datMoskou de stap van Litouwen ook
werkelijk zal accepteren. Wel komt de actie op een cruciaal mo-
ment, vooral voor Gorbatsjov zelf. Momenteel is de bijzondere zit-
ting van het Congres van Volksafgevaardigden, die tot doel heeft
de presidentiële bevoegdheden te verruimen. Gorbatsjov zal met
zijn grotere bevoegdheden onder meer het parlement van een re-
publiek kunnen ontbinden en alle besluiten van dat parlement on-
geldig kunnen verklaren. Het was juistom die reden dat het parle-
ment van Litouwen nog zondag de onafhankelijkheid proclameer-
de. Van zijn optreden nu zal afhangen of Gorbatsjov het vertrou-
wen van het Congres krijgt.
Dat de vertegenwoordigers van Litouwen de zitting boycotten, is
daarbij niet meer dan logisch.
Gorbatsjov heeft de afgelopen weken tevergeefs geprobeerd te
voorkomen dat Litouwen zich onafhankelijk zou verklaren. Hij had
Litouwen al gewaarschuwd dat het een fikse rekening gepresen-
teerd zou kunnen krijgen. Gorbatsjov noemde in dit verband een
bedrag van 65 miljard gulden, als tegemoetkoming voor de inves-
teringen die de Sovjetunie sinds 1940 in Litouwen heeft gedaan.
Wil Gorbatsjov geloofwaardig blijven als leider van de Sovjetunie
en de komende dagen op voldoende steun kunnen rekenen, dan
zal hij op de een of andere manier in actie moeten komen. Dat het
daarbij om een gewelddadig ingrijpen zal gaan is nagenoeg uit te
sluiten, omdat zelfs de hovikken binnen de Communistische Partij
zich daartegen hebben verklaard.

Politburo
Mongolië
afgetreden

ULAN BATOR - Het politburo van
de regerende Mongoolse commu-
nistische partij is gisteren in Ulan
Bator in zijn geheel afgetreden. Het
besluit daartoe werd genomen door
een voltallige vergadering van het
Centraal Comité van de partij.

Naar de partijleider, Schambyn Bat-
munch, in een toespraak zei, begint
de vernieuwing van de partij met
een wijziging van de leiding, die na-
der zal worden besproken op een
buitengewoon congres van de partij
dat voor 10 april moet worden bij-
eengeroepen.
De partijleider stelde tevens voor
dat het Mongoolse parlement op
een op 21 maart beginnende zitting
besluit het grondwetsartikel te wij-
zigen dat de partij tot dusverre de
leidende rol in het land garandeert.
Bovendien wil Batmunch vervroeg-
de verkiezingen uitschrijven.

Presidente
in Haïti na

vlucht Avril
PORT-AU-PRINCE - Op de
eilandstaat Haïti in de Caribi-
sche Zee wordt na het afzetten
en de vlucht gisteren van dic-
tator generaal Avril een vrou-
welijke rechter benoemd tot
interim-president.
Mevrouw Ertha Pascal-Trouillot,
een rechter in het Haïtiaanse Hoog-
gerechtshof, heeft de steun van de
belangrijkste partijen en opperbe-
velhebber Abraham, en zal volgens
de Haïtiaanse oppositie verkiezin-
gen organiseren.
De eerste taak voor Pascal-Trouillot
zal zijn de orde en rust te herstellen
in het zes miljoen inwoners tellende
Haïti, waar in het weekeinde zeker
17 mensen om het leven kwamen bij
ongeregeldheden. De presidente
wordt naar verwachting vandaag
beëdigd.
Na de dagenlange onlusten en de-
monstraties in Port-au-Prince sloeg
de leider van de Haïtiaanse militaire
junta, generaalProsper Avril, giste-
ren met een Amerikaans vliegtuig
op de vlucht. Waarschijnlijk ging hij
op weg naar Florida, maar er zijn
ook onbevestigde berichten dat hij
een huis in België heeft.

In Port-au-Prince was de situatie
gisteren nog gespannen. Legertroe-
pen en politie patrouilleerden in de
straten.

punt uit
Onlusten

Bij de aanhoudende gevechten
tussen zwarten in Zuid-Afrika
zijn in het weekeinde 17 doden
gevallen. De onlusten zijn de
ergste sinds halverwege de ja-
ren tachtig. De afgelopen vier
weken zijn al meer dan 200
mensen gedood bij gevechten
tussen verschillende zwarte be-
volkingsgroepen en tussen
bendes die elkaar om de n,
in de woonoorden bestrijden.

Opgepakt
In Cuba zijn zeven politieke ac-
tivisten, onder wie een voor-
aanstaande pleitbezorger van
de mensenrechten, opgepakt,
zo hebben welingelichte zegs-
lieden gisteren bekend ge-
maakt. Volgens mensenrech-
tengroeperingen zijn de autori-
teiten een campagne begonnen
tegen dissidente groepen die
streven naar meer politieke
vrijheid in Cuba.

Gearresteerd
Elf personen die verdacht wor-
den van lidmaatschap van een
tot nu toe onbekende linkse or-
ganisatie, zijn het afgelopen
weekeinde door deTurkse poli-
tie gearresteerd. Aan de arres-
taties g"ing een gijzelingsactie
vooraf, waarbij één dodeviel en
vier gewonden. De gearres-
teerden zouden lid zijn van-de
verder onbekende 'Gewapende
Volksstrijdkrachten van de Re-
volutionaire Communistische
Partij.

Moskee
In de Twentse gemeente Rijs-
sen is een flinke politieke rel
ontstaan door een weigerjug
van de SGP om mee te werkea
aan de bouw van een moskeg
voor de 565 Turken in deze
plaats. De SGP is de grootste
politieke partij in Rijssen. De
lijsttrekker van de SGP, als
wethouder van openbare wer-
ken tevens de direct verant-
woordelijke bestuurder, D.
Kreijkes, zegt alles in het werk
te stellen om de bouw van een
moskee te voorkomen.

Slangen
Bij een routinecontrole heeft de
douane op Schiphol 89 boa con-
strictor-slangen gevonden, die'
het land werden binnenge-
smokkeld. De nog vrij jonge
beesten, waarvan de meeste"
een lengte hadden van tussen'
de 60 en 80 centimeter, waren
bestemd voor de Nederlai
markt en hebben een handels-
waarde van rond de 27.000 gul-
den.

Japanners
Als. de Japanners zich in het
huidige lage tempo blijven
voortplanten zullen er over
1.000 jaar geen Japanners meer
zijn. Deze voorspelling is giste-
ren gedaan door het Japanse
Demografische Institut de la
Santé. Ofschoon Japanners de
langste levensverwachting van
de wereld hebben (mannen
worden gemiddeld 78 jaar en
vrouwen 82) neemt het aantal
Japanners steeds sneller af.

Weerzien Mandela met Tambo

" Na 28 jaar zagen de
ANC-leiders van het
eerste uur Nelson Man-
dela en Oliver Tambo
elkaar gisteren in de
Zweedse hoofdstadStockholm terug. Het
U)as een emotioneel
Weerzien tussen de
twee gezworen anti-
apartheidstrijders.
Tambo verblijft in
Stockholm om te her-
stellen van een beroer-
te. Mandela maakte op
reis naar Zweden een
tussenstop op Schip-
hol. Maar hij gelastte
de persconferentie we-
gens oververmoeid-
heid af. Nadat hij even
wiet vertegenwoordi-
gers van de Neder-
landse anti-apart-
heidsorganisaties ge-
sproken had, vertrok
hij met de belofte: Ne-derland kan er gerust
°P zijn dat ik hier weer
terugkom."

Dinsdag 13 maart 1990 "3Limburgs dagblad
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per milhmeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgevenI Opgave via de 1e post daags voor plaatsing

l Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

* 8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

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

Mededelingen

Het Piccoloteam
van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaaren viert feest!

Profiteer daarom nu van onze tijdelijke

Aanbieding
Voor piccolo's geldt 2 halen... 1 betalen (plaatsing binnen

7 dagen) en voor reuzepiccolo's 4 halen 2 betalen
(plaatsing binnen 2 weken).

Bel nu 045-719966
Het Piccoloteam regelt 't wel.

' ' "" " ' "
Personeel aangeboden

Ervaren SCHILDER kan nog Piccolo's in het Limburgs
schilderwerkzaamheden Dagblad zijn groot in RE-
aannemen. 045-274245. SULTAAT! Bel: o*s-719966.

Personeel' gevraagd
Voor projecten door geheel Nederland zoeken wij

* Bankwerkers
* Pijpfitters

* Elektromonteurs
* Loodgieter-e.v.monteurs

Sollicitatie na telefonische afspraak
Arno Dohmen Techniek B.V.

Stationsstr. 27, 6181 AD Elsloo.
Tel. 04490-78870

Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende
werken omg. Aken, Keulen

betontimmerlieden
metselaars

ijzervlechters
ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.

Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeek

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Brunssum. Kunt u één of meerdere dagen
per week een dag-, middag- of nachtdienst, dan is dit een
baan voor u. Het is ook mogelijkom alleen in het weekein-
de te werken. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Kandidaten zijn bij
voorkeur woonachtig in Brunssum of omgeving. Eigen ver-
voer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid. Ook werkstu-
denten komen in aanmerking. Voor meer informatie: 045-
-718366 Anita Dolk. Heerlen, OP DE NOBEL 1/AKERSTR.

Produktie-medewerkers M/V
die gemotiveerd zijn, voor een autofabriek waar hard

werken goed betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en werkt
in 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld.

Bel voor informatie:
04490-14222, Marielle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045-718366, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1AKERSTRAAT

04490-56156, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

043-210551, Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Nette verkoopster gevraagd
volledige werkweek, liefst met ervaring in onze branche.
Voor ons filiaal te Heerlen. Aanmelding na tel. afspraak

Luxe Bakkerij Peter Broekmans, 04492-1404.
Wij zoeken een enthousiaste.

medewerkster voor de bediening
In de avonduren in ons Restaurant. Jaarbetrekking.

Ben je aktief. ondernemend, collegiaal, leergierig, vrolijk
en werk je graag in een jong team bel dan vanavond na

18.00 uur 04406-13107.

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

iedere dinsdag van 10.00-17.00 uur in Hoensbroek (markt)
iedere vrijdag van 10.00-17.00 uur in Brunssum

(Lindenplein bij gem. huis).
Bezoek ons mobiele werkkantoor als u snel aan de slag wilt
ij De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Club Pallast vraagt nog en-
kele DAMES. Tel. 04454-
-1T95.
PART-TIMERS gevr. voor
de zaterdag in AGF-
branche. Tel. soll. tussen
19.00-17.00 u. 045-217420.
Dames zoekt u een leuke
BUVERDIENSTE? 'n groot
Zweeds Cosmeticahuis
biedt u diverse mogelijk-
heden Bel vrijblijvend voor
ml- na 12.00 u 045-228035.

Herhaalde OPROEP! Gevr.
zelfst. werkende enthou-
siaste Brood- en Banket-
bakker; tev. leerling of half-
was Brood- en banket-
bakker. Geen nachtwerk.
Bakkerspecialist Piet van
Eyndhoven Valkenburg. Tel.
04406-12146.
Dames zoekt u een leuke "bijverdienste? wordt Avon-
CONSULENTE 045-312789 I
Gevr. FRITUREHULP liefst
met ervaring, full-time/ part-
time, leeft. 18-30]r. Bellen na
20.00 uur 04498-57686.
Gevr. weg. uitbreiding zelfst.
VERKOOPSTER, full- of
part-time, moet beslist erva-
ring hebben. Echte bakker
Jos Driessen, Rdr. Hoenstr.
59 Hoensbroek 045-212706

Gevr. VERKOOPSTERS
voor AGF Speciaalzaken in
de omgev. van Geleen en
Heerlen, Ift. 17-20 jr. Zond.
erv. onnodig te soll. Br.o.nr.
B-3869 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
TIMMERMAN voor hout en
kunststof in binnen en bui-
tendienst. Timmerbedr. de
Gaas. Tel. 045-442726.
Nette TAXICHAUFFEUR
gevr. full-time dienst. Tel.
045-460014.
Gevraagd CHAUFFEURS
voor groepsvervoer en taxi-
chauffeurs. Tel. 045-311494
METSELAARS gevr. voor
omg. Aken. Tel. tussen 18
en 20 uur 045-257164.
Welke TIMMERMAN kan bij
mij 3 binnendeuren afhan-
gen (compl.). 045-273208.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht. Markt
31. Kerkrade.

Leerling CROUPIERS gevr.
voor Hom, Rijksweg 16.
Pers. soll. dinsdag en vrij-
dag van 14.00 tto 16.00 uur.
Gevraagd zelfst. FRITURE-
HULP part-time. Tel. 045-
-419764, na 18.00 uur.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425. .
DAKDEKKER(S) gevr., eni-
ge kennis der werkzaamhe-
den wordt vereist. Hans Lips
Kerkrade 453818 na 18 uur.

Onroerend goed te huur gevraagd

’ 1.000,- Beloning
Voor degene die een jong werkend gezin aan een eenge-
zinswoning helpt. Omgev. Heerlen-Landgraaf. Tel. tussen

18.00 en 20.00 uur tel 04750-40103.
Met spoed te huur gevr. Wo- Te h. gevr. (oude) woning of
ning of flat omg. ROER- BOERDERIJ m. tuin max.
MOND, huurpr. max. ’ 750,- p.m. Goselingstr.
’700,-. Br.o.nr. B-3903, 36, Heerlen
LD, Postbus 3100, 6401 DP Wat VERKOPEN? Adver-
Heerlen. teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburoDe Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te huur in centrum van Ge-
leen vrijstaand woonhuis,
huurpr. ’ 850,- p. mnd. excl.
stookk. Br.o.nr. B-3902, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HEERLERHEIDE 1 pers.
app. te h. met w.e. en dou-
che voor werkend persoon,

’ 625,- per mnd. all-in. Tel.
043-642522.

-7.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

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

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
Te k. vrijst. WOONH. vrij uit-
zicht opp. perc. plm. 900m2,
met stallen en oprit, (naast
woonh. event. bouwplaats).
Perceel direkt te aanvaar-
den. Sportstraat, Kerkrade-
W. Tel. 045-422801.
RIMBURG, halfvrijsf.
woonh. met cv, bwj. '71, met
gar., geh. onderkelderd, 4
slpks., serre, keukeninbouw
met app. Rustige omgev.
Wormdalweg 9, vr.pr.

’ 140.000,-. 045-414533.

Te k. woonhuis met tuin en
garage in HOENSBROEK, 3
slpks., badk. met ligbad, vr.
pr. ’ 75.000,- k.k. Tel. 045-
-226772.
KERKRADE, Fine Frau 6,
direkt aan Duitse'grens ge-
legen appartement met
eigen lift en 2 slpkmrs. Ap-
partement maakt deel uit
van gebouw met 24 units en
heeft uitzicht op plantsoen,

’ 82.500,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Te koop v. part. mooie TUS-
SENWONING, i.g.st., met
gr. voor- en achtertuin. Pr.

’ 65.000,-. Huskensweg 44,
Heerlen. Tel. 045-720863.

Woningrull
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

Gemeub. KAMERS te Heer-
len v. ouder pers. rustig gel.
045-722721 of 727581.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.

Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.

Gem. kamers te huur te
VALKENBURG met huiselijk
verkeer liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver- Van maandag t/m vrijdag,
koopt en verhuurt meer dan van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
u denkt! (Verhuur zonder uw PICCOLO telefonisch
borg). Tel. 045-411930. opgeven. Tel. 045-719966.

Reparaties
Reparatie Keukens: vervanging apparatuur, bel:
WOCOM. Tel. 045-711864.

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. ZorTder Voor al uw koelkast- envoorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

S^Sv/i,e.s;.^n K9ELKAST- Snelle en VAKKUNDIGE re-REPARATIE zonder voorrij- paraties van al uw TV- en
Sr-c?el GeLeen °1?„90" Hifi-toestellen zonder voor--45230. Service binnen 24 u. rijkosten. wR. Klawitter,
Wat VERKOPEN? Adver- Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
teer via: 045-719966. Tel. 045-352727.

Winkel & Kantoor

Ter overname aangeboden:
Complete winkelinrichting

Harmeling Woodshopper

- Halogeen plafondspots- HQI - spots- TL lichtbalken enz.
LOSSE VERKOOP BESPREEKBAAR

Tel. 045-459230 van maandag t/m woensdag.

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

Netto in leff. jaarrentel 120 mnd. | 96 mnd. I 60 mnd.
handen bij alle loopt, lermijnbedr. termijnbedr. termijnbedr

/ 10.000.- 12,6% / 143,- f 162,- f 222.--
-/ 15.000,- 12,6% f 214,- f 243,- f 333,-
-r 20 000," 12,6% f 286,- f 321,- f 444-
-f4O 000.- 12,6% f 573,-' / 649,- f 889.-
-f 80.000,--| 12.6% | M146,- | M298,- | M778-

.-KREDIETEN
netto in maandterm. maand- erf. jaar- theor.
handen mcl. rente rente rente looptijd

/ 5.000," / 100.-- 0.99% 12,6% ' 69
/ 15.000 - / 300,-- 0,99% 12,6% 69
f22 500.- / 450.-- 0,99% 12,6% 69
f 30.000," / 600,-- 0,99% 12,6% 69
f5O 000.-- / 1000,-- 0,99% 12,6% 69, f 75.000,-- f 1500,-- 0,99% 12.6% 69

1/1 I Tariefswijzigingen voorbehouden. Tarieven met ingang vanl-12-'B9
Geopend van 08.30-21.00 uur; zaterdags van 09.00-16.00 uur.

122020 ■iV'i.ir iiiinr iSM
Hertogstraat 38, 5611 PB Eindhoven |

Geldzaken
Voor Uw BELASTINGAAN- Een PICCOLO in het Lim-
GIFTE of administratie: Be- burgs Dagblad helpt u op
lastingadviesburo Drs. weg naar snel succes. Bel:
Timmermans, 045-752284. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco-
lo's geldt 2 halen... 1 betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha-
len...2 betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-7199,66. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Vertegenwoordiger in kunst-
stof ramen zoekt MON-
TEUR voor samen een be-
drijf op te zetten. B.V. en
showroom aanwezig. Br.o.
nr. B-3898 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Partner of SAMENWER-
KING gez. in zonweringsbe-
drijf, kunststoframen of in
aanb. keukens, ook starten-
de ondernemer komt in aan-
merking, BV en showroom
voorhande. Br.o.nr. B-3830
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw

Hooi te koop.
Tel. 04450-2906.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Auto's

Financieel voordeel
t/m 31 maart 1990

Bij aankoop van een
Renault top-occasion

(div. merken)
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde betaling
12 maanden 0% rente

24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag ’ 10.000,-

Kerres
Dom. Mijnstr. 25,Kerkrade. Tel. 045-452424.

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

KiEP B.V.

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

Verhuisd

Creusen B.V.
ons nieuw adres is:

Parallelweg 34, Heerlen.
Tel. 045-742121

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. gevr.

Toyota's
Datsuns

tevens toyota-bussen en
datsun-bussen 4-en 5-drs.

vanaf bwj. '78 tot '84. Bellen
tot 's avonds 10.00 uur.

Correct en met vrijwaring.
Tel. 045-443996.

Wegens omstandigheden
gloednieuwe SKODA Favo-
rit slechts een week oud,
’2.000,- onder nieuwprijs.
Inl. bij uw Skoda-centrum
voor Limburg. Garage Cen-
tral Geleen.
SKODA 130 L bwj. '86 met
radio en sunroofdak, deze
zeldzaam mooie auto voor
slechts ’ 5.450,-. Uw
Skoda-centrum voor Lim-
burg Garage Central Geleen
Te k. van Iste eigen., Ford
FIËSTA 1.1, april '88, met
radio, ruitenw. op achter-
raam, extra buitenspiegel,
banden 155/70 Rl3, kleur
rood, km.stand 53.000, aan-
rijding vrij. Pr. ’ 14.750,-, te
bevr. 04490-15657.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco-
lo's geldt 2 halen...l betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha-
len...2 betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi, vaste
pr. ’ 8.300,-. 045-441342
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In nw.st. Mini METRO,
1981, APK, km.st. 68.000,

’ 2.550,-. Tel. 045-226773
Te k. gevr. IOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
Te k. Opel KADETT, 4 drs.,
stereo, APK, topcond., vr.pr.

’ 2.950,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Datsun CHERRY 1200 GL
Coupé 5-gang t. '80 APK i.z.
g.st. ’1.850,-. 045-720951.
Te k. BMW 732i, bwj. '84 en
Opel MANTA, bwj. '81, mr.
mog. Caumerweg 38, Hrl.
JNKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Kadett 13 LS '87 en '86; Ka-
dett sedan 13 LS '86; Corsa
12 S TR '87; Kadett 12 LS
'86 en '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; VW Jetta
'80; Fiat Panda '86. Auto-
mobielbedr. J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, APK '91, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-223565.
Te k. Ford FIËSTA m. '83, i.
z.g.st. Pr. ’4.750,-. Tel.
045-252731. ,_
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
3-drs., in perf.st., pr.

’ 8.950,-. Tel. 045-462893.
Te koop Ford TAUNUS 2.0,
bwj. '78, pr. ’750,-. Tel.
045-325671.

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd: ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiesta t.'B4 nw. model
’6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Opel
Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’8.900,-;
Datsun Cherry t.'B2
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'Bo, ’2.600,-; Re-
nault 4 stationcar, geel
kent., t.'B3, ’2.900,-; Dat-
sun Bluebird 1.8 GL station-
car t.'B3 ’6.500,-; BMW
320 6 cyl., aut., t.'Bo,
’3.900,-; Ford Escort sta-
tion t.'Bs LPG ’6.900,-;
Opel Kadett IÖOO S Coupe
bwj.'79 ’ 3.900,-; Lada
2105 t.'B4 ’2.300,-; Re-
nault 5 TL t.'B3 ’4.900,-;
Golf Sprinter t.'Bl, ’ 3.100,-;
Renault 5 Parsienne t.'B3,

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

’ 1.400,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i.z.g.st. voor liefheb-
ber ’2.100,-; Lada 1500 S,
station, t.'Bs, ’3.500,-; Ro-
ver 2000 S t.'B4 nw. st.
koopje ’ 4.500,-; Honda
Prelude automaat t.'Bl
sportv. ’ 4.500,-; Opel Ka-
dett 13 S t.'Bl ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’4.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t.'B2

’ 3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Datsun -Violet 5-bak t.'B2 ’ 2.700,-;
Opel Kadett Station t.'Bl
’4.900,-; Aimca bestel '82

’2.900,-; Opel Ascona t.'Bo
’2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-19.00 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin. gar. mog.

Auto Landgraaf
Auto Landgraaf biedt aan
kijk en vergelijk: Mercedes
260 E W124, m. ABS. centr.
vergr. enz. '87; Audi 200
Turbo Quatro m. alle mog.
ace. '85;Audi 100 CC autom.
SE, v. extra's '86; Audi 80
CC 5-bak, velours-int. '87;
BMW 535 i uitv., alle mog.
acc'Bs; Mitsubishi Starion
turbo 160 PK z. excl. auto
'82; Porsche 924 autom.,
knalrood, div. extra's '80;
Kadett GSi m. digit. dashb.,
sportv. verl. enz. '86; Ford
Sierra 1.6L, 5 drs., '83; Ford
Fiesta XR2 1.6 dubb. carb.
m. uitb.set '84; Ford Grana-
da 2.3 GL m. schuif/kant.dak
z.v.acc. '83; Opel Kadett 1.6
S Luxus m. opend dak, als
nw. '83; Opel Kadett 1.2 S
sport, uitv., '84; Opel Kadett
1.2 SR uitv. '82; Opel Asco-
na S in nw.st. '82; Datsun
Cherry GL, z. mooie auto '83
Lancia Delta 1.5 z. sport,
uitv. '82; Mitsubishi Lancer
GLX autom. '81; Peugeot
305 GT m. elektr. venst.
stuurb., schuifd., '84; Re-
nault Fuego GTS '82; Lada
2105 GL, 60000 km, z.mooi
'86; Lada 2105 GL'B2; Vol-
vo 340 1.7 jubileum uitv., s-
drs. '87; Volvo 345 GL 5-drs
1.4, z.mooi '84;

Jeep 4x4
Suzuki Jeep 413 lang grijs
kent. '87; Aro Jeep 4x4 1.4
benz., grijs kent.'B7;

Diesels
Ford Orion 1.6 D bravo, div.
ace. '88; Ford Scorpio 2.5 D
z.v.acc. '87; Opel Rekord
2.3 D Berlina uitv. '86; VW
Passat D 5-drs., schuifd.'B4;
VW Passat D 3-drs., als nw.
'84; Ford Granada D '79;

Cabriolets
VW Golf m. cabriolet ATS
7x15 verl., z.v.acc.'B2; Tal-
bot Samba cabriolet 1.5, als
nw.'B3;

Automaat
Porsche 924 autom, v.acc.
'80; Opel Rekord 2.0 S,
autom. z.mooi '85; Mitsubi-
shi Lancer GLX autom., '81;
Opel Senator 2.8 S autom.,
'80; Volvo 340 autom.,
z.mooi '78;

Inruilers
Mitsubishi Colt GLX 5-drs.
als nw. '82; Mitsubishi Ga-
lant 2.0 GLS '82; Mitsubishi
Saporro 2.0 '80; 3x Opel As-
cona '79-80; Opel Manta
1.9 S '76; Datsun Bluebird
1.8 GL Sedan '81; Lada
1500 stationcar '82; Lada
1200 Sedan '82;

Bedrijfswagens
Opel Kadett stationcar 1.6
diesel grijs kent. '85; Re-
nault 11 TD VAN diesel grijs
kent., '81; Renault 4F6 be-
stel, geel kent. '81. "Erkend
bovag-bedrijf "Eigen werk-
plaats "Financiering zonder
aanbet. mog. "Alle keuring-
en toegestaan "Inruil moge-
lijk "Keuze uit 12-3 mnd.
garantie "VVN keuringssta-
tion "Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268 / 424231.

«^ÜXSkIs^ fT*rt~~r-f~ïf7V2. -f- f «?§l§s?*'

't TrudV Hartelijk Gefeliciteerd met
ziet t sara en dat viere 65e verjaardaQ

r „ /^^ en nog vele jaren
Joep, Cann, Paul, Anita, jn goede gezondheid-

Bep, José, Jan, Kitty, Leo, Edith en Joep
Frans, Kung, Anna, Math, Ti

üly, Jan, Jack, Jeanny, Wiel Met een PICCOLO mJ*Lieselotte, Martina, Martin, Limburgs Dagblad raak'|S|
Mia, Henk, Anneke, Frans, uw oude spulletjes 't sne»j
Jacques, Marleen, Jacque- kwijt, Piccolo's doen va*J
line, Huub en alle Kinger. wonderen... Probeer maa
Vandaag ook op LD-TV. Tel. 045-719966.

Honda CIVIC 1200 type '79,
3-drs., APK mrt. '91,,
’ 1.250,-. Te1..045-720951.
MAZDA 323, hatchback, au-
tomatiek, t.'B4, blauwmet. in
optim. st. Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te koop MAZDA 323 ES
bwj. '78. Tel. 045-752648.
MERCEDES 280 S, bwj. '81
div. extra's, nw.st., 90.000
km aantoonbaar, 1e eig.,

’ 18.000,-. Tel. 045-444584
KADETT type 12 S '83
zeldz. mooi APK gek. Kerk-
raderweg 166 Heerlen.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-323576.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
stationcar, bwj. '84, groen,
pr. ’ 10.500,-. 045-463915.
Te koop Opel MANTA 2.0
GTE, '79, als nw., ’2.850,-.
Tel. 045-316940.
RENAULT 15 GTL bwj. '77,
APK 8-'9O, vr.pr. ’2.750,-
-m. sportvelgen, sunroof.
04498-51031 of 56057.
Te k. TOYOTA MR 2 bwj.'B7
duurste uitv. Perf. Mooie
sportauto. 045-254329.
Te koop Toyota COROLLA
HB, bwj. mei '88, km.st.
33.000, weg. omst.heden.
Tel. 045-463301.

Te k. VAUXHALL bwj. ?9,
APK 11-'9O, i.g.st., ’400.-'
Tel. 045-465149. __^-
GOLF 13 SGTI Look als n*
72.000 km ’5.750,-. |r

burgstr. 43, Heerlen. <
Te k. VW GOLF GTI, b*j
'80, veel extra's, pr.n.o1 *'
Tel. 045-314105. _-
Moet weg koopje VW G0Lr'
bwj. '86, veel extra's. in
mog. Caumerweg 70JJj^<
Weg. omst. VOLVO 360 ij
'86, ’ 10.900,-; Volvo W
inj. '87, ’ 14.900,-. Te beVl'tel. 04490-12138.
Te koop VOLVO 66, *jij
bwj. '79, ’850,-. Tel. O 4'

316940. _^

’ 500,- tot ’ 50.000,- IUw AUTO, schade of dete?
geen bezwaar. Tel. °*^723076 Of 727742. -"■
Inkoop: Alle merken W
TOS, bedr. auto's, scha0,.
en sloop auto's. Tev. To"
caravans. Tel. 045-4l62jg>
Wij betalen een goede Pa-voor uw AUTO. Tel. 04X
414372 Of 422959. <
Te koop gevraagd AUTO
alle bouwjaren, met of Z°
der APK. 045-420572. r
INKOOP alle typen aut? 5

vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000. ■Tel. 045-411572. __^

Voor Piccolo's zie verder pagina 6

"r
/ERVICE RUBRIEK J

BRANDPREVENTIE
Voor uw brandpreventieproblemengratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen

HYDRAFLEX/NUTH *KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 y^Ê^Q
Vraag vrijblijvend prijsopgave. & KPs^kOok voor controles en reparaties.

iui i/.uu. uit. mm. yc». inuy. i t^t^w / i. ' ■ — —

Dinsdag 13 maart 1990 "4Limburgs Dagblad



Homogene samenstelling bevolking 'wonderbaarlijk'

Litouwen: herstel van nooit
vergeten onafhankelijkheid

k»an onze redactie buitenland

JLNIUS- 'Nationalistische
ysterie', zo karakteriseerde
* Pravda vorig jaar de af-
«teidingsdrang van de drie

republieken. Dej^ze die overal in Letland,
"stland en Litouwen op-
°ok, 'Weg met de bezetters',as echter niet af te doen als

tijdelijke psychische
De vijftig jaren

?%ing bij het Sovjetrijk
t Den de herinnering aanj? twintig jaren onafhanke-
'*heid die eraan vooraf gin-
,el nooit kunnen uitwissen,

slaagde Litouwen
pi zich als eerste van de
rte Baltische republieken
ö

s te maken van de Sovjet-"ie.
j^'in stuurde in 1940 tweeën-
£ltUig divisies naar Litouwen om? land in te lijven. Er bleken
Jtter ingrijpender maatregelen"iq om het verzet van de Litou-
|£rs te breken. Tussen 1941 en
wjl werd 20 procent van de be-
ding, zon 520.000 Litouwers,
geporteerd of terechtgesteld.
|)?s toen werd de nieuwe repu-
|jj,ek tientallen jaren onlosmake-
-3 onderdeel van het stevige cor-

' Van de unie.

" Zingende mensen in de
straten van de Litouwse
hoofdstad Vilnius. De
feestvreugde over de on-
afhankelijkheidsverkla-
ring van de Baltische re-
publiek na ruim een hal-
ve eeuw Sovjet-bestuur
was enorm.

Foto boven:
# Vytautas Landsbergis,
leider van de nationalis-
tische volksbeweging Sa-
judis - hier tijdens de
stemming in het parle-
ment - is de eerste niet-
communistische presi-
dent van Litouwen

'Contrarevolutie'
t£?j" niet zodra liet partijleider Mi-
t*'l Gorbatsjov de teugels wat los-
iJj of de 'contrarevolutie' zocht zich
H*t kracht een uitweg. Binnen eenr^j 1*! van tijd waren de geel-groen-

vlag en het volkslied van Litou-
,^l (beide door Stalin verboden) in

hersteld.
touwen is van de drie Baltische

«Publieken de meest homogene
k bleven. Na een halve eeuw an-. *atie bestaat nog steeds 80 pro-
Lftt van de ongeveer 3,6 miljoen
J^ners uit etnische Litouwers
? telt de republiek ruim twee mil-
jj*ll katholieken. Een kleine tien
!is°uent van e inwoners is Rus_

ch en eenzelfde aantal Pools.

miljoen inwoners is het Li-
rj^Ws machtig, een taal waarvanj. heeste media zich bedienenen

'n Latijnse schrift geschreven

il «omogene samenstelling van
bevolking van Litouwen mag

wonderbaarlijk heten, want het
land heeft een lange geschiedenis
van aansluiting met Polen en an-
nexatie door Duitsers en Russen
achter de rug.

Pech
De Esten, Letten en Litouwers
hebben altijd de pech gehad in
een gebied te wonen waarop de
buurlanden gretig aasden. De Es-
ten en Letten werden in de der-
tiende eeuw geknecht door Duitse
kruisridders. De Litouwse stam-
men ontsnapten daaraan door
zich tot één volk met een sterkrijk
te smeden, dat zich in de veertien-
de eeuw van de Baltische tot aan
de Zwarte Zee uitstrekte. In 1386
ging Litouwen een personele unie
aan met Polen.

Maar in de achttiende en negen-
tiende eeuw lieten Peter de Grote
en Catharina de Grote hun vero-
veringsdrang de vrije loop. Est-
land, Letland, Litouwen en gote
delen van Polen werden bij het
Russische keizerrijk ingelijfd. De
volkeren moesten toen hun eigen
ideniteit bevechten tegen zowel
de Germanisering als de Russifi-
cering.

Geluk
Dat de Esten, Letten en Litouwers
in 1920 de onafhankelijkheid ver-
kregen is meer geluk danwijsheid
geweest. Zonder de ineenstorting
van het Russische keizerrijk, de
val van het Duitse keizerrijk en de
ingreep van de westerse geallieer-
den was het nooit zover gekomen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog
had Duitsland Litouwen bezet. In
1915 werd in de hoofdstad Vilnius
een nationale raad opgericht die
onafhankelijkheid van Rusland
eiste. ToenLitouwen echter op 16
februari 1918 de onafhankelijk-
heid uitriep, was dat het sein voor
de bolsjewieken het land binnen
te trekken. Er volgden nog enkele
jaren getouwtrek tussen de Rus-
sen, de Duitsers en de Polen, maar
uiteindelijk werd op 12 juli 1920
het Verdrag van Moskou gete-
kend tussen Litouwen en Rus-
land. Ook Estland en Letland wer-
den onafhankelijkerepublieken.

'Duivelspact'
De periode die toen aanbrak en
die duurde totdat Stalin en Hitler
aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog het 'duivelspact'
sloten, staat in het collectieve ge-
heugen van de Litouwer gegrift
als een van democratisering en
culturele hoogstandjes. Het land
van de grootgrondbezitters werd
onder de boeren verdeeld, er werd
een democratische grondwet in-
gevoerd en er kwam een stroom
van literatuur los.

Dat al in 1926 de rechtse dictator
Antonas Smetona alle macht naar
zich toetrok en dat in 1929 een eco-
nomische crisis tot hoge werk-
loosheid leidde, zijn zwarte blad-
zijden die niet passen in het
rooskleurige beeld dat de Litou-
wers hebben overgehouden aan
hun kortstondige onafhankelijk-
heid.

Des te helderder staan hen de ver-
schrikkingen voor de geest die
vanaf 1939 plaatsvonden, toen

Stalin dacht zich de Duitsers van
het lijf te houden door met Hitler
een niet-aanvalsverdrag te sluiten.
Dit 'Molotov-Ribbentrop-pact',
genoemd naar de beide ministers
van buitenlandse zaken, bevatte
een protocol waarin Polen groten-
deels aan Duitsland werd toege-
wezen en Litouwen, Letland en

Estland aan Rusland zouden toe-
vallen.

Leeivormen
„De maatschappelijke en politie-
ke stormen over de fiscale be-
handeling van tweeverdieners
ten opzichte van alleenstaanden
en eenverdieners blijken achter-
af gezien te hebben gewoed in
een glas water," zo concluderen
ir F.G. van Herwaarden (Sociaal
en Cultureel Planbureau) en
prof. dr CA. de Kam in een ana-
lyse in het Weekblad voor Fis-
caal Recht. Daarbij is nog niet
gekeken naar het effect van het
wegvallen van het restant van de
alleenstaandentoeslag op de be-

lastingvrije voet (in 1990 1125
gulden) in 1991.
De auteurs hebben gekeken naar
vier leefvormen (bij de tweever-
dieners zowel gehuwden als on-
gehuwden). Zij onderscheiden
acht belastbare inkomensni-
veaus (van 30 tot 250 mille per
jaar) en voor tweeverdieners drie
inkomenscombinaties (de par-
ner brengt achtereenvolgens 10
procent, een kwart en de helft
van het gezamenlijke inkomen
in). Aangenomen is dat zij geen
kinderen tot hun last hebben.

De alleenstaande bij voorbeeld
kreeg van 1970 op 1990 te maken
met 2 procent lastendruk ver-
zwaring bij belastbare inkomens

van veertig en van 250 mille per
jaar. Daar tussen in is het effect
neutraal (48 mille), of zelfs posi-
tief. Een huishouden dat van één
inkomen moet rondkomen (de
eenverdiener) ging er tot vijftig
mille iets op achteruit, (maxi-
maal 2 procent) en daarboven
nam zijn lastendruk tot 120 mille
per jaar af met 2 tot 3 procent.

binnen/buitenland

Wegen mei meeste verkeersslachtoffers
Strengere controle op
snelheidslimiet 80 km

Van onze Haagse redactie

pEN HAAG - De politie
ifiaat strenger controleren
°p wegen waar niet harder
dan 80 kilometer per uur
taag worden gereden. Op
deze wegen.vallen de mees-
te verkeersslachtoffers, zo
Wijkt uit een onderzoek van
[Veilig Verkeer Nederland
(VVN).

"n 1989 vielen op deze wegen 714
verkeersdoden en dat is 49 pro-
cent van het totaal aantal doden
"i het verkeer. Op de autosnel-wegen, waar maximaal 100 of 120
Kilometer mag worden gereden,

viel ruim 11 procent van het aan-
tal verkeersdoden.
De situatie op de 80 km-wegen is
zeer zorgwekkend, vindt VVN.
Veel automobilisten blijken de
veiligheid van deze wegen te
overschatten en zijn zich onvol-
doende bewust van de risico's
van te hard rijden. De 80 km-we-

gen hebben maar één rijbaan en
zijn vooral gevaarlijk door de
verschillende verkeerssoorten,
zoals auto's, vrachtauto's, land-
bouwtrekkers en fietsers.
Bovendien weten veel wegge-
bruikers niet of ze op een 80 km-
weg of op een autosnelweg rij-
den en zijn daardoor niet op de

hoogte van de geldende maxi-
mumsnelheid.

Veilig Verkeer Nederland start
vandaag met de campagne 'Ken
je limiet 80', die ertoe moet lei-
den dat de weggebruikers zich
aan de maximumsnelheid hou-
den. De campagne bestaat uit ra-
dio- en televisiespots, waarin de
nadruk wordt gelegd op ver-
keersongelukken, de schade aan
het milieu, het verbruik aan
brandstofen aan verkeersboetes.
Ook komen waarschuwingsbor-
den langs de wegen te staan.

De politie zal inde eerste weken
van de campagne vooral waar-
schuwend optreden, daarna vol-
gen onverbiddelijk bekeuringen.

'Bal ligt nu bij de gemeenten'

Groen Links: het
Binnenhof is 'uit'
ARNHEM - Wat Groen Links
betreft begint de Haagse poli-
tiek aan invloed zwaar in te
boeten. 'Het Binnenhof is uit',
aldus Groen Links-fractie-
voorzitter in de Tweede Ka-
mer, Ria Beckers. Zij pleitte
voor een versterking van de
politiek op gemeentelijk ni-
veau. Dit moet meer worden
dan vrijetijdspolitiek; profes-
sioneler, aldus Beckers.

Zij wees erop dat de bevoegdheden
van het Binnenhof in hoog tempo
worden overgedragen aan Brussel
en aan de gemeenten. En dat is ook
nodig want het blijkt dat de Haagse
regels en de Haagse bureaucratie
geen antwoord meer hebben op de
werkloosheid, de verpaupering van
de stadswijken en op verkeers- en
vervoersproblemen.

Beckers zei dit tijdens een Groen
Linkse manifestatie in Musis Sa-
crum in Arnhem. Daar werd onder
anderen het donderdag gepubli-
ceerde Groen Linkse Manifest be-
sproken. Volgens Beckers ligt de
bal nu bij de gemeenten. Maar nu
moet de status van gemeenteraads-
lid worden opgewaardeerd en de
beloning aanmerkelijk worden ver-
hoogd, zo vindt Groen Links.

Graadmeter
Beckers vindt dat Haagse politici
zich in de verkiezingscampagne al-
leen met gemeenteraadsverkiezin-
gen moeten bezighouden als zij ge-
meentelijke raakvlakken aan de
orde stellen. Maar deze verkiezin-
gen zijn inmiddels verworden tot
hoogstens een graadmeter voor lan-
delijke politieke verschuivingen, al-
dus Beckers. Dat blijkt uit het op-
treden van de politieke kopstukken,
die nu overal weer hun landelijke
campagne voeren, zo bleek uit de
woorden van Beckers.

Beckers liet weten geen hoge pet op
te hebben van wat de CDA/PvdA-
coalitie tot nu toe tot stand heeft ge-
bracht. Voor PvdA-fractievoorzitter
in de TweedeKamer Thijs Wöltgens
had Beckers een persoonlijke bood-
schap. Thijs, zo sprak zij, de witte-
broodsweken van het kabinet-Lu b-
bers 111 zijn voorbij en we zijn niet
onder de indruk. Beckers verweet
de PvdA-fractie 'zich angstig stil te
houden' voor de CDA-partner. „Het
wordt tijd datje duidelijkmaakt wie
de baas is, Thijs, er bestaat ook nog

zoiets als zelfrespect," zo voegde
Beckers Wöltgens toe.

Positief
De sprekers op de manifestatie, on-
der anderen Bas de Gaay Fortman
(Eerste Kamer), Cor Offman (EVP)
en Joop Vogt (PSP) lieten zich posi-
tief uit over het Groen Linkse Mani-
fest, dat nu nog in hoedanigheid van
een discussiestuk verkeert.

Het manifest, dat de politieke visie
van Groen Links weergeeft, wordt
vervolgens door het Groen Links-
bestuur vastgesteld. Verwacht
wordt dan ook dat de discussie over
het manifest bij de verschillende
bloedgroepen nu pas goed zal los-
barsten. Als het stuk door het Groen
Links-congres, in november, wordt
vastgesteld, ligt daar dan de uitein-
delijke politieke visie van Groen
Links.
Naar verwachting gaan de verschil-
lende onderdelen van Groen Links
(PSP, PPR, EVP en CPN) in juliak-
koord met het dubbel lidmaatschap
van Groen Links. Het dubbel lid-
maatschap is de definitieve stap
richting één partij, waarna de dis-
cussie over het opheffen van de ver-
schillende partijen verder kan gaan.

De PPR zal zich in april opheffen en
verwacht wordt dat de PSP zich
eveneens ditvoorjaar opheft. Tot nu
toe hebben de EVP en de CPN te;
kennen gegevennog te willen wach-
ten met de eigen opheffing.

Kohl voor
overleg naar

Thatcher
LONDEN - De Westduitse bonds-^
kanselier, Helmut Kohl, zal op 30
maart in Londen overleg voeren,
met de Britse premier, Margaret
Thatcher.. De besprekingen tijdens
Kohls bezoek zullen in het teken
staan van de kwestie van de Duitse
eenwording die na de verkiezingen
in de DDR zijn beslag moet krijgen.
De Britse premier neemt een voor-
zichtige houding in tegenover het
proces van de vereniging van de
twee Duitslanden, zo wordt in Lon-
den gezegd. De laatste ontmoeting
tussen Kohl en Thatcher vond vorig
jaarfebruari in Frankfurt plaats.

'Opstand niet ontketend om macht te grijpen'

Afghaanse coupleider
wilde verkiezingen

ISLAMABAD - De leider van de
mislukte staatsgreep tegen de Af-
ghaanse president Mohammed Na-
jibullah, ex-minister van Defensie
Shah Nawaz Tanai, heeft verklaard
dat hij de bedoeling had vrije ver-
kiezingen te houden in Afghanistan.

Hij deed dit in een verklaring die in
de Pakistaanse hoofdstad Islama-
bad werd vrijgegeven door de Af-
ghaanse verzetsgroep Hezb-i-Isla-
mi, die onder leiding staat van Gul-
buddin Hekmatyar.

„Ik wil duidelijk maken dat we de
opstand niet ontketend hebben om
politieke macht te verkrijgen," al-
dus Tanai. Hij zei dat hij, als de
machtsgreep geslaagd was, een
voorlopige regering zou hebben ge-
vormd na raadpleging van de isla-
mitische verzetsgroepen in Pakis-
tan, om zes maanden later verkie-
zingen te houden.

Opstandige militairen hebben vori-
ge week dinsdag geprobeerd de Af-
ghaanse president Najubullah, die

door de Sovjetunie gesteund wordt,
af te zetten. Zij bombardeerden de
hoofdstad Kaboel en vochten in de
straten tegen regeringsgetrouwe
troepen. Volgens opgave van de Af-
ghaanseregering zijn daarbij 95 do-
den gevallen en raakten 150 mensen
gewond. Toen de staatsgreep mis-
lukte zij» enkele coupleiders naar
Pakistan gevlucht.
Tanai deed in zijn verklaring eeri
oproep aan de strijdkrachten om
'hun verzet voort te zetten met be-
hulp van de islamitische verzets-
groepen.

Gedwongen
De Baltische staten, die buiten
alle onderhandelingen met de gro-
te mogendheden waren gehou-
den, werden gedwongen 'verdra-
gen van wederzijdse bijstand' met
de Sovjetunie te sluiten en het
Rode Leger op hun grondgebied
toe te laten. De Litouwse minister
van Buitenlandse Zaken sputter-
de in Moskou nog tegen, maar
werd door Stalin ruw onderbro-
ken: „Je praat teveel, jongeman."

Op 16 en 17 juni 1940 viel het doek
voor de Baltische staten toen Mos-
kou hen dwong Soyjetvriendelij-
ke regeringen te installeren. Deze
riepen verkiezingen uit waarbij al-
leen pro-communistische partijen
werden toegelaten. De drie gelijk-
geschakelde parlementen ver-
zochten op 21 juli te worden opge-
nomen on de Sovjetunie, een ver-
zoek dat onverwijld werd ingewil-
ligd. De blauwdrukken voor de
sovjetisering en de massale depor-
taties naar Siberië, die al enkele
maanden in de la lagen, konden
worden uitgevoerd.

Analyse lastendruk:
na twintig jaar

weer terug bij af

DEN HAAG - Alleenverdieners,
alleenstaanden en tweeverdie-
ners staan dit jaar aan belasting
en premies volksverzekeringen
een vrijwel gelijk percentage van
hun inkomen af als twintig jaar
geleden. Alle ingrijpende veran-
deringen in de wijze waarop de
diverse leefvormen worden be-
handeld door de belastingen en
voor de premies volksverzeke-
ringen hebben voor verreweg de
meeste mensen voor- en nadelen
opgeleverd die binnen een mar-
ge van 2 procent blijven.

Hulp
President Najibullah heeft zondag
meegedeeld dat de Sovjetunie hem
hulp had aangeboden toen de
staatsgreep plaatsvond. Hij had dit
aanbod echter afgeslagen, omdat
het er dan op zou lijken dat de Sov-
jetuniehem gered zou hebben. Naji-
bullah heeft echter wel de Sovjet-
unie gevraagd paraat te zijn voor het
geval dat 'Pakistan of een andere
vijand gaat aanvallen.

Oort
Van Herwaarden en De Kam
schrijven hun bevindingen toe
aan neutralisering van 'genuan-
ceerd gesleutel' aan het tarief
van de inkomstenbelasting door
'eigenaardigheden van de in be-

tekenis sterk toegenomen pre-
mies volksverzekeringen.

Bij de discussie over de belas-
tingvereenvoudiging yolgens
Oort werd de politieke twist over
draagkrachtverschillen tussen
alleenverdieners (de bescherme-
ling van het CDA) en alleen-
staanden (de PvdA en de WD
nemen het voor hen op) uiteinde-
lijk met een compromis ver-'
daagd tot in de loop van dit jaar
wanneer een evaluatie van Oort
op tafel ligt. Inmiddels heeft mi-
nister Kok van Financiën aange-
kondigd dat hij een nieuwe po-
ging zal wagen in de minister-
raad om iets extra's te doen voor
alleenstaanden.
Van Herwaarden en De Kam vin-
den dat het debat daarover tot
dusver kortzichtig is gevoerd.
„Niemand heeft de moeite geno-
men om na te gaan wat er over
een langere termijn, bij voor-
beeld de afgelopen twintig jaar,
feitelijk is gebeurd met de belas-
ting- en premiedruk van diverse
huishoudenstypes bij uiteenlo-
pende inkomensniveaus," zo
concluderen zij.

(ADVERTENTIE)
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m'r~è— CARMEN

jf "*é Hubert Delamboye

* jéSÉjv^ en Nellie Boschkowa

r*ariien is Bizets meesterwerk, die het ,genre 'opéra comique' volledig transfor-eert. Sinds het begin van de eeuw behandelde de opéra comique lichte en senti-
entele onderwerpen op een levendige maar essentieel triviale manier Bizet
sidde de vorm uit met gepassioneerde emotie en een tragisch einde en ontdeed

van kunstmatige elementen.
s einig kunstenaars hebben zo levendig het martelend conflict tussen sexuele pas

en jaloezie uitgedrukt
Stadsschouwburg Sittard

dinsdag 20 maart, 20.00 uur ma
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korting geldtalleen in de voorverkoop en de bon geldt voor maximaal twee personen
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Auto's
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car '86; Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; 3X Corsa
'83 85 '86; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Maz-
da 323 '82 ’4.500,-; VW
Golf CL 1300 '86; Ford Siër-
ra 2.0 '84; Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw. '84 ’ 4.000,-; Mercedes
200 Benzine heel mooi
’4.900,-; Honda Civic '81;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80
’3.000,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'84 met alpine velg. en veel
extra's. 045-415004.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Tek. Opel KADETT 12S, i.z.
g.st., groen metalic, div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. 045-750372.

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

Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelei
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

Motoren
Te k. HONDA CB 900 F 80l
dOr, bwj. '81, ’3.950,-. Tel.
045-320282, na 17.00 u.

n en accessoires
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.

(Brom)fietsen
Te k. PUCH-MAXI, i.z.g.st.,
prijs ’425,-. Tel. 045-
-723538.

Caravans/Kamperen
Te k. CARAVAN Hobby
Prestige 4 persoons met ijs-
kast, kachel en voortent. Zo
goed als nieuw. Bwj. 1981.
Vr.pr. ’ 7.000,-. Tel. 04490-
-21356 Hemelsleyl79 Sittard

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.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
Privéhuis Donna 045-227734

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

Privéhuis Michelle
Knibbel, knabbel, kruisje

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

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-modfel 06-320.321.17
Chick-contactlij n 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

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

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m

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

Sex'ofoon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde..06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

045-326191
Escortservice all-in.

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

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55

S.M. BOX
06-320.330.70

talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990 -Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?

* * *

Amanda
06-320.320.08
Live sex relax

box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

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

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

Ik weet van op-
winding niet wat

ik moet doen!
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

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.

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.
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid
Tippelbox:

06-320.326.66 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
Wilde vriendin

06-320.328.04 - 50 et p/m
Maak snel nieuwe

Vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 Ct p/m
Heb je zin in sex? De

Erotische
Partnerlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
De Super-

Contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...
op 06-320.324.30.

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 Ct.p/m)
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 Ct. p/m)

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

Tel. 045-423608.
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn -06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid

hete vrouwenlijn
06-320.326.33 -50 et p/m 'Na het zwemmen laat ze
zich drogen door de zon.

Plots zijn er 2
Mannen

in het stille duin.
06-320.326.93 - 50 et p/m 'Ze kookt als hij haar in 'n

Bordeel
zet. uit wraak geniet ze met
elke klant. Naakte waarheid.

06-320.326.71 - 50 et p/m
Als ze diep bukt bij het stof-
fen ziet mevrouw alles van

dit meisje
Haar 1e lesbische avontuur.
06-320.330.19 (50 et.p/m)

Een mooie getrouwde vrouw
beleeft het in

Overgave
op de SM-zolder van een

knul.
06-320.330.51 - 50 Ct p/m

Een knul betrapt in 't
struikgewas
Naakt

is hier verboden. Nee, niet ,
aankleden. Kom mee. Homo i

06-320.323.86 - 50 et p/m j
Het stel voor Lifesex is

ontembaar als ze na Frans |
ook nog

Grieks
moeten doen.

06-320.330.09 - 50 et p/m

In de spiegel
aan het plafond ziet Wendy
alles wat die 2 ervaren man-

nen met haar gaan doen.
06-320.329.23 (50 Ct.p/m)
Een nieuwsgierige vrouw
belandt in SM. Boeiend en
gehoorzaam. Zo beleeft ze

Alles
06-320.330.61 - 50 et p/m

Na de lift voelt Dory de
Handboeien

in 't eenzame huis. Zelf ziet
ze alles in de spiegel.

06-320.323.85 - 50 et p/m
Heitje voor 'n karweitje.
Mevrouw laat 2 jongens

binnen, en krijgt onverwacht

Sex
06-320.326.90 - 50 et p/m

De
ongemanierde
man windt haar juist op.

Lady C. doet alles wat hij
eist...in het hooi.

06-320.326.70 - 50 et p/m
Het verlegen meisje heeft
het moeilijk als ze fluistert..

Het
Slipje

ook uit, meneer??" Jawel.
06-320.321.30-50 et p/m

Privé en escort
045-720916

Privé Cherry
ma-di-wo, 10-19 u, do-vrij.
10-22 u. Tel. 045-462805

Tev. meisjes gevr. met hoge
garantie.

Diana
Escort

045-320343
320323

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.

Véra
Privé. Tel. 04754-85818.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé adr. op nivo.
Tel. 04490-48768. Inschr.

dames welkom.
Leuke dame bij

Buro Elvira
Ook voor 'n privé-adres,

inschr. mog. 045-419384.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

privéadressen, 043-635264.

Brigitte
Privé. 045-729101.

*
!! Lady Bizar !!

06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p.m

Rijpe vrouw 41 jr.
Jannie is nieuwsgierig, toch
verzet ze zich nog. Dan laat

hij voelen wat

Grieks
is,...ja doe het.

06-320.323.84 - 50 et p/m
22 jaarzij blond hij donker

ze komen voor echte
Lifesex

ze geven zich bloot, dan...
doen ze alles.

06-320.321.32-50 Ct p/m
Als 2 jongens elkaar na het

zwemmen helemaal
afdrogen ontdekken ze wat

echt heerlijk is.
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Als je vannacht bij me blijft
los ik je schuld af. Helga

leert Anky wat

Lesbisch
is

06-320.330.52 - 50 et p/m

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

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

06-320.327.88 (50ct. p/m)

Trio-bisex-box
Voor vrpuw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

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

Snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op 06-
-320.326.73 - 50 Ct p.m
Sexcontact voor m/v en
paren. Gratis. Diskr. Bel

010-4282395.
Lifesex. Weer een

nieuw stel.
Ontkleedt

u maar. Het 2e meisje is er
voor haar, ... of hij eerst?
06-320.329.24 - 50 et p/m

Als een mooi
Hetero-blondje
een nacht bij Ilse logeert

wordt ze omgetoverd in een
vurige lesbienne

06-320.329.25 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et. p/m)

Homo
2 jongens laten lenig zien

hoe ze het het liefst doen. 2
heren kijken en eisen meer
06-320.326.91 - 50 et p/m

Strakke
Hotpants

omspannen haar. Ze straalt
sex uit en ze wordt ...life

geplukt.
06-320.326.92 - 50 et p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar dieweten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.28 - 50 et p/m

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

(Huis)d leren
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. U bent van harte welkom.
Tel. 043-644821/ 04406-13754/ 04405-2263.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht . 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
COCKTAIL-ENTINGEN
’32,-; Steril. poes ’65,-;
castratie kat ’32,50. Tel.
045-244247.
Te k. Welsh-terriër, teefje 1
jr. oud met stamboom. Tel.
04750-21146.
Goed tehuis gezocht voor
plm. 5 jr. oude POES, ge-
sterr., erg lief, 045-719219
BROEDKOOIEN, driedelig,

’ 65,-. Tel. 045-252748

SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4a Guttecoven. Tel.
04490-24401.
Goed tehuis gezocht voor
DOBERMAN teefje. Tel.
045-219253/213456.

In/om de tuin
■ iiiiiiiiüiiMim ■■■■■i1.1........^ illli

Prima eiken BIELZEN va.
’25,- p. st. evt. thuis bez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieterrein Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

Huw./Kennism.
Nette VROUW zoekt nette
man. Br.o.nr. B-3904, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

.: .::.:::: :: ::: .
Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

■463892

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

DAKDEKKERSBEDRIJf
Nok, voor al uw da*
werkzaamheden, met
langste schriftelijke gaflj
Bel voor vrijblijvende oj
Tel. 045-224459/75300!
Voor voordelig SCHII
REN, witten of behail
04490-28582.

Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatemc
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741. J
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop moderne compl. 2-
pers. SLAAPKAMER, kl.
bruin/geel, afm. 1.40x2.00,
vr.pr. ’700,-. Tel. 045-
-255443, na 17.00 uur.
Tek. moderne SLAAPBANK
1 mnd. oud, ’300,-. Tel.
045-465149.
Compl. licht br. KEUKEN, I.
3.20 mtr., koelk., afzuigkap,
gaskookplaat, ronde spoel-
bak, 045-442192

OK HAL Weekaanbiedi"
bijz. comfort, hoog"11
bankstel ’995,-; zwaaj
ken met rundl. barf

’ 695,-; Biedermeier
hoek 'n juweel ’ 595,-1
hoeken v.a. ’ 195,-; IJstellen v.a. ’ 195,-; se*
rende collectie toogka*
wandmeubels, dres
pracht 2-zits bankjes, n
bankstellen, clubfautei*
enorme keuze mooie !

len en! spotgoedkoop-'
Hal, Agnes Printhag*
22-24, Geleen-cerf
(vlakbij Alb. Heyn). ,
Te k. weg. verbouw.
BANKSTEL z.g.a.n., f 9
woonk. kast (noten), ’*en enige jukeboxen.Akfl
Nrd. 164, Hoensbroek^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig. Eén telefoontje is al voldoende om snel een grote som geld in handen tekrijgen. I
\ Maar eenvoudig betekent niet altijd goed, laat staan goedkoop. Want tegenover een snelle afwikkeling staat vaak een hoge ">% I

rente. En dan wordt lenen al snel een last. Wie wil lenen zonderkromliggen, kan niet om de Spaarbank heen. Wij hebben
verschillende vormen, allemaal met een verrassend , i — i rrr—: 1 — - i
lage rente

DOORLOPENDKREDIET Spaarbank wettelnkSmum Andere instellmg S

Zo kennen wij het Doorlopend Krediet, een "^diethrmet BS *"* It±g *«* 11KSSi "^T^aaSn"
lening waarbij u steeds weerkunt opnemen wat u £ 5.000,- f. 100,- 12,2% 69 20,73% 100

hebtafgelost. U hebt dan altijd eenfinanciële reserve jMJJjr |JJ jg g g» " _J_l
achter de hand. 'We hebben ook een Persoonlijke Lening, een persoonlijke lening soaarbank ,v?'sens. Andere instelling..,,,. i ~.i (looptijd 36 mnd.l p wettelijk maximum b__
eenmalig bedrag dat vin vaste maandelijkse ter- r' - i Maandeij)ks i Maandelijks - „. I Maandelijks
mijnen terugbetaalt. "^ »^ *"" »■"*■ *"* *toak" A

AU ii nreripq wilt weten hoe voordelie lenen bii f 5000'- 13'5% f 167'82 21'36% f'lB4'57Als u precies wilt weten noe vooraeng ïenen dij f 10000- 12,2% f. 330,08 19,05% f. 359,36
de Spaarbank is, vult u dan het staatje hiernaast eens f' 20.000- 12*2% f. 660,15 17,63% |f. 701,79 | | |
in. Dan Ziet U Zelf dat U met een lening bij OnS beter ir> rente zoais samt \^ is fc rente ]iir 0p basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectieve
Uitbent. Op iederkantOOr Van deSpaarbank Vertellen jaarrente genoemd(rentewijzigingen voorbehouden).

wij u er graag meer over.

De Spaarbank Limburg en dePancratiusbank doen meer E|
als u wat ruimer wilt zitten.

spaarbank

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18,telefoon 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38,Venlo, telefoon 077-541212-
Vestigingen in Limburg: Maastricht, Amby, Beek, Berg en Terblijt,Blerick, Borgharen, Bunde, Cadier enKeer, Eijsden, Gronsveld Heer Meers;>en, Roerrnono,

Sittard, Tegelen,Vaals, Valkenburg, Velden, Venloen Venray.Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, telefoon 045-716441.
Overigekantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2). --^



Banken stoppen
ruim miljard
in telematica

[JERSFOORT- De banken in Ne-tland denken dat zij in 1990 onge-
*r een derde van huntotale inves-*"igen zullen besteden aan een
wbinatie informatietechnologie

' datacommunicatie, de zoge-
nde telematica. Dat komt neer
jeen bedrag van circa 1,2 miljard[Wen. Dit staat in een rapport van"adviesbureau Twynstra Gudde.

N van de nadruk op telematica is
f klant meer service te bieden.
*rdoor zullen ook de eisen aan de
■^medewerkers sterk verande-
*> in de zin dat meer technische-
' commerciële scholing gevraagd
Nt. Twijnstra Gudde acht het

** onmogelijk dat het aantal per-
*teelsleden in de bankensector de[Jende drie jaar met 7.000 tot
jjKK) op een totaal van circa

r-000 mensen terugloopt. De ban-
r verwachten dat er geen ge-
Jongen ontslagen nodig zijn.
"investeringen in informatietech-
P'ogie en datacommunicatie zul-
c een positief effect hebben op de
J*le opbrengsten, maar de ver-ste invloed op hetrendement is*6ens het rapport slechts margi-
j*l-Bij de presentatie van de jaar-

[Jers merkte ABN-bestuursvoor-
«er Hazelhoff half gekscherend al
*< dat de nieuwe technologie nau-*4jks iets oplevert.

bemiddeling in
conflict beurs
en bedrijven
[STERDAM - De Stichting Toe-
|tt Effectenverkeer, het orgaan■het reilen en zeilen van de Am-
rdamse effectenbeurs in de gatenJdt, heeft zich ingeschakeld in
'dispuut tussen de beurs en ver-blende op de beurs genoteerde
'rijven.

STE wil met de Vereniging voorEffectenhandel (VvdE) praten
L?r de beursplannen om 15 bedrij-
P te straffen die vooralsnog wei-F*n een akkoord te tekenen overf beperking van de beschermings-
L^structies. Als uiterste conse-P^tie zouden de fondsen moeten

naar het niet-offïciële
f? eelte van de markt, de zoge-
nde strafbank.

J^ ondernemingen waaronder de
S^nsmiddelenproducenten CSM
?°riig) en Nutricia (Chocomel) wei-
jyten het verdrag te ondertekenen,
ï beurs wil de beschermingscon-

aan banden leggen.

beurs-overzicht

Ongeïnspireerd
j^ïSTERDAM - De aandelen-

koersen zijn gisteren op de Am-
terdamse effectenbeurs iets ge-
degen. De CBS-stemmingsin-e* sloot op 112,20 punten, 0,3
{j^nt hoger dan het slot van vrij-„ag. De CBS-koersindex bleef

op 192,6 punten. De om-
Was met een totaal van f 1,02

j^'ljard mager. lets meer dan dee"tvan de omzet kwam voor re-
*ening van de obligaties.

e internationals presteerden
jkrnengd onder invloed van de

vllnke koersdaling op de beurs
>,ari Tokio en de hogere dollar.
j>LM pakte acht dubbeltjes op
1^8,20, Philips steeg zes dub-
7Jtjes op f41,10 en Unileveruon drie dubbeltjes op f 145,30.
?9°govens moest twee kwartjes
g-hteruit op f73,40, Koninklijke
.'ie verloor zestig cent op
j 144,40 en Akzo moest zeven
j\uobeltjes terug op f 127,30.
je beleggers liepen vooruit op
.£ bekendmaking van de winst-
".'J'ers van Ahold op dinsdag en
f^ten het fonds f2,70 stijgen opJ21,50. Ahold had vrijdag al een*!nst van f3,60 geboekt. De
j^lstsprong van DSM kon de
n^rs niet erg tot vreugde stern-en. D sm won weliswaar f 1,60
J* f 114,60, maar topman van
,j'ernt zal bij zijn klachten over
j,

te lage notering waarschijn-
een hogere koers voor ogen

ebben gestaan.
J>l:
f 'ike stijgers onder de hoofd-
dat 6̂11 waren Gist-Brocades
jvj, zes dubbeltjes pakte op
jj^.2o en Nedlloyd dat f 1,90
t^S op f97,60. Wessanen boek-
~ ' 1,10 winst na vrijdag met ne-, ntig Cent te zijn gestegen en
t ârn uit op f65,20. Er warencc fondsen die met meer dan
y*} procent in koers daalden.
er?n ac verloor f !-50 °P f47,50
W ce-van derGrinten moest f 4
«OP f 28-
9-2e«i u°yd was het meest otnge-
tKiu fonds' °P afstand volgde
J?M met een omzet van f34,7
r,0lyoen. Koninklijke Olie die
(Jig 'jria liter de lijst aanvoert ein-
Qrn- op de derde plaats in de
VooZe^'Jst. Op de optiebeurs was
liDs belangstelling voor Phi--44 Onr? DSM' Er werden in totaalu° contracten omgezet.
Op H
Sm l°kale markt viel beleg-
Op West Invest
Op V^J een winst van een tientje
ler, .0- Op de parallelmarkt vie-
tis»?e flappen onder de automa-sJ^ngsfondsen.

Topman Dentsche Bank:

Monetaire unie
snel rondmaken

BONN - De monetaire
unie tussen de Bondsre-
publiek Duitsland en de
DDR moet „zo als mo-
gelijk is" worden door-
gevoerd. Dit heeft Hil-
mar Kopper, topman
van de grootste West-
duitse bank Deutsche
Bank maandag in een
interview met de West-
duitse krant „Die Welt"
verklaard. De conversie
van de Oostduitse in de
Westduitse mark moet
„van de ene op de ande-
re dag" plaatsvinden,
„zonder dat er ruimte is
voor veel speculatie",
aldus Kopper.

Kopper, die de op 30 no-
vember vorig jaar ver-
moorde Alfred Herr-
hausen medio decem-
ber is opgevolgd, ver-
wees naar de munther-
vorming van 1948 in de
Bondsrepubliek. Hoe-
wel de huidige situatie

nu niet dezelfde is als
die van destijds, is het
volgens de bankier zin-
nig om eens achterom
te zien naar hoe het een
en ander toentertijd
werd aangepakt. Duits-
land heeft niet alleen
een monetaire unie no-

dig, maar ook een eco-
nomische unie inclusief
hervorming van prijzen,
lonen en - boven alles -sociale zekerheid. ,

Het meest essentiële
element van de hervor-
mingen op het terrein
van sociale zekerheid
zijn de pensioenen, zo
meent Kopper. De
Oostduitse pensioenen
moeten worden gelijk-
gesteld aan de West-
duitse in een verhou-
ding van één op één.
Dat moet zo snel moge-
lijk gebeuren, aldus
Kopper.

Miljoenen voor
samenwerking
VW en Trabant

LEIPZIG - De enige tijd geleden
aangekondigde samenwerking tus-
sen het Westduitse Volkswagen-
concern en het Oostduitse VEB-
IFA-Kombinat krijgt vorm. VW zal
binnenkort ongeveer 350 miljoen
mark vrijmaken voor de eerste fase
van het samenwerkingsproject, die
voorziet in deproduktie van het mo-
del Polo van VW, zo hebben VW-
topman Carl Hahn en directeur Die-
ter Foigt van IFA bekendgemaakt
op de voorjaarsbeurs van Leipzig.

Nog dit jaar zullen er in Zwickau,
waar IFA de Trabant produceert,
dagelijks vijftig stuks van het model
Polo worden gemaakt. In de laatste

fase zal de produktie worden ver-
groot tot duizend wagens per dag.
Bij de aankondiging van de samen-
werking met IFA liet VW weten dat
er uiteindelijk omstreeks vijf mil-
jard mark in het project zal worden
gestoken.

Afgelopen zondag maakte de West-
duitse autofabrikant Opel, onder-
deel van de Amerikaanse General
Motors (GM), bekend een joint ven-
ture te zullen vormen met het Oost-
duitse Automobil-Werk Eisenach,
producent van de Wartburg.
De nieuwe onderneming, Opel-
AWE genaamd, gaat Opeis assem-
bleren en onderdelen daarvoor pro-
duceren. Het is de bedoeling dat er
150.000 Opeis per jaar in de Oost-
duitse onderneming worden ge-
maakt. GM heeft al eerder gemeld
dat er in Hongarije een gezamenlij-
ke onderneming wordt gevormd
voor de produktie van de Opel Ka-
dett.

Nog twee kandidaten voorpresidentschap Oost-Europabank

Steun voor Ruding
stijgt nog steeds

BRUSSEL - De kans dat
oud-minister van financiën
Onno Ruding president
wordt van de Bank voor
Oost-Europa wordt groter.
De steun voor Ruding is
aanzienlijk en zijn kansen
op het leiderschap van de
bank verbeteren nog
steeds, aldus Nederlandse
diplomaten die in het afge-
lopen weekeinde in Parijs
de onderhandelingen over
het oprichten van die bank
hebben bijgewoond.

Ruding heeft tot nu toe maar éénri-'
vaal van betekenis, de persoonlijke
raadgever van de Franse president
Mitterrand, Jacques Attali. Hij
wordt algemeen beschouwd als de
man die de Franse president ertoe"
bracht om tijdens de speciale bij-
eenkomst van de Europese staats-
en regeringsleiders, op 18 november
vorig jaar in Parijs, met voorstellen
voor het oprichten van die bank te
komen.
Voor het leiderschap van de bank
zijn er tot dusverre slechts twee
kandidaten. Voor de vestigings-

plaats zijn er des te meer. lerland
wil dat de bank inDublinkomt, Bel-
gië vindt dat Brussel de vestigings-
plaats moet worden. De Luxembur-
gersvinden hun hoofdstad de meest
aangewezen plaats, de Bondsrepu-
bliek heeft Berlijn als vestigings-
plaats op het oog, de Britten vinden
dat de bank in Londen moetkomen,
ons land wil niet alleen datRuding
de president van de bank moet wor-
den maar meent ook dat de bank in
Amsterdam gevestigd moet wor-
den. AlsRuding de bank zal voorzit-
ten is het echter volgens welinge-
lichte kringen zo goed als uitgeslo-
ten, dat voor Amsterdam wordt ge-
kozen.
De besprekingen in het afgelopen
weekeinde in Parijs over het oprich-
ten van de bank zijn niet bijzonder
vlot verlopen. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat de oprichtings-
overeenkomst op 8 april in Parijs
getekend zou worden. Maar nu'
wordt dat op zn vroegst 11 mei.
Van meet af aan is de bedoeling ge-
weest dat de bank een kapitaal zou
krijgen van tien miljard ecu (een ecu
is fl 2,31) waarvan in eerste instantie
30 procent zou worden gestort.
Maar in het afgelopen weekeinde is
gebleken dat deAmerikanen niet de
ecu maar de dollarals waardegrond-
slag voor het kapitaal willen.

beurs van amsterdamslotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vJt s.k
AEGON 105,80 105,50
Ahold 118,80 121,50
Akzo 128,00 127,30
A.B.N. 40,10 40,10
Alrenta 152,30 152,30
Amev 56,60 56,40
AmroA. in F. 88,30 88,40
Amro-Bank 78,20 78,10
Borsumij W. 72,50 71,80
Bührm.Tet. 60,70 60,40
C.S.M.eert. 75,40 76,30
DAF 33,50 33,70
Dordt.Petr. 132,50 132,00
DSM 113,00 114,60
Elsevier 79,00 79,00
Fokker eert. 38,70 38,80
Gist-Broc. c. 27,60 28,20
HCSTechn. 11,80 11,90
Heineken 109,00 109,80
Hoogovens 73,90 73,40
Hunter Dougl. 102,00 101,90
Int.MüUer 89,50 90,00
KLM 37,40 38,20
Kon.Ned.Pap. 39,60 39,40
Kon. Olie 145,00 144,40
Nat. Nederl. 70,10 70,10NMB Postbank 49,00 e 49,30
Nedlloyd 95,70 97,60
Océ-v.d.Gr. 293,00 289,00Pakhoed Hold. 162,50 164,70Philips 40,50 41,10
Robeco 99,80 99,50
Rodamco 81,10 80,80Rolinco 97,80 96,90
Rorento 57,20 57,20
Stork VMF 47,10 47,40
Unilever 145,00 145,30
Ver.Bezit VNU 99,30 98,70
Volmac Softw. 49,00 47,50
VOC 39,00 38,60
Wessanen 64,10 65,20
Wolters-Kluwer 47,00 47,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 66,50 66,50
ACF-Holding 34,20 34,00
Ahrend Gr. c 219,00 217,50
Air Holland 26,80 27,00
Alg.Bank.Ned 41,00 40,70
ABN (div'9o) 38,60 38,50
Asd Opt. Tr. 20,80 20,50
Asd Rubber 5,40 5,30
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 98,40 98,00
Aut.lnd.R'dam 85,00 85,00
BAM Groep 90,00 88,00
Batenburg 88,90 88,80
Beers 127,00 125,00
Begemann 136,80 137,40
Belindo 323,50 322,50
Berkei's P. 5,45 5,40
Blydenst.-Will. 27,00 27,30
Boer De, Kon. 317,00 318,00
de Boer Winkelbedr. 60.50 60,50
Bols 164,50 164,00
Boskalis W. 15,30 14,95

Boskalis pr 17,20 17,40
Braat Beheer 42,60 43,20
Breevast 16,30 16,30
Burgman-H. 3400,00a3400,00aCalvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 952,00 945,00
Center Parcs 50,80 50,50
Centr.Suiker 74,50 75,00
Chamotte Unie 6,70 6,70
Cindu-Key 195,00 197,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 22,50 22,50
Cred.LßN 53,50 52,80
Crown v.G.c 90,30 89,50
Delft Instrum. 49,70 49,00
Desseaux 246,00 246,00
Dorp-Groep 34,80 34,00
DSM (div'9o) 105,50 109,50
Econosto 323,00 324 00
EMBA 122,00 122,00
Erikshold. 114,00 114,50
Flexovit Int. 91,50 92,50
Frans Maas c. 98,00 99,00
Furness 119,50 119,50
Gamma Holding 80,00 81,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 29,00 28,50
Geveke 47,00 46,70
Giessen-de N. 179,00 179,00
Goudsmit Ed. 365,00 367,00
Grasso'sKon. 134,50 134,70
Grolsch 147,00 147,00
GTI-Holding 172,00 172,00
Hagemeyer 112,50 112,00
IdemV2div.'B9 110,50 110,50
HAL Trust B 14,00 13,90
HAL Trust Unit 14,00 13,90
H.B.G. 175,00 174 00
Hein Hold 92,00 92,30
Hoek's Mach. 169,00 168,00
Heineken Hld 92,00 92,30
HollSeaS. 1,12 112
Holl. Kloos 430,00 430 00
Hoop Eff.bk. 10,70 10,70
Hunter D.pr. 4,45 4 45
ICA Holding 16,50 1650
IHC Caland 42,70 43,00
Industr. My 210,00 21000
Infotheek 23,70 24,00Ing.Bur.Kondor 565,00 565,00
Kas-Ass. 46,00 45,20
Kempen Holding 16,70 16^50
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB ' 68,50 67,50
KBB c. 67,80 67,00
Kon.Sphinx 124.50 124,50
Koppelpoort H. 294,00 290,00
Krasnapolsky 190,00 195,00
Landré & Gl. 59,70 59,80
Macintosh 39,50 39,80
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 60,80 60,00
Idem (div9o) 63,00 57,00
Melia Int. 5,20 5,20
MHVAmsterdam 18,90
Moeara Enim 1225,00 1220,00
M.Enim 08-cert 15950,00 15600,00
Moolenen Co 28,30 28,00
Mulder Bosk. 64,00 b 70,00

Multihouse 7,90 7,70
Mynbouwk. W. 411.00 411,00
Naeff 300,00
NAGRON 45,70 45,50
NIB 617,00 610,00
NBM-Amstelland 18,20 18,00
NEDAP 368,00 368,00
NKF Hold.cert. 338,00 339,80
Ned.Part.Mij 41,10 40,80
Ned.Springst. 10000.00
Norit 1048,00 1028,00
Nutricia gb 73,20 73,00
Nutricia vb 80,50 82,00
Nijv.l.Cate 95,30 95,30
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,00 13.80
Orco Bank c. 67,70 67,50
OTRA 179,50 179,50
Palthe 68,00 67,20
Philips div.'9o 39,10 39,60
Pirelli Tyre 28,50 28,70
Polygram 33,40 33,60
Polynorm 96,00 95.50
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,20 45,00
Reesink 71,20 70,50
Riva 49,00 50,50
Riva (eert.) 48,00 49,50
Samas Groep 64,30 63,30
Sarakreek 31,30 31,50
Schuitema 1345,00 1345,00
Schuttersveld 37,80 37,60
Smit Intern. 65,00 66,00b
St.Bankiers c. 24,00 23,20
Stad Rotterdam c 46,60 46,60
Telegraaf De 90,70 90,00
Text.Twenthe 340,00 342,00
Tulip Comp. 34,50 34,00
Tw.Kabel Hold 149,00 149,90
Übbink 78,00 a 78,00
Union Fiets. 26,40 26,60b
Ver.Glasfabr. 330.00 330,00
Verto 57,00 56,00
Volker Stev. 69,00 68,50
Vredestein 21,10 21,00
VRG-Groep 55,50 55,50
WegenerTyl 178,00 177,20
West Invest 22,20 22,20
West Invest c. 80.00 90,00b
Wolters Kluwer 186,00 189,00
Idem div.'9o 46,00 47,00
Wyers 42,00 44,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.20 37,20
ABN Aand.f. 71,40 71,50
ABN Beleg.f. 54,90 54,70
ALBEFO 50,60 50,60
Aldollar BF $ 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 224,00 225,00
Alhance Fd 10,20 10,20
Amba 46,30
America Fund 296,00 298,00
Amro Eur.F. 71,90 71.90
Amro Far E.F. 60,40 60,30
Amro Neth.F. 71,50 72,00
Amro N.Am.F. 60,60 60,60

Amro Obl.Gr. 152.40 152,40
Amvabel 76,70 76,70
AsianTigersFd 63.70 63,50
AsianSelFund 47,50 47,90
Bemco Austr. 53,00 53,00
Berendaal 108,90 108,80
Bever Belegg. 6,20 6.15
BOGAMIJ 108,20 106,00
Buizerdlaan 42,00 42,00
CLN Obl.Waardef. 99,20 99,00
Delta Lloyd 42,00 41,90
DPAm. Gr.F. 25,50 25,50
Dp Energy.Res. 46,50
Eng-H011.8.T.1 9.30 9,30
EMF rentefonds 58,20 58,30
Eur.Ass. Tr. 10,60 10,00
EOE DuStlnF. 286,00 293,00
EurGrFund 60,50 60,50
Euro Spain Fd 9,40 9,00
Gim Global 50,50 50,50
Hend.Eur.Gr.F. 216,00 216,00
Henderson Spirit 68,50 68,00
HollandFund 73,50 73,50
Holl.Obl.Fonds 113,50 114,00
Hull.Pac.F. 107,00 105,00
Interbonds 492,00 490,00
Intereff.soo 46,80 47,00
Intereff.Warr. 306,00 f 306,00
Jade Fonds 174,50 174,50
Japan Fund 25,40 24,10
Jap.lnd.Alpha Fd 12250.00 12000,00
JapanRot. Fund yen 9800,00
Mees Obl.Div.Fonds 96.00 96,00
MX Int.Vent. 51,00 b 51,00 b
Nat.Res.Fund 1430.00 1420.00
Nedufo A 132,80 132.80
Nedufoß . 135,50 135.50
NMBDutch Fund 38,00 39,10
NMBGlobal F. 47,70 47.70
NMB Oblig.F. 33,50 33,70
NMBRente F. 98,60 98,30
NMB Vast Goed 38,30 38,00
Obam, Belegg. 215,50 214,00
OAMF Rentef. 12,05 12,10
Orcur.Ned.p. 46,90 47,00
Pac.Prop.Sec.f. 46,10 46,10
Pierson Rente 99,60 99,70
Postb.Belegg.f. 51,20 51,20
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 bRabo Obl.mv.f. 73,40 73,50
Rabo Obl.div.f. 47,60 47,60
Rabo Onr.g.f. 84,80 84,60
Rentalent Bel. 131,50 132,10
Rentotaal NV 30,50 30,50
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 50,10 50,10
RG geel 49,10 48,90
Rodin Prop.s 106,50 106,00
Rolinco cum.p 91,80 92,00
Sci/Tech 16,50 16,50
TechnologyF. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 244,50 241,50
Trans Eur.F. 81,70 81,40
Transpac.F. 450,00 450,00
Uni-Invest 124,50 122,50
Unico Inv.F. 78.80 78,80
Unifonds 37,20 37,10
VWN 60,00 60,10
Vast Ned 129,20 129,20

Venture F.N. 44,80 44,80a
VIB NV 87.20 87.20
VSB Mix Fund 50,50 50,50
WBOIr.I. 71,50 71,10
Wereldhave NV 204,00 204,00
Yen Value Fund 86,80 86,30

Buitenlandse obligaties
83/<EEGB4(I) 97,80 97,80
3V2 EngWarL 31,50 a 30,50
5*4 EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 36.00 36.00
Amer. Brands 65.50 64.40
Amer. Expres 27.80 27,80
Am.Tel.& Tel. 42,00 40,80
Ameritech 60,40 60,60
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO lnc. 29,80 29,50
Atl. Richf. 116,60 114,80
BAT Industr. 8,10 8,10
Bell Atlantic 94,10 92,80
BellCanEnterpr 44.40 d 44,10
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 54,20 53,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,20 18,40
Boeing Comp. 67,00 67,60
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 17,90 d 17,90
Citicorp. 25,20 25,10
Colgate-Palm. 59,00 58,00
Comm. Edison 35,20 36,00
Comp.Gen.El. 540,00
ControlData 18,50 19,30
Dai-IchiYen 2640,00 2570,00
Dow Chemical 67,00 66,50
DuPont 39,25
Eastman Kodak 39,90 39,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00 154,00
Exxon Corp. 46,50 46,00
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 43,25
Ford Motor 47,60 47,40
Gen. Electric 63,00 62,30
Gen. Motors 45,80 45,90
Gillette 51,50 51,00
Goodyear 35.50 35,50
Grace & Co. 29.00
Honeywell 85,20 85,20
Int.Bus.Mach. 106,80 106,40
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 55,30 54,40
K.Benson ® 5171,00
Litton Ind. 72,80 72,50
Lockheed 35,50 35,50
Minnesota Mining 82,50 81,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil OU 62,50 61,50
Morgan $ 37,40 36,80
NewsCorpAuss 11,00 11,00

Nynex 80,80 80,40
Occ.Petr.Corp 27,70 27.50
Pac. Telesis 44,40 44,60
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 59,10 58,60
Philip Morris C. 38,30 d 37,30
PhiU. Petr. 26.40 25,60
Polaroid 46,80 46,60
Privatb Dkr 274,00 ' 274,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 560.00 573,00
Saralee 26,00
Schlumberger 49,70 49,20
SearsRoebuck 41,20 41,00
Sony(yen) 42,70 43,00
Southw. Bell 57.70 57,00
Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 32,30 33,10
Texaco 59,50 59,00
Texas Instr. 36,60 36,40
The Coastal C. 32.80 32,40
T.I.P Eur. 2,00 a 1.95a
ToshibaCorp. 1110.00 1100,00
Union Carbide 22,00
Union Pacifie 74,50 73,50
Unisys 15,25 14,80
USX Corp 36,60 36,40
US West 71,60 71.50
Warner Lamb. 104,50
Westinghouse 74,50 73,75
Woolworth 62,60 62,00
Xerox Corp. 55,20 54,80

Certificaten Amerika
AMAXInc. " 46.00 46,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 77,50 d 76,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl.Richf. 222,00 219,50
Boemg Corp. 126,00 126,50
Can. Pacifie 37.80 38,00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 32,50
Citicorp. 46.00 d 46,00
Colgate-Palm. 112.00 110,00
Control Data 31,50 33,00
DowChemical 126,80 d 126,80
Eastman Kodak 74,00 73,50
Exxon Corp. 88.00 88.00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 119,00 118.50Gen. Motors 85,70 86,50
Gillette 98,00 97,00
Goodyear 68,00 68,00
Inco 47,50 48,00
IB.M. 202,00 201,00
Int. Flavors 118.00
ITTCorp. 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 66,00
Merck & Co. 129,50 129,50
Minn. Min. 157.00 156,00
PepsiCo. 111,50 110.50
Philip Morris C. 74.00 72,00
Phill. Petr. 49,50 48,00
Polaroid 81,50 81,50
Procter & G. 121,50 d
Quaker Oats 86,00

Schlumberger 93,50 93,00
Sears Roebuck TV.lOd 78.00
Shell Canada 62.50 63,00
Tandy Corp. 59,50 62,00
Texas Ins. 67.50 69,00
UnionPacific 141.00 140,00
Unisys Corp 31.50 31.50
USX Corp 68.50 68.50
Varity Corp 3.60
Westinghouse 142,50 141,50
Woolworth 117,50 116,50
Xerox Corp. 96.00 94.00

Certificaten overig
Deutsche B. 773.00 764,00
Dresdnerß. 415.00 410,00
Hitachi(soo) 1100,00
Hoechst 312,00 309.00,
Nestlé 8650.00 8700,00
Siemens 763.00 758,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 5,70
Bredero aand. 21,00 21,00
Bredero eert. 20,00 20,00
11 Bredero 19,00 19,00
LTVCorp. 1,50 1.50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,91 0,93
7Va RSV 69 87,00 87,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 22,20 22,10
Berghuizer 33.00 33,20
Besouw Van c. 50,80 50.20
CBI Bann Oce. yen 2040,00 2010,00
Comm.Obl.F.l 99,40 99,40
Comm.Obl.F.2 98,50 98,70
Comm.Obl.F.3 99,40 ' 99.50
De Drie Electr 35,70 35.70
Dico Intern. 109.00 110,00
DOCdata 21,40 20,70
Ehco-KLM KI. 37.00 37,00
E&L Belegg.l 71,80 71,70
E&L Belegg.2 72,20 72,20
E&L Belegg.3 74.40 74,50
Free Rec.Sh. 32,70 32.10
Geld.Pap.c. 66,50 66,80
Gouda Vuurv c 94,30 94,30
Groenendijk 34,50 33.70 d
Grontmij c. 189.00 187 00
HCA Holding 50.50 51.00
Hes Beheer 220,00 220,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3^5 3,50
Interview Eur. 8,70 8,50
Inv. Mij Ned. 53,00 50,00
KuehnetHeitz 44,30 44,30
LCI Comp.Gr. 74.50 73,00 e
Melle 293,00 290,00
Nedschroef 119,00 119,00
Neways Elec. 9,00 9,00
NOG Bel.fonds 31.50 31.50
pan pacifie 10,50 10,50

PieMed. 11,00 10,90
Poolgarant 9.00 9.00Simac Tech. 17.50 17.30
Sligro Beh. 48,20 48,00
Verkade Kon. 284.00 280,00
VHS Onr. Goed 14.80 14,80
Weweler 82,00 80,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

ah c apr 125.00 165 2,00 3.00
akzo c apr 120,00 268 10.50 a 9.30
akzo c 091 150.00 766 8.00 7.20
amev c okt 60,00 200 4.20 3.20
dsm c apr 110.00 416 5.80 6.90
dsm c apr 115.00 730 3,00 3,80
dsm c apr 120,00 381 1,00 1,50
dsm c jul 115,00 309 4,90 5,20
dsm c jul 125,00 548 1,40 2,10
dsm p apr 110,00 524 6,50 4.50
coc c mrt 250.00 400 28.50 a 27,50
coc c mrt 280,00 667 2,40 2,00
coc c apr 250.00 400 29,50 a 27.50
coc c apr 275.00 171 8.70 a 8.20
coc p mrt 275.00 531 2.50 1,70
coc p mrt 280,00 219 4,90 3,50
coc p apr 260,00 268 2,50 2,30
coc p apr 270.00 497 4,50 4.10
coc p apr 275,00 393 6,50 6,00
gist c apr 30,00 365 0,70 0,60
hoog c apr 80,00 185 1.70 1.50
hoog c jul 75,00 273 5.60 4.90
hoog c jul 80.00 194 3.50 3.00
kim c apr 35,00 344 3.10 3.90
kim c apr 40,00 608 0.80 0.80
kim p jul 35.00 276 1.30 1.00
kim p 093 35.00 162 5.20 4.80
nedl c apr 105.00 234 1,60 1,80
nedl c jul 90.00 334 11.00 12.50
nedl c jul 95,00 484 8.80 9.50
nedl c jul 100.00 466 6.50 7.30
nlc c aug 95,00 1000 1.90 a 1.30
nlc p aug 95,00 2000 1,60 a 1.55
nlf c mei 100,00 2500 I.loa 0.65
natn c apr 70.00 405 2,40 a 2.10
natn c j93 70.00 173 13,40 13,20
natn p apr. 70,00 404 1,30 1,30
phil c apr 42.50 174 0.80 0.90
phil c jul 42.50 241 2.20 2,40
phil c jul 45,00 494 1,20 1,40
phil c 092 55,00 174 4.30 4.40
phil c 093 30.00 458 16.00 16.20
phil c 094 45,00 419 10,00 10,40
phil p apr 35.00 220 0.20 0,20
phil p apr 40.00 2056 1.70 b 1.60
phil p apr 45.00 1233 5.60 5.00
olie c apr 140.00 198 7,70 6.80
olie c 092 135,00 222 26.10 25.60
ohe p 091 105.00 1000 2.00 1.90

a=laten g=bieden+ei-div.
b=bieden h=laten+e«-dtv.
c=e«-claim k-gedaan + h
d es-dividend l=gedaan^g
e=gedaan+bieden «k=slotkoers vorige dag
f gedaans laten sk= slotkoers gisteren

economie

Badplaatsen moeten
beter samenwerken

Van onze redactie economie
BREDA - De Nederlandse bad-
plaatsen moeten beter gaan samen-
werken om meer te kunnen profite-
ren van het toerisme. Er moet een
soort overkoepelende instantie ko-
men die de veranderingen in de toe-
ristische sector van vooral de
Noordzeekust opspoort en vertaalt
in raadgevingen. Dan zou de con-
currentie van subtropische 'zwem-
paradijzen', bungalowparken en an-
dere 'eigentijdse' attracties in bin-
nen- en buitenland beter het hoofd
kunnen worden geboden. Dit staat
in een concept-rapport dat het Ne-
derlands Research Instituut voor
Toerisme (NRIT) in Breda heeft op-
gesteld voor het ministerievan eco-
nomische zaken.Dat de aanpak van
het badplaatstoerisme nu niet erg
professioneel is, blijkt uit het feit
dat in het afgelopen jaarvrijwel ner-
gens een resultaat 'vol' is behaald.

Ondanks één van de mooiste zo-
mers van deze eeuw hadden de
meeste badplaatsen aan de Noord-
zeekust nog ruimte te bieden. De
onderzoekers dringen er overigens

op aan Nederlands sterke kanten te
behouden. Dat zou vooral een zeer
gevarieerd aanbod zijn: èn diversi-
teit in de verblijfsaccommodaties
(hotels, appartementen, bungalows,
pensions, campings) èn een mooie
omgeving èn een attractief bezoek
aan stadjes, dorpen en allerlei ande-
re faciliteiten.

Testcircuit
in Arizona

TOKIO - Japanse autoproducent
Toyota Motor gaat in de Ameri-
kaanse staat Arizona het grootste
auto-testcircuit ter wereld bou-
wen. De proefbaan zal een om-
vang hebben van bijna vijfdui-
zend hectare. Volgens ingewij-
den kost dit project Toyota circa
20 miljoen dollar. De bouw,
waarmee komend jaar wordt be-
gonnen, zal twee jaar in beslag
nemen.

De Vries wil geen
Polen in de bollen

NOORDWIJK - Minister De
Vries (Sociale Zaken) acht het
„nagenoeg uitgesloten" dat in
Nederland Poolse werknemers
worden toegelaten om te gaan
werken in de bloembollensector.
De bollensector kampt met een
tekort aan arbeidskrachten.
Blijkt het in de tweede helft van
1990 niet te lukken in ons land
voldoende werknemers te vin-
den voor de de bollenteelt, dan
komen inwoners van EG-landen
in aanmerking waarvoor het zo-
genaamde vrije verkeer van

werknemers geldt. Biedt ook dat
onvoldoende soelaas dan wil De
Vries het contracteren van
Spaanse en Portugese werkne-
mers mogelijk maken. Slechts in
het uiterste geval zal toestem-
ming voor het aantrekken van
Polen worden gegeven, zo stelde
de bewindsman. Momenteel
werken veel Polen illegaal in de
bollenteelt. Zij zijn de slechte
economische situatie in hun land
ontvlucht en stellen weinig eisen
aan salaris en arbeidsomstandig-
heden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.510-/25.010,
vorige ’ 24.320-/24.820, bewerkt ver-
koop ’ 26.610, vorige ’ 26.420 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 280-/ 350, vori-
ge ’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,86 1,98
austr.dollar 1,39 1,51
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 2,95 3,20
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) 122,00 128.00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,68 16,23
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.65 1,81
zweedse kr. (100) 29,60 32.10
zwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,92075-1.92325
antill.gulden 1,0575-1,0875
austr.dollar 1,4520-1,4620
belg.frank (100) 5,4105-5,4155
canad.dollar 1,62775-1,63025
deense kroon (100) 29.330-29,380
duitse mark (100) 112,565-112,615
engelse pond 3,0915-3,0965
franse frank (100) 33.280-33,330
griekse dr. (100) 1.1370-1,2370
hongk.dollar (100) 24,4750-24,7250
ierse pond 2,9880-2,9980
ital.lire (10.000) 15,230-15.280
jap.yen (10.000) 126,30-126,40
nwzeel.dollar 1,1270-1,1370
noorse kroon (100) 29.095-29,145
oostenr.sch. (100) 15,9970-16,0070
saudi ar.ryal (100) 51,1250-51.3750
spaanse pes. (100) 1,7470-1,7570
surin.gulden 1,0575-1,0975
zweedse kr. (100) 31,075-31,125
zwits.frank (100) 127,005-127,055
e.e.u. 2.2920-2,2970

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,60 192,60
ld excl.kon.olie 182,90 183,40
internationals 197,00 196,70
lokale ondernem. 189,10 189,50
id financieel 144.70 144,50
id niet-financ. 233,40 234,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 251.00 251.10
id excl.kon.olie 227,40 228,00
internationals 266,00 265,70
lokale ondernem. 234,00 234,50
id financieel 188.50 188,30
id niet-financ. 279,10 280,30
Stemmingsindex (1987 =100)

algemeen 111.90 112,20
internation 110,80 110,80
lokaal 112,10 112,40
fin.instell 105,90 105.90
alg. banken 105,70 105,90
verzekering 106.70 106,58
niet-financ 114,00 114,50
industrie 113,80 114.20
transpopsl 130.60 132.10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 127,30 (127,30)
Kon Olie 144,10/144,60 (144,40)
Philips 41,10-41,50 (41,10)
Unilever 145,30-145,70 (145,30)
KLM 38.20 (38.20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2672.52 1136.02 218.69 995.83
Hoogst 2698.65 1150.96 219.69 1005.73
Laagst 2661.94 1129.27 217.68 991.20
Slot 2686.71 1144.91 219.00 1001.24
Winst/
verlies + 3.38 + 5.86 - 0.50 + 1.84

Steek eens een Gorby
op. Dat is de nieuwste re-
clameslogan voor een siga-
rettenmerk met de sugges-
tieve naam 'Gorbatchow'
dat een slimme Zwitserse
sigarettenproducent (Ale-
xander Field en Co.) op de
markt bracht. De moeilijk
te verhullen associatie tus-
sen merknaam en familie-
naam van deRussische lei-
der wordt door een woord-
voerder van de sigaretten-
fabrikant niet ontkend. De
woordvoerder wijst er wel
op dat de filtersigaretten
zijn gevuld met Ameri-
kaanse tabak....
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Wonen Totaal
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis Pracht antieke MECHELSE
’95,-; diepvries ’175,-. eethoek als nw., vpr.
Tel. 045-725595. ’1.800,-. 045-323830.
Zoekt u 2e hands MEU- Piccolo's in het Limburgs
BELS (veel keus). Kouven- Dagblad zijn groot in RE-
derstr. 208, Hoensbroek. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Huish. artikelen TV/Video
Extra reklame, televisies, vi-
deo's, stereo-installaties,
midi hi-fi sets, camcorders,
versterkers, CD-spelers,
casettedecks, platenspe-
lers, stereoboxen, was- en
droogautomaten, diepvrie-
zen, koelkasten, magne-
trons, stofzuigers. Met 10-
-20-30-40% korting. Vanaf

’ 5,- per week eigen finan-
ciering. Grote inruilprijzen.
HOEVENAARS-EXPERT,
voorheen huishoudbeurs,
Kerkstr. 111, Brunssum.

Wij vragen VIDEO'S VHS de
f. geen bezw. Kleuren TV's
en liefst met teletext en ste-
reo toren. 04406-12875.
Te k. kleuren TV ’ 75,-. Tel.
045-416118.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Kachels Verwarming

KACHELS, inzethaarden,
opruiming grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.
Te k. 1 OVATION 12 string
elec./acous. mcl. hard mol-
ded case ’1.700,-. Tel. na
20.00 uur 045-314633.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop WIENER Melodia
4-rijer Bes, Es, As, Des. Tel.
045-452808.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te k. 1 losse BRILJANT van
0.66 karaat voor minder dan
de helft. 045-750587

Braderieën/Markten

' Nu inschrijven braderie Har-
i tje HOENSBROEK, Hemel-. vaartsdag 100.000 bezoe-; kers, alléén voor handelaren
■en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel, slaap-
kamers en inboedel. 045-
-725595.

Diversen
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
GEBIT gebroken? Hponhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Gratis Autowassing en APK
bij de Grote onderhouds-
beurt; voorjaarscleanerbeurt
en alle reparaties tegen cor-
recte prijzen bij autoservices
GOOIKER, Apollolaan 154
in het Loon te Heerlen,
045-740041.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Wachten op antwoord moe?

! Te koop BOEKJE vol tips t.
I b.v. versnellen van uw cor-. respondentie. Vraag gratis; folder bij AVBM, Postbus. 5147, 6202 WG Maastricht.

Stuur svp postz. van 65 et.
mee voor antw.

Tj?f Limburgs Dagblad

gpiccolo s
Vanaf: H

f PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159.-Jf LONDEN 4dg. ’ 449,- f
I WEST- EN OOST BERLIJN 3-4 dg. ’ 299.-1ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399.- 1
I WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-f
f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989. f
f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-f
f VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-f
f BLOEMENRIVIÈRADIANO lOdg ’1079.1f NICE-MONACO 7-10 dg ’ 599.- 1
f LUGANO MEER VAN LUGANO 7dg ’ 749,-f
ff LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699.-1
ff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.- 1
f OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-ff, f DOLOMIETEN ITALIÈ-MERANO Bdg ’ 799.- Iff PRAAG EN BUDAPEST 10 dg ’1275.1f NORMANDIËLOIRE sdg ’ 499,-f

ffSAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-f
JOBER-HARZGOSLAR sdg f4" " _^ruL

PJELZAS-COLMAR 4dg ’ 395,-

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72 X 60x 54x 42x
5.100,- - - 117,- 125,- 153,-
-9.000- - - 211,- 227,- 274,-

-14.000- 238,- 284,- 321,- 346,- 419,-
-17.000- 289,- 345,- 390,- 421,- 509,-
-23.000- 392,- 466,- 528,- 569,- 689,-
-34.000- 574,- 685,- 776,- 837,- 1096,-
Effectieve |aarrente vanaf 12.2%

EHc bedrag tot ’ 100.000,- en andere looptijd
mogelijk.96 mnd: geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaar

Reedt meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

ïöff^S^^ËC^'^^^^^^^^^S hedenzijnernamelijkmeiminderdan3so.ooo ons geïmporteerde 350.000 Volvo's nog altijd het heden- /^^"""MF Jf^^^ff (V '
Volvo's in Nederland verkocht. daagse straatbeeld sieren. Tja .. . Dat u, zoals op elke jjj| jHllllß v. ü

Optimale veiligheid: H.S.S. veüigheidskooi, stalen Een resultaat waar een exclusief merk als nieuweVolvo, een - overdraagbare! - carrosseriegarantie met Ilf MW~ M :h> kc
buizen in de portieren, enereie-absorberendekreukelzönes. # ■ . ... , , , . . , , i " If Jfispiisili '1 (Tv h Volvo best een beetje trots op mag zijn. Waar bijbehorende voorwaarden van met minder dan acht jaar 1 J

hebben we dat onmiskenbare succes nu aan te danken? Wij denken eigenlijk door onwrik- krijgt, is dan ook eigenlijk slechts een formaliteit.
Optimale duurzaamheid: ls Ki

baar vast te houden aan een paar, ogenschijnlijk eenvoudige principes. We noemen ver één: Al deze elementen, gekoppeld aan de zeer gunstige 22 behandelingen 60% van hel
r ° J J carrossenegemcht is verjinht. »,

veiligheid. Nimmer zijn we ook maar een duimbreed van dit uitgangspunt afgeweken. prijsstelling, zorgen ervoor dat uw prijs per kilometer zeer , Rr£

U zult begrijpen dat, wie voor veilig kiest, allereerst van optimale kwaliteit ■■■ aantrekkelijk is. Hetgeen voor uw zakelijke kilometers weer vertaald wordt J^
dientuit te gaan. Voor ons merk zijn dan ookveiligheid, betrouwbaarheid en I^^J Ë^^ in gunsllBe leasetarieven. Zeker alsVolvo Leasing daarin uw partner is. Je£
duurzaamheid de pijlers van het succes. B^i 1"^" Waar herkent u deze nieuwe jubilee aan. Allereerst natuurlijk aan het inmid- «^

Om ons jubileumnog meer kracht bij te zetten, presenteren we u nu dels bekende, aërodynamische profiel van deVolvo 440. ft *
een zeer b.jzondere versie uit ons meest

_
—^^ —pjjp^. m M En daarnaast aan eenaccentalsde fraaie'°Pen" !to

recente succesverhaal, de Volvo440 jubi- % Ëf "% J^\ J g f gewerkte stalen velgen met naafdop. Je"
lee! Deze speciale 440 wordt nog extra \’ I II IL/ If—" W^ Het beschikbarekleurenpalet voor de440 jubi- *g
bijzonder, als ude prijs van ... ’ 27.950,- (u \Ë W^Ë l^Ë | JV V lee 1S helchl^ue donkergrijs, rood, blauw *£
leest het goed) in ogenschouw neemt.Zeker in W ■ M MÊ^ en wit. De Volvo 440 jubilee is uitgerust PJ
relatie tot de pnjs-productverhouding van zn naaste "concurrenten". % Ë'^k Wk met een 58 kW 79Pk) lichtmetalenkrachtbron met katalysator. J^

De Volvo 440 jubilee doet vanzelfsprekend mets onder voor elke %## % |X. V°°rtS "" Schakdende 5-versnellingsbak' een ana" Serr
andere Volvo440. Een High Strength Steel veüigheidskooi met stalen buizen %’ JLll% %| loge quartzklok, twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels en contact- [J \
m alle vier portieren, energie-absorberende kreukelzönes, veiligheidsriemen f %| slotverlichting. Het comfort van de fauteuils is van het hoge niveau zoals u J^
voor en achter(totaal vijf stuks!), een veiligheidsstuurko- ■ | dat van Volvo mag verwachten. lag

2

lom, een kunststof brandstoftank, slagbeveiligde portier- #^ #^ Ë Met andere woorden, de succesvolleVolvo440 DL, GL, jj"-
sloten, een 5 millimeter d.kke High Impact voorruit en II I l""1 ' GLT *" TUrb° ""* imerC°°ler hebben " " -Ü
Volvo SafetyLights®. Ookde44oJubilee isbestemdvoor _^J | tijddljk Zeer aamrekkellJke "collega" blJ' de VoK'°

een lang, lang leven. Liefst 22 op duurzaamheid gerichte "" .| fc 440 jubileevan slechts’ 27.950,-. Waarmee hetVolvo-

anti-corrosiefasen.waarondereenzink-fosfaatbadenU.B.C, ■f^A>succes rechtstreeks in uw voordeel werkt. Wel wijzen

Volvo's Underbody Coating. Niet minder dan 60% van het WpJ ■■■%I I We Uer °P dat de °plagÊ V3n deZ£biJzonder PnJz^swaar- ||J|
carrossenegewicht bestaat uit verzinkt staal. f Ê 11 Ë dige 440 jubilee VOLVO J"

ami " a a MM wêêêêêM WÊÊÊÊÊO M bijzonder beperk is< Geniet het vertrouwen. 03Van iedere tienooit geproduceerde Volvo s rijden er danookWHk^^pß a^Q^p ai^^^ i^p^a^- -^g^a^- b uijzuuuci ucijcim o.
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B6PGRKTG PRIJS, BGPGRKTG GDITIG: DG NIGUWG JUBILGUM VOLVO 440. j
WW tofrnma* ovn om. Vo/vc Uasing en imeressame SemCe-comraMn kunt um*Mj <k \W«wfcakro/ Vo/vo N^rtoui Personenau.oB.V, POSIbUS 16, 4153 2G Beesd, 03458-8888, ojbel de Voho Uaseh,n 03458-8222. Opües af-jabnek en Mtffc lak e.jn 0p de HO Jubilee met mogelijk. L

Genoemde prijs is mcl. BTW, exd. ’ 475,- a/levenngsfeoslen. Wijzigingen voorbehouden. I v(

. ■ .VI1 -Hl.
GELEEN. AUTO KALLEN 8.V.. RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 . HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 . KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.KLIJN. STRIJTHAGENWEI 5.

TEL: 045-458000 . MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT 8.V., STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 . SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS 8.V., INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 . VALKEN^
BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. . *; \i. — " 8,, ; ; >k

1 k
1 : 1 Wêê^KêlML'whuis op dit formaat in

-^ flaaaak~~&& __ iv, 11 BB ■? B9a a^"*, af*av MM
de krant kost meestal WL} I \ fSiM *1 iilHi I I H i I «Élk lllll^: lis» BE aM %M ER fa#K. J
minder dan een maand siii^^^^^fcsy ■>' |É§?

hypotheekrente en Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 8-3- ïpr^^^v & V^ ÉÉLMaO IE LM ET S
verkoopt sneller, want: 1990, zijn de volgende faillissementen: x 1» aaai'ia"' ■■" ■" """al BaTß^ ■ ■ aal ■ c

Tehuis a.uitgesproken J|' f*v)fy m ownA «vbcei t% to. J, , S 1. J.A.M. Hofman, Jos Maenenstraat 14, 6301 XX é , STRAATBEELD
lil dekrant Valkenburg ad Geul, h.o.d.n. J.A.M. Hofman. %■ s i" " S^^^^S*^B J?

l_ _* „ _
„« Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. W&'mmwÈßk w^ m _mniaiaxia»ai A rbrengt mensen Curator: mr. H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301 BT WÈÈL VERLEVENDIGT? f

Au^rrlpvlnpr Valkenburg ad Geul, tel. 04406-13309 (flnr. * A;-, ' "Hik.%2H«&7l^. ï

' 2. P.A.J.M. Lijesen, Oligstrasse 32, 5135 Selfkant- W <
' ,^\ Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. fjiÉrilÉiÉl ||p^||P^_ **tIA Curator: mr. P.J.H. Keulers, Elisabethstraat 14, '~ '■*%\l\\\jT* *" 6161 GT Geleen, tel. 04490-48455 (flnr. 13769). EERST DENKEN, DAN DOEN- iVTVIV»*' 3. J.G. Jongman. Wolfrath 3, 6121 RA Bom. aaaat 5-\ l** Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. ■IllfiPwJla! ü» \*_^-—"— Curator: mr. B.M.J. Devilee, Wilhelminastraat 49, %| "-■■ <ffT**aaW «!

6131 KM Sittard, tel. 04490-24100 (flnr. 13770). "^ .*i*'*'<^-^?^ <Él
B OPGEHEVEN ' ''■^^^■r Pubhkatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame S?||

lEn de makelaar weet van 4. ATEC BV, Handelsstraat 4, Sittard (flnr. 13604).
wanten en kranten. BBBBBBaßaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaal -^



Nederland 2
'0-13.05 Nieuws voor doven en
fcchthorenden.

TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma. Presentatie: Nelleke van
derKrogt en Wilbert Gieske.

17.10 Het erfgoed Guldenburg. Duit-
se serie. Afl. 21: Vader tegen wil en
dank. Thomas verneemt dat aan zijn
auto is geknoeid en verdenkt Achim
hiervan.

17.53 Het luchtruim overwonnen.
Afl. 7: Op zoek naar snelheid.

18.52 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 20.

18.57 De DD-show. Tweewekelijks
spelprogramma. Presentatie Norbert
Netten.

19.27 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
41: Opvallende invallers.

20.00 (TT+«»)Journaal.
20.27 Hoogtepunten uit te land, ter
zee en in de lucht. Presentatie: Jack
van Gelder.

21.14 De TV-dokter.
21.15 De TROS TV show. Show met

gasten gepresenteerd door Ivo Nic-
he.

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

22.20 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.55 Te kunst en te keur. Serie over
kunst en kunstenaars. Afl. 5. Presen-

tatie: Armemarie Oster.
23.55-24.00 ""Journaal

Duitsland 1
"0 Tageschau.
"3 Unter der Sonne Kalifomiens.

serie. Afl.: Alles in
herben, (herh.).
*S Wer rastet derrostet. Gymnas-
6k. Afl. 11.
JjO Tageschau.
?3 Leipziger Bürgergesprache.
lve-discussieprogramma vanuit

Thema: middenstand.
■00 Tageschau.

SO3 BQuax, der Bruchpilot. Duitse
celfilm uit 1941 van Kurt Hoffmann.

'j*o Urnschau. *■55 Persoverzicht.
n Tageschau.'05 ADR-Mittagsmagazin."45 Wirtschafts-Telegramm."j[o Tagesschau.

"02 Flickerl und Fleckerl. Poppen-
ri e. Afl.: Eine fröhliche Hochzeits-Nsllschaft.30 Die Abenteur von Torn Sawyer'y Huckleberry Finn. Afl. 25: Frei-

Jim..
'j{o Tagesschau.
;°3 Hey Dad! Australische comedy-

Afl. 19: In derKlemme.

|jl30 Frauengeschichten. Serie
sPuwenportretten. Vandaag: Eva'brier, actrice en voormalig regie-as-

van enkele beroemde regis-

!'°o Tagesschau.
j'o3 Das Recht zu lieben. Brazi-a9nse serie naar een roman van Ja-
.^e Clair. Afl. 373.
Il ° Die Trickfilmschau. Teken-

i4s Spass am Dienstag. Kinder-rc^ramma.I| Tageschau.
1(5 Trickparade.

17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:
Vom Himmel hoch.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Tina und

Leopold.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. ARD-Fernseh-

lotterie, live showprogramma rond de
tweede hoofdtrekking van de ARD-tv-
loterij.

21.00 Kontraste.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Unter Druck.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. Voetbal:

kwartfinale DFB-Pokal, MSV Duis-
burg - Kickers Offenbach, samenvat-
ting. IJshockey: Bundesliga sde play-
off halvefinale wedstrijd, (onder voor-
behoud).

23.30 Kulturwelt. BDer Polizeistaat-
besuch, documentaire over het einde
van de studentenopstand, (herh.).

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Ambachtelijke produkten
uit Seiffen in de DDR (herh.).

14.15 Schaufenster 3sat. Vandaag:
Lautose Jagd, natuurfilm over een lui-
paard, (herh.).

15.15 Max H. Rehbein. Action. Van-
daag een special over testpiloten.
(Herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Mich hat keiner gefragt. Wie

Tony im Westen klarkommt, portret

van de 9-jarige Tony, die na Oost-
Duitsland aan West-Duitsland moet
wennen.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Dirk Chatelain.

16.35 Minty in der Mondzeit. Serie
met Siri Neal, Tony Sands, Joanna
Dunham, e.a. Afl. 1.

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

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

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Neuer Lebensmut.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Von neuer Frei-

heit, reportage over de nieuwerol van
de media in de verkiezingen in Halle.

20.15 Ehen vor Gericht. Serie over
echtscheiding. Presentatie: Kathrin
Brigl. Afl.: Straub gegen Straub.

22.10 Richtung Deutschland. Wie
wird die Umwelt wieder sauber? Pre-
sentatie: Jocim Braun.

23.10 Das kleine Fernsehspiel. Geis-
terfahrer, tv-spel met Moe Thyssen
(herh.).

00.25-00.30 Heute.

" Max Schautzer presenteert
'Die goldene Eins. (Duits-
land 1 -20.15 uur)TV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
vrïel' en CAI-abonnees:
/°r kanalen zie schema exploitant

" " zwart/wit programma
* = stereo geluidsweergave

1® = tweetalig bij stereo-app.

' ■ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
d6rland ': 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57
herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 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

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: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 1
iveru **cnooltelevisie. Economie:

>OnL?,er A,)- 2; Samenwerken gaat"^(V.O.).
%'. ° Technologie. Autotechniek. Afl.
#3oeJ-slagdieselmotor (V.0.).
%„, Sinja Mosa. Braziliaanse serie

'S* »Ucelia Santos. Afl. 137.
Aoo

6.05 u Tak' Animatieserie. Afl. 197.Jejn Het station-extra. Kindermaga-
|B,3q jeugdboekenweek.

/kaan e Edison tweeling. Ameri-
kaa„se jeugdserie. Afl. 13: Valse

I*3.d van de animatiefilm.
Jar>= 9e Britse documentaire. Afl. 4:
9 5 n-
gen L°tto-winnaars. Mededelin-

i denLpro9ramma-overzicht en paar-

'930k°wersen-
I3 Bu'en. Australische serie. Afl.

; Praat.2eker weten? Rechtstreeks
i^tuoi^u discussieprogramma over
f 1.25 . mema's.
I 6"deli9e reeks humorpro-
kSee, "fs rond Kamagurka en Herr11-55 o^ccl5'i 9ramr:°9aPPeI. Maandelijks pro-

'■ h °2r ouders over alles wat te
fes°edinq metkinderen en hun op-

&3o°u Nieuws.
111111l

22.45 De draad van Ariadne. Het ge-
duld van vrouwen is de macht van
mannen. Een gesprek over sexver-
schillen en de gevolgen in gezin en
maatschappij.

23.35-23.40 Coda. La mysterieuse uit
25me ordre, F. Couperin, uitgevoerd
door Robert Kohnen, klavecimbel.

" Luk deKoninck in 'Oogap-
pèl. (België/TV 1 - 21.55 uur)

België TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 99.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 972. Wayne lijkt de

grote overwinnaar maar verliest alles.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Vrouwen van de eeuw. Lea

Daan, een bewogen leven. Presenta-
tie: Kris Smet.

20.30 Wie slim is, sorteert. 7-delige
serie over afvalverwerking. Afl. 5: Wie
slim is, sorteert plastiek. Presentatie:
Viona Westra.

21.00 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 9: Man kann nicht im-
mer arbeiten.

21.30 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Christen-Democrati-
sche Omroep.

22.30-23.15 Jazz Middelheim '89.
Vandaag: Dizzy Gillespie United Na-
tions Orchestra (3).

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
11.00 (TT)Huisdieren. Afl. 2.
11.30 Geestelijke stromingen. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Afl 4.

Anderland.
15.05 Mythe en bewustzijn. De

kracht van de mythologische verbeel-
ding.

15.15 Como vai? Cursus Portugees
voor beginners. Les 3.

15.45-16.15 Schrijven. Een cursus
schiftelijk formuleren. Les 3.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. Het allochtone
raadslid, portret van een Tunesisch
gemeenteraadslid.

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

gramma.

19.10 De weg naar Xanadu. Docu-
mentaireserie over de vraag waarom
de industriële revolutie plaatsvond in
Europa en niet in het veel eerder ont-
wikkelde China. Afl. 3: Dromen van
welvaart en macht.

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

moetingen. Vanavond: Rob Nieuwen-
huys.

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

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. (Herh.). 16.20
Schooltelevisie. 16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba Nouba, kinderprogramma
met de tekenfilms met Mamie
Cass'Cou en Kimbo. 17.40 The Colbys.
Amerikaanse serie. Afl. 23: Le retour.
18.30 Jamais deux sans toi. Magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Actualiteiten.
19.20 Uitslagen lotto en joker. 19.30
Journaalen weerbericht. 20.05 Actuali-
tés a la une. (Herh.). 20.10 Doublé
sept, spelprogramma. 21.30 Babel.
Wetenschappelijk magazine. Vandaag:

La Bouffe savante. 23.05 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.25-23.35Bourse,
beursberichten.

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

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

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

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee.
14.35 Edge of the Night. Feuille-

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

(19).
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

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

18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw.

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

Als dezon ondergaat.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne-

derlandse dramaserie. Afl. 4: De con-
frontatie. De Chaiavelli's en Willy van
den Akker besluiten samen te span-

nen tegen Verlinden. Francine gaat
op bezoek bij haar echte vader. Jim-
my luistert een gesprek tussen Tony
en Verlinden af.

20.55 Thieves and Robbers. Italiaan-
se speelfilm van Bruno Corbussi. Net
voor hij van plan is om van een wel-
verdiende vakantie te genieten wordt
een politie-sergeant op een nieuwe
zaak gezet. Hij moet achter een Ita-
liaanse gigoio aan die ook niet vies is
van oplichterspraktijken. De gigoio
heeft het bovendien gemunt op de
vrouw van een senator.

22.45 Major Dad. Amerikaanse come-
dysrie. Afl.: De liefdesdokter.

23.15 Journaal.
23.25 Wolf. Amerikaanse detectivese-

rie.
00.20 Club Verotique.
00.35 Rete Mia. Italiaans programma.
02.35 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag (2). Afl. 6.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 13. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.25 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.

17.30 Meine beste Freundin. Afleve- j
ring uit de informatieve serie Situatio- j
nen: Wir und die Kinder. j

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. ■Les 3.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal ■magazine met nieuws en sport.
20.00 Auslandsbericht. Der Sheriff E

von Lancaster, reportage.
20.15 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Spelshow j

met Jörgen von der Lippe. (herh.). :
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine, j
22.15 Landerspiegel. Nebenschau- j

platz, reportage over politici uit de ■deelstaat Noordrijn-Westfalen die in "de DDR aan de verkiezingsstrijd ■meedoen.
22.45 Frau/Mann des Montas.
23.15 In Zukunft. Profit aus dem :

Reenwald, documentaire over agro- :bosbouw van de indianen die hetkap- :
pen van bossen kan vervangen.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK- j
ZWO.

België Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal, weerbericht. 20.00 Vis-
ages du cinéma francais. Manon 70,
Franse speelfilm uit 1967 van Jean
Aurel. Manon Lescaut wordt verliefd op
Francois des Frieux, maar wordt door
haar broer Jean-Paul aangezet met
een rijke zakenman te trouwen... 21.40
Journaal, weerbericht en beursberich-
ten. 22.10 Ciné-club de minuit: Bunuel-
cyclus: Susanna la perverse. Mexi-
caanse speelfilm uit 1950 van Luis Bu-
nuel. De uit de gevangenis gevluchte
Susanne brengt de hoofden van de
mannen in het gezin waar ze gaat wer-
ken op hol.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Iniminimagi-
no.lB.3s Recreation. 19.00 Territoires.
19.30 TVS Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Teil quel. 21.00 Sports.
22.00 JournalTélévisé et Météo. 22.30
Ciel Mon Mardi. 00.00-00.15 Le
Divan.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07KRO's
Schone Kunsten. 12.07 Echo-ma-
gazine (12.30 Nws). 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.10 Echo-
magazine. VOO: 14.06 Veronica
nieuwsradio. (17.30 Nws). 19.03
Veronica sportradio. 21.03 De
plantage, met om 21.03 De radio-
vereniging. 22.03 De Vlaamse
Connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in denacht. 5.02-
-7.00 VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
| Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO
; Radiojournaal. 9.04 De muzikale
I fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30i Ik zou weleenswillen weten. 12.04
I Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
I Als mensen veranderen. 13.54EO-
| Metterdaad Hulpverlening. 14.04
I De Plantage, metom 14.10 Menin-
| gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
I man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
; Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04: Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
i 19.03 Passages, passanten. 20.03
I Timboektoe. 21.00-07.00 ZieRadioi 1.

Radio
; Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
I VARA's Verrukkelijke Dinsdag.; 6.02 De Leeuw wordt wakker! 9.04
| Twee meter de lucht in. 11.04 An-
i gelfque. 12.04 VARA's Steen &; Been Show. 14.04 Rigter. 16.04; Jackpot. 18.04 Driespoor. 19.03
| Dubbellisjes. 20.03 VARAs vuur-: werk. 21.03 Popkrant. 22.03 VA-

RA'S poppodium. 23.03-24 00
Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
0-13.05 Nieuws voor doven en
tehthorenden.
IV
'5 Welles Nietes. Woordenstrijd
V. Legien Kromkamp. Onderwerp:
tet er op school weer discipline en
'"ht komen? (herh.).
1 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-
sntaire over de natuur in de Voge-
n. Afl. 2.
'S Kissy Fur. Amerikaanse teken-
nserie. Afl. 6.

K) ""Journaal.
"0 NCRV Sport op I. Sportmagazi-

■ Presentatie: Christian Scheen.
W Disney parade. Tekenfilmma-
iine gepresenteerd door Melline
Clerus en Jochem van Gelder.
14 Op de groei. Kinderen praten
-t bekende Nederlanders over ge-
tfszaken. Vandaag praat Sjoerd
itkampf met Glenda Peters.
'0 ""Journaal.
*0 Bull's eye. Quiz. Presentatie:
Jido Jonckers.
'1 Roseanne. Amerikaanse come-
serie. Afl.: House of grown-ups.
Wene mag met haar oudere zus
'cky mee naar een schoolfeest. Al-
Bn moet zij daneen andere identiteit
'nnemen.
'5 Een tijd van oorlog. Ameri-
'anse serie. Deel 11. Jastrow wordt
tor een SS-officier, die een bewon-
[faar van zijn werk is, herkend.
2 80l is de naam. Talkshow met
'Hem 801.
|1 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
N ""Journaal.
'O Weerklank. Religieus muziek-
bgramma.
"6-23.38 Huizen van Oranje. Van-
kg: Paleis Het Loo.

" Hans Cornelisse en Mirte van Heusden in 'Spijkerhoek
(RTL Veronique - 20.25 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 2.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde

Les 3.
09.00 Schooltelevisie
16.30 Heilige Kriege. Völker des Al-

ten Testaments. Afl. uit de serie Die
Christen.

17.00 DDR. VorderWahl.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde

Les 3. (herh.).
18.00 Sesamstrasse
18.29- Menschen und Tiere. Natuur

filmserie.
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der

Fleck muss weg.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land

Europabrücke.
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Exil ist überall. Portret van de

in Straatsburg geboren en in Jeruza-
lem wonende joodse schrijver Claude
Vigée.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Truffaut-cyclus. Die letzte Me-
tro. Franse speelfilm uit 1980 van
Francois Truffaut.

23.20 Wenn aber das Salz schal
wird? 6-delige documentaire reeks.
Afl. 1: Aufbruch der Frauen in den
grossen Kirchen.

23.50-23.55 Laatste nieuws

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met zangeres Erna Spoorenberg.
(8.00 Nws). 9.00 Continu klassiek.
11.00 TROS Concertzaal: Berliner
Festwochen 19.89: Radio Symf.
Ork. Berlijn met viool. 12.35 Nieu-
we klassieke platen. 13.00 Nws.
13 02 De klassieke top tien. 13.45

Belcantorium: Liederen voor so-
praan en piano. 16.00 Het Kunst-
bedrijf. 17.00 In kleine bezetting: A
Muziek voor viool en piano. B.
Guarneri Strijkkwartet. 18.00 Nws.
18.02Lied van de week. 18 15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd - fanfare. 19.25 Ne-
derlandse pianomuziek. 20.00
Nws. 20.02 Concert. Het Verdi
Kwartet. 21.30 Literama. 22.30 Or-
gelconcert. 23.10-24.00 Muziek
van deze eeuw.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Meesters in mu-
ziek. 10.00 De wereld zingt Gods
lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00
Studio 55. 12.00 Nws. 12 05 De
verdieping. 13.00 Nws. 13.10 Mid-
dagpauzedienst. 13.30 NCRV-
Leerhuis. 13.40 Dagvaardig. 14.00
Rondom het Woord. 14.30 Muziek-
geschiedenis. 15 00 Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 1630 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.

17 55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van het GPV.
1830 Vertel metwat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Deutsch
direkt. 21.00 Schrijven. 21.30 Ge-
meentewijzer. 22.00 Como vai?
22 30-23.00 De geschiedenis van
de westerse filosofie.

RTL Plus
06.00 Informationsprogramm zur

Lage in der DDR.
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTLaktuell.
08.35 Télé-Boutique. (hem.).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

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

serie. (herh.).
11.00 Gut schmeckt's. Culinair ma-

gazine, (herh.).
11.25 RTL plus Schön und Fit.

(herh..
11.45 Doktors Hospital. Amerikaan-

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

te RTL Orkest.
13.00 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.

Amerikaanse serie. Afl.: Die Falie.
16.30 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Wer ist Kyle wirklich?
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Liebe ist nur eine Blüte.
18.45 RTL-aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Das Chameleon.
20.15 Alles hort auf mem Komman-

do. Amerikaanse speelfilm uit 1984
van Nicholas Meyer. Met: Torn
Hanks, John Candy, Rita Wilson e.a.

21.50 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Eine Chance für die Liebe.

Partnerbemiddeling gepresenteerd
door Erika Berger.

23.40 Russisches Roulett. Engelse
speelfilm uit 1975 van Lou Lombardo.
Met: George Segal, Cristinaa Raines,
Denholm Elliott e.a.

01.10 Knight rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 Middle English.
13.00 All sorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Look good, feel great.
14.50 Family Fortunes.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
15-55 Two by two.
té.lo T-bag and the pearls of wis-

dom.
16.35 Maid Marian and her merry

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

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 International motor-
sport. 11.00 WK kunstrijden. 12.00 We-
reldbeker skiën.. 13.00 Boksen. 14.00
NHL ijshockey. 16.00 Paardensport.
17.00 College basketbal. 18.30 Goals!.
19.00 Eurosport. 20.00 Open golfkam-
pioenschappen. 21.00 Motorsport.
22.00 WWF worstelen. 23.00 Europa-
cup basketbal. 01.00 Body building.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: Glück in Scherben. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Im-
mer die Zahne zeigen. 09.50 Teletip.
Test. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
April in Paris, Amerikaanse komedie uit
1952 van David Butler. Aansl. teken-
film. 12.15Glücksrad. 13.00Télébörse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05
Koalabarchens Streifzüge. Vandaag:
Einge Geschichte für die Zeitung. Te-
kenfilm. 14.30 Teletip Geld. Aansl. Ho-
roskop. 14.40 Love boat. Familieserie.
Vandaag: Liebesroulette. 15.30 Happy
days. Familieserie. Vandaag: Der Hei-
ratsantrag aus Grönland. 16.05 Bonan-
za. Western. Afl.: Gefahrliche Freund-
schaft. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nach-
barn. Australische serie. Afl. Die Veran-
redung. 17.35 Teletip Auto. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Cannon.
Amerikaanse misdaadserie. Afl. Ein
Mann will kein Gnade. 18.45 SAT 1.
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. 20.00 Mississippi. Ameri-
kaanse detective van Leon Penn. Afl.:
Das Testament. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Jenseits des Ruwenzori, Ameri-

kaanse speelfilm uti 1959 van Gordon
Douglas. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 Die
profis. Engelse detective van Martin
Campbell. Afl.: Der Diplomat. 00.10-
-00.20 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
actueel, Agenda en Muziek. 17.25-
-17.59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg.

BRT 2
600 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg (6.30, 7.00 Nieuws. 730
Nieuws en VDAB-berichten.) 8 00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14 00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws
22.05 Haverklap 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00. 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavilton. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Wirtschatt
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen22.30-4.05 Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Volgens aankondiging.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.40 Dragon Trail.
15.00 News.
15.05 Horizon.
15.55 The Young Musician Master-

class.
16.35 Bazaar.
17.05 Horse Racing.
17.35 The really Wild Show.
18.00 News.
18.10 Gruey.
18.35 Update Europe.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Holiday 90'
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor Bom:
21.30 A question of sport.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Making out.
23.30 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Horse Racing.
01.15 Wearherchart.

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

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ Paul
King. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ
Paul King. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's
Gratest Hits. 19.30 YO!. 20.00 VJ Ray
Cokes. 20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray
Cokes. 21.30 MTV's Braun European
Top 20. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
port. 23.15 VK Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
635 Radiofrühstück. (+ Spiel
Glückstreffer') 7.15 Wunschkas-
ten. 07.45 Veranstaltungskalender
08.30 Besinnliche Worte. 09.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf 14.05 Schulfunk: Edrkunde.
Verkehrswege über die Alphen.
Vom Saumpfad zur Autobahn
1425 Musikzeit heute: Orches-
terklange aus aller Wett. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell 18.40-20.05 Musikk>urnal.

Luxemburg/RTL
04 00 Musik Non-stop 5 30 Guten
Morgenl 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL Themen 12.15 Casino para-
de 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht. 00.00-01 00 Traumtanzer.
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Genua
„Ik bezoek een aantal plaatsen
die Columbus op zijn reizen
heeft aangedaan. We beginnen in
Genua. In deze Italiaanse haven-
plaats is Columbus geboren, ik
ga daar zeker zijn geboortehuis
bezoeken. Columbus moet het
hedendaagse Genua redden. In
de twaalfde en dertiende eeuw
was de stad een zeemogendheid
die in de hele Middellandse Zee

actief was. Genua is in een neer-
waarste spiraal terechtgekomen
omdat de stad te laat heeft gerea-
geerd op de crisis in de scheeps-
bouw en de staalindustrie. Een
grote tentoonstelling onder de
titel 'Cristoffel Columbus, het
schip en de zee' moet in 1992 een
soort wedergeboorte van Genua
inluiden. Toeristenbussen moe-
ten de plaats innemen van de
cruiseschepen en vrachtvaarders
van vroeger."

Eén aflevering is gesitueerd in
Noord-Amerika. „Daar zal ik, on-
der andere, naar het bibliothee-
kwezen kijken. Verder doen we
Trinidad, de Bahamas, het onaf-
hankelijke eilandjeDominica, de
Dominicaanse Republiek en Cu-
racao aan. Op Dominica bevindt
zich een Indianenreservaat met
zon 600 Indianen. Zij zijn de eni-
ge overlevenden van een stam
die Columbus gezien heeft. Ze
zitten in een omheind reservaat,
in verwaardeloosde hutten als
aapjes in Artis te kijk. Een heus
mensenreservaat, gruwelijk
eigenlijk. Terwijl de rest van het
eiland, dat maar 40 bij 40 kilome-
ter meet, heel bijzonder is. Het is
redelijk ongerept, ze hebben er
een vrouwelijke president en er
heerst een echte eilandmentali-
teit. Ik heb een grote voorkeur
voor eilanden omdat het wereld-
jes op zich zijn. Lekker overzich-
telijk. Maar eigenlijk is de hele
wereld erg klein geworden. Bijna
elkplekje, waar ookter wereld, is
voor de meeste mensen uit de
Westerse wereld bereikbaar ge-
worden. En ik ben daar mede-
schuldig aan. Ik bevorder dit toe-
risme met mijn programma's.
Diezelfde toeristen zijn verant-
woordelijk voor veel vervuiling
en verspilling op de mooiste
plekken van onze aarde. Toch
wil ik me, ondanks mijn afkeu-
ring van vooral het massatoeris-
me, niet bezighouden met mi-
lieupolitiek of internationale
kwesties. Van die zaken heb ik
geen verstand."

Büch maakt de programmaserie
met een team dat bestaat uit vijf
mensen. „Het lijkt duur maar we
werken goedkoper dan wanneer
we voor de tijd van de reis een
studio in Hilversum zouden
moeten huren. De overnach-
tingskosten zijn het duurst. Ik
hoop dat we niet teveel wachtda-
gen krijgen. We hebben in totaal
112 dagen begroot. Maar dictatu-

ren en bureaucratieën houden

zich niet aan schema's. Dat heb
ik in het verleden al gemerkt in
Haitïe en Turkije. Je probeert
problemen te voorkomen door
zoveel mogelijk van tevoren te
organiseren, maar als de helft
van de faxen die je verstuurt niet
wordt beantwoord mag je dat
onrustbarend weinig noemen.
Nee, op het gebied van afspraken
maken, regelen en organiseren
ben ik echt van Nederland gaan
houden. Nederland en de Neder-
landers zijn zo precies, alles gaat
op tijd en afspraken worden na-
gekomen. Dat is goed werken."
„Het valt mij overigens op dat
mensen vooral belangstelling
hebben voor mijn, zogenaamde,

slechte passies. Daar is minstens
halfNederland, als het niet meer
is, van op de hoogte. Ik durf te
stellen dat ik de meest autobio-
grafische schrijver en program-
mamaker van Nederland ben.
Gelukkig kan ik het ook allemaal
goed relativeren, dat scheelt een
hoop frustraties. Het heeft ook
voordelen om beroemd zijn en
als publiek bezit te worden be-
schouwd. Je staat er versteld van
met hoeveel egards ze je op
Schiphol kunnen ontvangen;
'Welkom thuis, meneer Büch,
goede reis gehad?' Ik word op
het postkantoor, bij de bank en
in winkels met voorrang gehol-
pen. Ik ben ijdel genoeg om dat
heerlijk te vinden."

„In het najaar zullen de Colum-
bus-afleveringen op de televisie
verschijnen. Je zult zien dat ik
dan tot enige echte Columbus-
deskundige word gebombar-
deerd. Ach, als beroemde Neder-
lander draag je nu eenmaal een
kruis. En ik vind het vaak nog
leuk ook."

" Boudewijn Büch: „Ik word op het postkantoor, bij de
bank en in winkels met voorrang geholpen. En ik ben ijdel
genoeg om dat heerlijk te vinden".

NCRV-show wint
van Songfestival

HEERLEN - De 'Holiday-show'
van Frank Masmeyer (NCRV)
heeft het zaterdagavond op het
punt van de kijkdichtheid ruim-
schoots gewonnen van de natio-
nale finale van het Songfestival.
Dat is gisteren door de dienst
Kijk- en Luisteronderzoek van
de NOS bekendgemaakt.

De 'Holiday-show' op Nederland
1 boekte een gemiddelde kijk-
dichtheid van 15 percent
(1.940.000 kijkers) en het Song-
festival op Nederland 3 trok ge-
middeld 6 percent (850.000 kij-
kers). Volgens de dienst Kijk- en
Luisteronderzoek van de NOS
blijkt uit de cijfers wel, dat rond

de 4 miljoen kijkers wel even iets
van het songfestival hebben ge-
zien tijdens het 'zappen' (het snel
overschakelenvan het ene net op
het andere).
Veronica trok op Nederland 2 ge-
durende het songfestival met af-
leveringen van twee Amerikaan-
se series een kijkdichtheid van 7
percent (900.000 kijkers) en de
commerciële zender RTL Vero-
nique kwam met de Soundmix-
show van Henny Huisman tot
een gemiddelde van 8 percent
(iets meer dan 1 miljoenkijkers).
De waardering van de kijkers
voor de songfestivalfinale was
hoog: een 7. Frank Masmeyer
boekte een waardering van 7,2.

Eerste show
De eerste show, voorafgaande aan het paas-
weekend op vrijdag 13 april, brengt al meteen
twee klinkende namen naar Maastricht. Die van
Anita Meijer en Lee Towers. Voor beide arties-
ten waren de voorstellingen van 'In concert' in
Rotterdam al wekenlang op voorhand uitver-
kocht. Het is de bedoeling dat tijdens deze
avondvullende show op 13 april in Maastricht
ook nog twee Limburgse namen in het MECC
voor het voetlicht zullen komen. Kaarten (35
gulden) kan men vanaf aanstaande zaterdag al
reserveren bij Olympact, Tafelstraat 24 in Maas-
tricht, ® 043-219266 en aan de kassa van het
MECC. Via het tv-scherm zal overigens vanaf
volgende week dinsdag 20 maart (en dat tot en
met 28 mei) de schijnwerper nog eens extra op
Anita Meijer zijn gericht. De gevierde ster pre-
senteert danwekelijks op Nederland 1 'Anita en
de kinderen van Europa', een programma over
muziek van de twaalf landen van de Europese
Gemeenschap.

Volgende 'publiekstrekker' van 'Olympact' is
op vrijdag 2 november wanneer de Band Zonder
Naam (BZN) een avondvullend programma ver-
zorgt. Voor het Franse chansonfestival is men
van plan om grote en gevestigde namen uit 'La
douce France' naar Limburg te halen.

# Anita Meijer, samen met Lee Towers
op Goede Vrijdag 13 april 'in concert' in

het MECC van Maastricht.

Ook Lee Towers op showavond in Maastricht

'Mekka Musica' met Anita Meijer
Van onze showpagina-redactie

MAASTRICHT - Anita Meijer, Lee Towers,
BZN en een Frans chansonfestival. Daarmee
pakt kultuurmanagement 'Olympact' uit tijdens
'Mekka Musica 1990/1991' in de expo-foyer van
het MECC in Maastricht. Het gaat om in totaal
vier concerten die in het kader van dit nieuwe
evenement 'Mekka Musica' in Limburg zullen
plaatsvinden. Bij voldoende belangstelling wil-
len de organisatoren in de toekomst regelmatig
en periodiek grote namen uit de wereld van
show en cultuur naar Maastricht halen.

De bedoeling van 'Mekka Musica' is dat de Lim-
burgers voor show- en amusementsavonden
met groteof spectaculaire namen niet meer naar
de randstad hoeven te gaan. „Een avondvullen-
de show met Anita Meijer en Lee Towers hoeft
niet alleen in het Rotterdamse Ahoy' publiek te
trekken. Dat kan net zo goed ook in Maastricht.
Per slot van rekening hebben beide artiesten
overal in het land hun fans en niet alleen speci-
fiek in bijvoorbeeld Rotterdam", aldus cultuur-
management Olympact.

show

Nieuwe tv-serie dit najaar op het scherm

Boudewijn Büch in het
voetspoor van Columbus

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - In het najaar brengt de Vara-televisie een
nieuwe programmaserie, bestaande uit zes afleveringen,
waarin Boudewijn Büch in de voetsporen van Columbus
treedt. Büch: „Het gaat mij daarbij nietspeciaal om de per-
soon Columbus. Zijn leven kun je in 100 regels beschrij-
ven. Zijn grafwordt op drie plaatsen in de wereld geclaimd
en verder is er nagenoeg niets bijzonders over deze man te
melden. Of het moet zijn dat hij zon merkwaardige handte-
kening had, moet je zien, vreemde vormgeving, hè. Nee,
het gaat mij om zijn 'ontdekking' van Amerika."

Boudewijn Büch vindt 'ontdek-
ken' natuurlijk een beetje gek
uitgedrukt omdat het land ge-
woon al bestond. Toch heeft het
feit dat er zon ontdekkingsreizi-
ger voet aan wal zet een feno-
meen in werking gesteld dat zijn
weerga in de geschiedenis niet
kent. In Zuid-Amerika spreekt
iedereen Spaans omdat Colum-
bus voor de Spaanse kroon
werkte. Heel raar eigenlijk als je
dat bedenkt. Ze hadden daar net
zo goed Frans, Duits ofRussisch
kunnen spreken. De geschiede-
nis zou er toch al heel anders
hebben uit gezien als Amerika
honderd jaar eerder of later ont-
dekt zou zijn.

Voor de serie reist Büch niet pre-
cies de tocht van Columbus na.
„Dat zou wat saai worden. Ik
neem de interessante gedeelten
uit zijn route. En ik doe niet alles

per boot, dat zou veel te lang du-
ren. Voor de kust van Venezuela,
bijvoorbeeld, loopt een gedeelte
van een smokkelroute. Het is
daar zelfs gevaarlijk om te varen
omdat boten eerst worden be-
schoten door de waterpolitie en
het leger. Daarna worden pas de
vragen gesteld. Als alles goed
gaat zullen we dit reisgedeelte
per helicopter doen."

Satelliet-gids
Van onze rtv-rédactie

HILVERSUM - Het Verome
blad wordt vanaf eind april ui""
gebreid met een extra bijlage d'"
alle tv-gegevens van in NedeÊ
land te ontvangen satellietprtr
gramma's bevat. Het gidsje, m^_
de naam Veronica Satellitr-
komt niet in de losse verkoo
Abonnees van het Veronica-bk
die de bijlage willen ontvangeU
moeten een kwartje per week ei
tra betalen. Volgens Veronil
zijn er in Nederland momenteü
zon 100.000 huishoudens m>
een schotel-antenne. Waarschijl
lijk zullen alle ASTRA-prograii
ma's, die niet in de gewone gid
staan, in de bijlage-gids komen.

Omroepen willen tv
al vanaf half één

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Middagtelevisie
moet op Nederland 1 en 2 met in-
gang van het nieuwe wintersei-
zoen al om half een beginnen, in
plaats van rond half vier zoals nu
het geval is. De tv-directeuren
van de omroepen zien hierin een
mogelijkheid om extra concur-
rentie te bieden aan de commer-
ciële zender Veronique.

Het plan van de tv-directeuren
gaat uit van vervroegde aan-
vangstijden op Nederland 1 en 2
van maandag tot en met zater-
dag. Het is de bedoeling kijkers
weg te trekken van Veronique.
Die zender begint weliswaar pas
echt om vier uur met het jeugd-
programma Telekids, maar ver-
toont daarvoor al in het Neder-
lands ondertitelde buitenlandse
series.
Het plan gaat uit van een lange
uitzenddag, vanaf half een, en
een korte uitzenddag, vanaf half
zes, voor iedere omroep (behalve
voor de B-omroepen EO en
VPRO, die ieder maar een uit-
zenddag hebben). Dat betekent
dat op Nederland 2 op maandag,
dinsdag en woensdag vroeg be-
gonnen kan worden en de overi-
ge dagen op Nederland 1. De ver-

schuiving van zendtijd kost ge&
cent extra.
Vorige maand heeft ministf
d'Ancona een aanvraag van ek
gezamenlijke omroepen om 471
uur en 24 minuten extra zendtijll
afgewezen. Met deze zendtijl'
wilden de omroepen extra <#
strijd aanbinden met Veroniqu'*
Het plan kostte vijftig miljoetf
gulden per jaar. De minist<c
sprak echter wel de bereidhei;
uit andere, nieuw in te dienei'
plannen voor zendtijduitbre
ding positief te bekijken.

volgens Veronica-directeur Rolj
Out staat zijn omroep (same
met de VPRO) behoorlijk scej>
tisch tegenover het plan. „Ze^
ben ik het er niet mee eens. F
vind het een wat panische reail'
tic. Men roept paniek op die g<c
zien de kijkcijfers van Veroniqtr
absoluut niet noodzakelijk is."
Out zegt wel bereid te zijn loyaJ'
mee te werken aan het uitvoere*
van het voorstel. „Maar ik ben e
niet kapot van." Hij noemt hi
'onzin' om op deze wijze Veron
que te bestrijden. „Als je de mi#
dagprogrammering van Veron
que bekijkt, vraag ik me echt f
of we ons daaraan zoveel gelegef
moeten laten liggen."

André van Duin;
'op herhaling'
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Ook al is André van
Duin sedert kort overgestapt naar
RTL Veronique, een groot aantal
van zijn eerder uitgezonden shows
zullen ook in de toekomst toch
nog te zien zijn bij de TROS. Vol-
gende week dinsdag 20 maart is
dat bijvoorbeeld het geval. Na het
journaal van acht uur herhaalt de
TROS een uit 1987 daterende mu-
zikale show, waaruit blijkt dat An-
dré van Duin zijn enorme popula-
riteit niet alleen heeft te danken
aan zijn komische grappen, maar
ook aan zijn uitgesproken aange-
name zangstem. Dat blijkt uit deze
special waarin hij de grootste suc-
cessen van 'Crooner' Perry Como
vertolkt. De Nederlandse teksten
schreef Van Duin zelf. Berend
Boudewijn tekende in 1987 voor
de regie en wisselde de liedjes af
met korte sketches, waaraan ook
Simone Kleinsma en Hans Otjes
meewerkten.

" André van Duin zind
volgende week dinsdai
nog eens de grootste succed
sen van Perry Como.

WK voetbal nu mogelijk óók bij RTL Veronique

NOS in problemen door
stijging sportrechten

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM — De NOS zit be-
hoorlijk in de problemen wegens
de excessieve stijging van de
sportrechten die grotendeels het
gevolg is van de komst van com-
merciële televisie. Dit jaar moet
de NOS-televisie naar schatting
zes miljoen méér aan rechten be-
talen dan twee jaar geleden. Als
gevolg daarvan is het niet uitge-
sloten dat de voetbalwedstrijden
tijdens de wereldkampioen-
schappen in juni in Italië nu zo-
wel door de NOS als door RTL
Veronique op toerbeurt worden
uitgezonden. RTL Veronique
heeft alle interesse, maar bij de
NOS wil men nog pogen om deze
wedstrijden exclusief alleen via
Nederland 3 uit te zenden.

De NOS-radio kampt met soort-
gelijke problemen. Dat blijkt uit
de begrotingen voor het televi-
sie- en het radioprogramma van
de NOS, waar het NOS-bestuur
zich vrijdag over buigt.
De begroting voor televisiepro-
gramma's vertoont dit jaar een
gat van zes miljoen gulden op
een totaal van 130,4 miljoen gul-
den. Het ministerie van cultuur
heeft wel extra financiering toe-
gezegd voor de kostenstijging.
De radiobegroting, die aanvan-
kelijk een tekort van ruim 545
duizend gulden vertoonde, is in-
tussen sluitend gemaakt op een
totaal van bijna 30 miljoen gul-
den, maar dat lukte alleen door
fors het mes te zetten in de pro-
grammering. Onder meer is, zo-

als eerder bekend werd, het jaar-
lijks door de NOS-radio georga-
niseerdejazzfestival voor dit jaar
gesneuveld. Ook de NOS-televi-
sie heeft fors op de rest van de
programmering moeten knijpen.
„Een langdurig en moeizaam
proces waarin de pijn van de for-
se daling van de koopkracht
moest worden verdeeld", aldus
het dagelijks bestuur van de
NOS.
Hoeveel de NOS dit jaar in totaal
aan rechten voor de uitzending
van sportmanifestaties moet be-
talen wordt niet aan de open-
baarheid prijsgegeven. „Uit con-
currentie-overwegingen", aldus
een woordvoerder.

Voetbal
Het wereldkampioenschap voet-
bal in Italië vergt dit jaar vijftig
uur televisiezendtijd, voor een
deel buiten de normale uren
waarop de NOS in de lucht is,
zonder dat daar extra geld tegen-
over staat. De NOS ziet daardoor
al helemaal geen kans geld opzij
te leggen voor 1992, het jaar van
de Olympische Winter- en Zo-
merspelen en het Europees kam-
pioenschap voetbal. Alleen al de
rechten voor deze evenementen
zullen de NOS naar schatting
6,85 miljoen gulden kosten. De
totale kosten die met de verslag-
geving zijn gemoeid worden ge-
schat op 18 miljoen gulden.

De NOS moet er al helemaal niet

aan denken dat er onverwachHj
gebeurtenissen opduiken afl
daar zijn een Elfstedentocht o
onverwachte verkiezingen, wafj
die zijn binnen de huidige begr<4
ting absoluut niet op te vangen
Het totale bedrag van de begrf
ting is weliswaar ongeveer 3 mij,
joen gulden hoger dan in 198|
maar daar staat een uitbreiding
van de zendtijd tegenover vMi
206 uur. Daarmee komt het \A
drag dat gemiddeld beschikba^fis voor een uur televisie (in het * j
gemeen, voor het NOS-Journa* i
bij voorbeeld gelden afwijkend]
bedragen) op 75.000 gulden. J'
1988 lag het gemiddelde uurb*
drag voor televisie nog °l<
100.000 gulden.

De NOS heeft daarom beslot"*
een verscherpt herhalings- ef
aankoopbeleid te hanteren vo®
sectoren als drama, muziek, drt;
cumentaires, jeugddrama <*!
minderhedendocumentaires. Pl'
Bezetting wordt volgend jaar l
herhaald, een aantal sporteven*
menten zoals het WK hockey, bl
WK schaatsen voor dames, Wl
judo wordt geschrapt. Gebeurt I-

nissen als de gemeenteraadsve'^kiezingen, het Van Goghja»?
maar ook gedeeltelijk de spöT
zelf, worden soberder verslag^'
NOS-Laat en Van Gewest tot Gft
west moeten in de zomer go^T
koper en een aantal sportevefa
menten komt in de vooravond T
plaats van buiten schematijfy,
Ook wordt het vacaturebele'i
verscherpt. L

Hmburgs dagblad J
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stens driejaar werkloos zijn. Dat
aantal is ook de laatste jaren niet
wezenlijk afgenomen, ondanks
omscholing en werkervarings-
cursussen. Het gaat hierbij
meestal om mensen tussen de
dertig en de veertig, die voor
werknemers relatief duur zijn.
Ook het aantal ingeschreven bij-
standsvrouwen, een in kernge-
meente Heerlen oververtegen-
woordigde groep, neemt niet of
nauwelijks af.

gen heeft. De natuurbelangen zijn
bij u dus in verkeerde handen",
schrijft de fractie in een brief aan
Hoogland, die gisteren ten gemeen-
tehuize aankwam.

HEERLEN - Het verschijn-
sel 'werkloze schoolverla-
ter' komt in Heerlen bijna
niet meer voor. In 1989 be-
droeg het aantal jongeren
zonder werk nog geen hon-
derd. Volgens de Gemeen-
telijke Sociale Dienst is
naast de aantrekkende eco-
nomie ook het feit van be-
lang dat de jongeren niet
meteen een uitkering krij-
gen. „Daardoor gaat men
actiever op zoek naar werk",
zegt directeur Van Helden.

Heerlen de laatste jaren gestaag
afneemt. Ook het aantal mensen
dat zich aanmeldt bij de Sociale
Dienst gaat systematisch om-
laag.

voor gestelde wettelijke norm
kan voldoen. Ook kan er meer
tijd gestoken worden in advise-
ring en begeleidingvan cliënten.

BRUNSSUM - In navolging van
D66 levert ook de PAK-fractie uit
Brungsum kritiek op burgemeester
Hoogland over de kapactie van en-
kele weken geleden op de Brunssu-
merheide. Destijds werd daar ge-
kapt vanwege de uitbreiding van de
golfbaan aldaar.

Van Helden: „We zullen in het
kader van het project Sociale
Vernieuwing de komende jaren
proberen te voorkomen dat men-
sen langdurig werkloos worden.
Na een halfjaar wordt een werk-
loze onder de arm genomen naar
een cursus, naar omscholing of
naar een werkervaringsplaats."

De voornaamste zorg is dat Heer-
len 2000 mensen kent die al min-

Duur

Ook somt Van Betuw in de brief en-
kele kapacties uit het verleden op
(Schutterspark, Schinveldse bos-
sen), waar Hoogland zijns inziens
eveneens een beslissende hand in
heeft gehad, terwijl het rooien van
de bomen in de optiek van de lijst-
trekker te vermijden zou zijn ge-
weest.

Uit het jaarverslag over 1989
blijkt dat het aantal werklozen in

sport
ifc zij de Nederlandse
lichting is nu ook het St-

ye^rius-ziekenhuis in Bruns-
en videorecorder plus vijj

[stfhtingsfilms rijker.
i J. Wil-
lam het apparaat en de

Itijtes namens het ziekenhuis
Itifvangst uit handen van

Miw Birkhólzer, vertegen-
van de Vrienden

oé# Hartstichting. Eerder
st(Oofc at het Heerlense De

door de Hart-
■\eing verrast.

Dat heeft als bijkomend voor-
deel dat er meer gecontroleerd
kan worden, waardoor Heerlen
sinds twee jaarweer aan de daar-

Uitbreiding De Beitel met 50 hectare richting Duitse grens

Heerlen wil nieuw
industrieterrein

De fractie van Paul van Betuw is
echter veel feller: „In uw hoedanig-
heid als voorzitter van het Recrea-
tieschap en lid van het dagelijks be-
stuur van het Streekgewest, verwij-
ten wij u de belangen van de natuur
schromelijk te verwaarlozen."

„Ook nu weer heeft u democrati-
sche regels aan uw laars gelapt door
toestemming te geven voor het kap-
pen van waardevolle bomen ten be-
hoeve van de golfbaan. Een golf-
baan, waarin uzelf nadrukkelijk
persoonlijke (en financiële) belan-

Vervolgens zegt Van Betuw het ver-
trouwen in Hoogland op, als het
gaat om zijn functioneren ten aan-
zien van de natuur: „Uw betrokken-
heid is dermate groot dat wij u na-
drukkelijk verzoeken om in de vol-
gende raadsperiode af te zien van
het voorzitterschap van het Recrea-
tieschap. De natuur zal er dan be-
slist niet slechter van worden."

Eigen
ontwerp... BRUNSSUM - De politie heeft gis-

termorgen om tien uur een inval ge-
daanin een pand aan de Dorpsstraat
in Brunssum. De agenten drongen
de woning binnen omdat het ver-
moeden bestond dat daar al enige
maanden drugs werden verhandeld.
De bewoner van het pand, een 29-ja-
rige Brunssummer, en drie klanten
werden aangehouden. Twee van
henwerden door de politie gezocht.

Inval in
drugpand

HEERLEN - De gemeente
Heerlen wil binnen eenjaar
het bestemmingsplan klaar
hebben voor een nieuw in-
dustrieterrein. Ze heeft het
oog laten vallen op een 50
hectare groot gebied ten
zuiden van het huidige in-
dustrieterrein De Beitel.
Het gebied dat zich uit-
strekt tot aan de grote ro-
tonde bij Bocholtz wordt
omsloten door de stadsau-
toweg en de autosnelweg
Aken-Eindhoven.ee?i film over wegkruisen

ïerendaal) maar ook de
'e en de derde met zijn
Qudere ingezonden films.

'■ u de winnende films on-
opt hebben gemist, dan
u zondag 1 april opnieuw
ians. De Filmgroep ver-
dan eveneens het Jaar-
mi '88-'B9.

;* groep trouwe bloeddono-
&erd gisteravond in de
~pn.se stadsschouwburg in
zinnetje gezet. Recordhou-
rtas de heer Krekelberg die
\jjktig keer bloed heeft afge-
' Hij en de andere dono-
ijerden onderscheiden met

im
mgroep '70 in Voerendaal

Clubfüm-wed-■ niet snel vergeten. Acht
Üongen mee naar de eerste
De jury - drie leden van

tlmclub Brunssum - wist

'’ alteen de titels van de
> de namen en de makers
in ze niet. Nadat de jury
uitslag bekendmaakte

"9 Louis Moeglen een gat
lucht. Hij sleepte niet al-

üe eerste prijs in de wacht

Heerlen beroept zich op het zoge-
naamde Buck-rapport, waarin eind
vorig jaar werd voorspeld dat er in
Limburg tot het jaar 2000 75 hectare
industriegrond te kort zal ontstaan.
Daarbij komt dat van de 110 hectare
op De Beitel er nog maar tien vrij
beschikbaar zijn. De rest is ver-
kocht, in onderhandeling of in optie
gegeven.Boekenweek

KERKRADE- De politie in Kerkra-
de heeft in de nacht van zondag op
maandag een zestienjarige jongen
uit die plaats aangehouden wegens
mishandeling. Een politiepatrouille
die over de Hoofdstraat reed zag hoe
deknaap een leeftijdgenoot met een
vuist in het gezicht sloeg. Toen het
slachtoffer vluchtte zette de jongen
de achtervolging in. Hij kreeg zijn
tegenstander opnieuw te pakken,
gooide hem op de grond en trapte
hem verschillende keren tegen het
hoofd. Op dat moment greep de po-
litie in. De jongen werd ingesloten.

Jongeman opgepakt
voor mishandeling

Het ging om een Heerlenaar die in
het pand was ondergedoken en een
Brunssummer die enkele inbraken
in auto's op zijn kerfstok had. De
eerste werd overgedragen aan de
Heerlense politieen de tweede werd
ingesloten in het politiebureau in
Brunssum. Ook de bewoner van het
pand zit daar achter sloten grendel.
Bij de inval werd een kleine hoe-
veelheid heroïne, cocaïne en hasj
gevonden.

Glijbanen gestolen

Heerlen heeft nu een speciale werk-
groep in het leven geroepen, die ge-
schikte bedrijfslokaties moet inven-
tariseren. Wethouder Jo Andriesma
erkent dat er in feite maar één se-
rieuze plek over is, en wel de hierbo-
ven genoemde. De grond moet dan
wel worden gekocht van akkerbou-
wers.

Ischrijfster Yvonne Kroon-
-9 is vanavond te gast in
ïr in Heerlen, waar in het

\ van de Boekenweek een
tre avond wordt gehou-
'vonne Kroonenberg ver-
vooral bekendheid met. laatste boek dat de niet

■Snanvriendelijke titel 'Alles'TA behalve een vent' mee-
?s■ De schrijfster is tegen be-

|9 van vier gulden vanaf 20
J* beluisteren.

Overigens maakt het nu door Heer-
len geambieerde terrein deel uit van
het door deKamer vanKoophandel
gewenste Euregio-bedrijvenpark,
dat een voortzetting moest krijgen
aan Duitse kant.

Omleiding
Kerkrade

HEERLEN - Het Heerlense college
stelt de raad voor om het Japanse
bedrijfKuron 225.000 gulden subsi-
die te geven. Zoals bekend zal Ku-
ron zich vestigen op industrieter-
rein De Beitel.

VOERENDAAL- In een speelgoed-
zaak aan het Kerkplein in Voeren-
daal werden het afgelopen weekein-
de vijfplastic glijbanen gestolen. In
de winkel werd reeds meerdere ma-
len ingebroken. Van de daders ont-
breekt elk spoor. De politie ver-
zoekt eventuele getuigen contact op
te nemen met het bureau in Voeren-
daal: S 045-753500.

Toen KvK-voorzitter Schiffelers dit
plan begin dit jaar bekendmaakte,
kwam de Akense SPD gelijktijdig
met een concurrerend plan, geheel
op Duits grondgebied. Deze gang
van zaken zorgde in het Heerlense
stadhuis voor gekromde tenen.
Niet alleen kwamen er zeer kriti-
sche vragen van de VVD-raadsfrac-
tie over gebrek aan Euregionale sa-
menwerking, maar ook vindt An-
driesma dat Schiffelers voor zijn
beurt heeft gepraat.

Hoodje. echt voor je recht', moet
rinorgen een man uitBlijs-
j'ebben gedacht. Hij kwam
| vanuit Zuid-Holland

Heerlen om kantonrechter
Jijnen duidelijk te maken
*ij vorig jaar in Heerlen
"^rechte een parkeerbon
gekregen. De kantonrech-
°id het 'knap' dat de man

\ii}over was Qekomen en
p hem vrij.

Parkeerverbod
op Akkerheide

Strop
De bewonersvereniging schrijft ook

acht het beter dat alle bewoners dit
nu formeel doen. „Je staat dan juri-
disch sterker en je loopt niet de
kans dat de gemeente later zegt dat
slechts een paar mensen iets heb-
ben gemeld", aldus een woordvoe-
dervan de vereniging.

PAK's-vereniging wil
actie tegen gemeente Omdat dezer dagen het besluit van

het ministerie van VROM wordt
verwacht over de definitieve sane-
ringsvariant, heeft de PAK's-vereni-
ging de mening onder de bewoners
gepeild. De enquête kende een te-
leurstellend lage respons van 33
procent. De mensen die het formu-
lier inleverden bleken vrijwel una-
niem de dertig miljoen kostende sa-
neringsvariant van de provincie af
te wijzenen voorstander te zijn van
'verdere actie.

een brief aan de Nutsbedrijven om
hen te wijzen op de mogelijke strop
die zij zullen lijden ten gevolge van
de voorgenomen sanering. „Voor
zover bekend komen allerlei kosten,
zoals het verplaatsen van leidingen
en dergelijke voor hun rekening. We
denken dat de Nutsbedrijven zich
daar onvoldoende bewustvan zijn."

Bewoners moeten Kerkrade aansprakelijk .stelten

Voorstel tot
subsidiëren

Japans bedrijf

KERKRADE - Op de Akkerheide
in Kerkrade mogen automobilisten
in de toekomst alleen nog maar de
officiële parkeerhavens en parkeer-
plaatsen gebruiken. Daarbuiten
geldt vanaf heden een algeheel par-
keerverbod. Door de gemeente zijn
er inmiddels verbodsborden ge-
plaatst. De politie heeft aangekon-
digd' binnenkort met controles te
starten.

%Langs de openbare weg
zal men vergeefs naar deze
borden zoeken. Maar als het
aan het Nationaal Natuur-
museum in Leiden ligt, komt
daar spoedig verandering
in. Het museum ontwierp
deze waarschuwingsborden
zelf en heeft het ministerie
van Verkeer en Waterstaat
om een oordeel gevraagd. In
afwachting van een ant-
woord vormen de borden die
automobilisten attent ma-
ken op overstekend en schip-
pers op overzwemmend
wild één van de blikvangers
van een rondreizende ten-
toonstelling van het mu-
seum, met als thema 'Reeën
in Nederland. De expositie
was de afgelopen weken te
zien in bezoekerscentrum
Schrieversheide in Heerlen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Op dit moment zijn door een zeer
beperkt aantal bewoners al rechts-
zaken aangespannen, maar de advo-
caat van de bewonersvereniging

KERKRADE - De PAK's-vereni-
ging zal de 320 gezinnen op het ver-
vuilde Lauraterrein in Eygelshoven
oproepen om de gemeenteKerkra-
de aansprakelijk te stellen voor de
pekvervuiling op het voormalige
mijnterrein.

Van onze verslaggever
In elk geval zijn de VVD-vragen na
twee maanden nog steeds niet be-
antwoord, hetgeen erop kan duiden
dat Heerlen met de kwestie in de
maag zit, en is het Euregiopark vol-
gens Andriesma inmiddels van de
baan. „We hebben sinds eind vorig
jaar op ad hoe-basis overleg gevoerd
met de Duitsers, maar de Akense
politiek zegt op dit moment zeer be-
slist 'neen' tegen extra industrieter-
reinen."

Outen
A -jljf^r gewerkt wordt, wor-
(j P^ten gemaakt. Daar zijn

allemaal met elkaar
jifens. Maar als de tik-, taal-

,e" .^ijffouten op de vingers
$Jfcc handen niet meer zijn
,|f ew, begint men toch te

'e(en >gen ochtend kanton-
jif?7~> in Heerlen maakte dui-

(i} dat er nogal wat mis kan
i ' bij de samenstelling van
)l Q?a9vaarding. Foutieve

t weggevallen
f
°fWoorden die niet in Van

,i i^oorkomen. Allemaal on-
li eden die tijdens de straf-J.9 meestal in het nadeel
Dtj^'titie uitpakken. Die ad-
] tratieve missertjeskostten
è Ministerie gistermorgenj e 9 1500 gulden.

is
if fo*°nrechter mr Wijnen is
i Porren voor een grapje.
it( in de rechts-

* h eeg hij het publiek op
h 0?^ toen een Heerlenaar
y £,r°eg waarom de politie
r jfö Jctar aangehou-
Pot 'lac* v*s Qeaeten> mo.ar
r * beslist niet naar alco-
l .Ar 1 e man- Kcintonrech-
tn ; *Sschien heeft die vis weln alcohol gezwommen..."

De fabrikant van onderdelen van af-
standsbediening zorgt voor 124
nieuwe banen en een totale investe-
ring van tien miljoen gulden, waar-
van het LIOF drie miljoen voor zijn
rekening neemt.

(ADVERTENTIE)

lUI
EUO MODE
DAMES EN HEREN
A QUESTION OF FASHION B

Even noteren... vandaag 13 maart...

Voorjaarsmodeshow
Dames-, heren- en jonge mode in het Hubertushuis Hoofdstraat in

aanvang 20.00 uur, entree ’ 7,50 mcl. koffie comnlm&k Eventueel telefonisch bestellen. idjSfft
i 2w Kerkrade-West Kerkrade-Centrum .^^lL n Akerstraal 47 Niersprinkstraat 9 §_, J
* Eb Tel. 045-413324 Tel. 045-452893 1^F

~^M Young Fashion £
tr Akerstr. 55 Kerkrade-West. Tel. 045-419790

KERKRADE - Het verkeer van
Bleijerheide naar Pannesheide en
omgekeerd zal de komende vier we-
ken worden omgeleid. Dit in ver-
band met werkzaamheden aan het
Dr Ackensplein inKerkrade. Er zijn
twee omleidingsroutes die middels
borden en pijlen worden aangege-
ven. In de Franciscanerstraat en de
Schummerstraat (rechterzijde ge-
zien vanaf de Bleijerheiderstraat)
geldt gedurende de hele periode een
stopverbod. Omdat VSL-bussen
van deze route gebruik maken, zal
de politie streng controleren op
overtreders.

Wethouder Jo Andriesma zegt de
voorkeur te geven aan een subsidie
boven het verlagen van de grond-
prijs. „We zouden ook de grondprijs
van 60 gulden kunnen verlagen tot
45 gulden. Maar we willen dat pre-
cedent niet scheppen, en kiezen in
bijzondere gevallen als dit liever
voor een eenmalige subsidie."
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Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Modestoffen
Bedrukte katoenen voorjaarsstoffen.

140 cm breed.
Normaal’ 19,— per meter.

10 —Voordeelprijs JL Vr " per meter.

daar winkel je voor je plezier !

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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'Burgemeester moet uil Recreatieschap '
PAK verwijt Hoogland
verwaarlozing natuurHeerlense jeugd

krijgt snel baan

Langdurig werklozen voornaamste zorg



Nog ontroostbaar, maar anderzijds vol fijne herinneringen aan
onze vele blijde momenten van samenzijn, is plotseling overle-

—■ —— den

Pierre Weerts
Hij werd 55 jaar.

Klimmen: Lenie Breuls
Heerlen: Conny en Leo Loven-Weerts

Hoensbroek: Jos en Mieke Weerts-Tomezen
6343 PD Klimmen, 10 maart 1990
Putweg 13

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op donderdag 15 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Klimmen.
Er is geen condoleance.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pierre is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Grasbroeker-
weg 20, Heerlen. Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden,
deze annonce als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf

donderdag de gehele dag gesloten
Slagerij Weerts
Putstraat 13
Klimmen

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze werkge-
ver, de weledele heer

P. Weerts
Wij verliezen in hem een collega en vriend aan wie wij de meest dankbare, sympathieke
herinnering zullen bewaren.

Personeel Vleeswarenbedrijf
Weerts B.V.
Angela, Bianca, Funs, Henk, Hub, Laurent,
Ludo, Mario, René, Wiel

een baas, een vader en een vriend
die met je vecht en met je grient
waarom ging je van ons heen?
je was voor ons no één
wanneer zie ik je weer
ook al is het maar voor een keer
je had één doel en één streven
de „zaak" was je leven
het mocht niet meer baten
waarom heb je ons verlaten
voor mij was je een baas, een vader
en een vriend

hub

Onze eerste prins, een fijne vriend, die binnen de
gemeenschapKlimmen en ver daarbuiten een gro-
te waardering genoot, is van ons heen gegaan.
Wij zullen hem missen, maar binnen onze vereni-
ging, waar hij zo trots op was, bewaren we veel fijne
herinneringen.

Carn.ver. De Molmuus
prins Hub en raad van elf
prinse-raod Klumme
iëre-raod Klumme

Geheel onverwachts hebben wij afscheid moeten
nemen van een goede vriend

Pie Weerts
Wij wensen zijn familie en zijn vriendin Lenie veel
sterkte toe.

Je vrienden van de
spaarclub Vooruit

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat heden,
ten gevolgevan een noodlottig ongeval, van ons is
heengegaan,mijn lieve verloofde, dochter, schoon-
dochter, kleinkind, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Steffie Dietrich
verloofde van

Jan Mommers
Zij overleed op de leeftijd van 21 jaar.

Heerlen: J.M.H. Mommers
Heerlen: Jeanne en Jan Zwiers

Margriet, Roel
Heerlen: Uwe Dietrich

Kerkrade: Oma Schings
Familie Mommers
Familie Zwiers

10 maart 1990
Geleenstraat 63b, 6411 HR Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
donderdag 15 maart 1990 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Martinus te Weiten, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats te
Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd doorh. mis, op dinsdag
13 maart as. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Steffie is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te
Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegenheid tot
afscheidnemen aldaar dinsdag en woensdag van
17.30-18.00 uur.
Zij dien onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Van het concert des levens krijgt niemand een pro-
gram.

Steffie Dietrich
Dankbaar dat we je mochten kennen; alleen was
het veel te kort.
Jouw vriendschap zal altijd in onze herinnering
voortleven.
Wij wensen Jan en de fanilie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.

Ronnie en Odette

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze zeer gewaardeer-
de sympathisant en begunstiger, de heer

Peter Weerts
Metveel respect zullen wij blijven terugdenken aan
zijn persoon en de wijze waarop hij zich heeft inge-
zet voor het welzijn van onze vereniging.

Kon. harmonie De BerggalmKlimmen
Berggalm Kapel
Comité van Honderd
damescomité

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Pierre Weerts
Zijn sportieve spontaniteit zullen wij missen.

K.C. Goonsdigoavend club
Klimmen

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekende, hebben wij op 12
maart afscheid genomen van onze inniggeliefde
moeder, schoonmoeder, pleegmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Hubertina Poulussen
echtgenotevan wijlen

Sjeng Smeets
Zij overleed op de leeftijd van bijna 89 jaar, voor-
zien van de h. sacramenten.

Meers-Stem: Ida en Herman Demandt-Smeets
Bertien, Torn en Edith
Marjo en Ronald

Meers-Stem: Willy en Bep Smeets-Vaassen
Lia en Wilm
Ine en Luc
Familie Poulussen
Familie Smeets

6171 PT Meers-Stem, 12 maart 1990
Meersereindstraat 40
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart om 10.30
uur in de St. Josephkerk te Meers.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Donderdagavond om 18.30 uur wordt de avondmis
tot de intentie van de dierbare overledene gehou-
den in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41, Els-
loo-Stein. Gelegenheid tot afscheidnemen dage-
lijks van 17.00 tot 17.30 uur.

Met grote verslagenheid vernamen wij dat plotse-
ling is overleden, ons bestuurslid, de heer

Herman v. Buuren
Wij verliezen in hem een gewaardeerd bestuurslid.
Wij wensen zijn levensgezellin, kinderen en klein-
kinderen veel kracht en sterkte om dit verlies te
dragen.

Industriebond FNV
Afd. Brunssum

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij als priester en als mens
voor ons en voor velen heeft mogen betekenen, is na een ziekbed van en-
kele weken van ons heengegaan, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Guillaume Gerardus
Alfons Sjir Vandenbooren
Hij overleed op 61-jarige leeftijd, gesterkt door het h. sacrament der zie-
ken, temidden van familie en vrienden in zijn eigen zo vertrouwde omge-
ving, de pastorie van de Montfortparochie te Hoensbroek.

Ransdaal: M.G.I. Baars-Vandenbooren
J.J.M. Baars
Hent, Ria, Fons en Jacques

Bunde: H.G.A. Vandenbooren
Maastricht: M.D.G. Vandenbooren

Amby: D.G.A. Cuylits-Vandenbooren
G.J. Cuylits

Hoensbroek, 12 maart 1990
Familie Vandenbooren, p/a Montfortparochie,
Pius XII plein 1, 6433 CX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart as. om
11.00 uur in de Christus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Rand-
weg te Hoensbroek.
De avondwake tot intentie van onze dierbare overledene zal plaatsvinden
in bovengenoemde kerk op vrijdagavond 16 maart om 19.00 uur.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 18.30-20.30 uur wordt
iedereen in de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid te nemen in de
pastorie aan hetPius XII plein 1.
Tijdens dat afscheid, maar ook tijdens de avondwakeen de uitvaartdienst
in de kerk, wordt u de gelegenheid gegeven schriftelijk te condoleren.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Hier ben ik, Heer,
ik offer U de vruchten van mijn werk ...
(offerandegebed uit de jubileummis vati ons
Parochieel Missie Centrum)

Groot is ons verdriet bij het overlijden van onze geestelijk directeur

pastoor
G. Vandenbooren

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie van onze pastoor.
Bij onze droefheid is er echter ook een gevoel van grote waardering en
dankbaarheid voor devele steun en medewerking die wij in de afgelopen
15 jaarvan u mochten ontvangen.
Pastoor Vandenbooren, groot zal voor ons uw gemis zijn, maar met deze
fijne herinneringen aan u zullen wij de moed vinden om ons werk voort te
zetten.

Bestuur en leden
Parochieel Missie Centrum
Hoensbroek-Zuid

We hebben veel van hem geleerd.
We hebben veel van hem gehouden.
Hij had het leven lief, zoals de mensen hem liefhadden.
Samen met de hele parochiegemeenschap, zullen wij as. zaterdag, 17
maart, tijdens een plechtige eucharistieviering afscheid nemen van

pastor Sjir Vandenbooren
Zijn inzet voor onze parochie gedurendemeer dan 15jaar, stemt ons niet
alleen dankbaar maar geeft aan velen ook de kracht om samen verder te
gaan.
Hij was voor vele parochianen, groot en klein, 'n vriend, 'n herder, 'n lot-
genoot.
Als priester en als mens is hij 'n man om nooit te vergeten.

Kerkbestuur Montfortparochie
de dames van het huishoudelijk personeel
en alle medewerkersvan onze parochie

Hoensbroek, 12 maart 1990

In

pastor Sjir Vandenbooren
missen wij een groot kindervriend, raadsman en collega.

De kinderen, ouderraad, M.R.,
onderwijzend team en het bestuur van de
r.-k. basisschool Nieuw-Lotbroek

Hoensbroek, 12 maart 1990

Onze pastor genoot van muziek. Dat zag je ... dat voelde je ...
Niet alleen in de diensten maar ook daarbuiten. Bij ons als koren over-
heerst naast ons verdriet toch vooral onze dankbaarheid.
Wij mochten, ieder op onze eigen wijze, onszelf zijn.
Dat smeeddeeen band, een vertrouwensband dieons, over de dood heen,
zal blijven verbinden met deze fijne mens,

pastor
Sjir Vandenbooren

De beide dameskoren
Het jongerenkooren het kinderkoor

Hoensbroek, 12 maart 1990

Met verslagenheid hebben wij kennis genomenvan het overlijden van de
eerwaarde pastoor

G.G.A. Vandenbooren
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele verdiensten welke wij als koor
van hem mochten ontvangen.

Bestuur en leden van het mannenkoor
Die Gebrooker Sanghers

Dankbetuiging
Het gemis blijft, maar uw blijken van belangstelling en medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Paul Bronneberg
hebben ons goed gedaan.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Riet Bronneberg-Martinet
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, maart 1990

Wegens sterfgeval is onze zaak

rijwielhandel vervo 9
H. Pluymaekers familieberichten

Geleenstraat 54, Heerlen, ZJO DdOina 14
woensdag 14 maart as. gesloten.

*.

f
Teneergeslagen door zijn heengaan, maar anderzijds vol fijne herinnerin*"—
gen aan onze vele blijde momenten van samenzijn, delenwij u met diepe
droefheid mede dat midden uit het volle leven, geheel onverwacht var
ons is heengegaan,mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader<■„,

Jos Feron ||
echtgenoot van dad

ten.
Riny Fransen Jj

Hij werd 54 jaar. log
tyatHulsberg: Riny Feron-Fransen

Hulsberg: Karin en Horst Franssen-Feron J-
Hulsberg: John Feron J
Hulsberg: Pasealle Feron n'

Roger Bruis ».
Hulsberg: Shirley Feron £oe

6336 VW Hulsberg, 11 maart 1990
Diepestraat 24 jje
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 15 maart omzijn
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna be- Van
grafenis op de algemene begraafplaats aan de Wissengracht.
Er is geen condoleance. "*—Avondwake woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk. -x
Jos is opgebaard in de rouwkapel van het bejaardencentrum „Panhuys" 1,
te Hulsberg. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30tot 20.00 j[
uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

I
Wegens sterfgeval is ons bedrijf

donderdag de gehele dag gesloten.

Champignonshandel 5
Jos Feron

Diepestraat 24, Hulsberg.

Enige en algemene kennisgeving Kk
+ ite

'ik
Veilig in Jezus' armen. p
Nooit vragen, nooit klagen, k^Haar pijn in stilte dragen. **Haar handen hebben voor ons gewerkt, 1
Haar hart heeft voor ons geklopt, t\Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. .1..

Dankbaar voor alle liefde en zorg, die zij ons tijdens haar leven gaf, geven k "wij u kennis, dat voor ons toch nog onverwacht, na een langdurige ziekte,
in het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, na een liefdevolle verzor- Ch
ging is overleden, op de leeftijd van 75 jaaronze lieve moeder, schoon- "moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht irJ

Maria Schotanus *weduwe van fr

Theodor Kersten n
Brunssum: Th. Kersten

M. Kersten-Gijbels
Sonja en John
Petra en Richard l}i

Beek: F.H. Kersten «6
Natascha >f„

Brunssum: L.M.H. Smeets-Kersten
J.M. Smeets 'Ol
Michel en Nicole

Hoensbroek: A. Kersten H
ee

J. Kersten-Gerrits Jj-l
Angelique en Marcel

Brunssum: C. Kersten 'drBrunssum, 11 maart 1990
Corr.adres: Engerstraat 8, 6446 XJ Brunssum i'Pi
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 15maart a.s. om *ti
11.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. " c
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemd crematorium- \{
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis (l ete Brunssum. 1 .
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30tot 18.30 uur.

i r~ ';:

Zijn stoel is leeg
zijn stem is stil. |1 \
Wij zeggen Heer \
Het was Uw wil. \

Met diepe droefheid, maar in grote dankbaarheid voor hetgeen hij voor il

ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat geheel onverwachtvan ons is ' ">
heengegaan,mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader. *"opa, broer, zwager, oom en neef

\
Frans van Maris

"ij
echtgenoot van (f..

Truus Pessers s
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij in de leeftijd van 56 jaar. 'tis

Brunssum: Truus van Maris-Pessers
Schinveld: Jan en Jet van Maris-de Vos

Raymond, Patrick, Amanda
Groot-Genhout: Hub en Miek van Maris-Willems &i

Mechelen (B): René en Nicolle van Maris-Schils \
Beek: Frans en Angelique van Maris-Hilken* %

Claire %
Brunssum: Roger van Maris ty

Familie van Maris
Familie Pessers *1

6445 CC Brunssum, 10 maart 1990 S
Wieënweg 65 ,
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op donderdag 1' *maart om 11.00 uur in de parochiekerk H. Familie in Brunssum-Lange'
berg, waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
het crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in dekerk, alwaargelegenheid is tot schriftelijk condoleren- »{
Avondmis voor de dierbare overledene, woensdag om 19.00 uur in voof' v
noemde kerk. iw
Er is heden dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur gelegenheid to'
afscheidnemen van Frans in het uitvaartcentrum Dela in Heerlen, GraS
broekerweg 20. Ir.,
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan' k.
kondiging als zodanig beschouwen. . w(

y

— ŝ

y^^k Modehuis Baks
m^nj^^ Uw Bdres voor exclusieve damesmofV,

fÜSSW Onze voorjaarscollecti*
is binnen voor

communie- en feestdagen.
Onze collectie bestaat uit o.a. mantels, pakjes, japonnen met jasjes,

blazers etc.
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806. s\
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schijn van kans gehad hebben.
Uiteindelijk durfde ik dat niet,
omdat ik niet wist wat er binnen
gebéurde. Als het alleen om me-
zelf had gegaan had ik het zeker
gedaan."

Onderzoek
Handels zegt niet alles te kunnen
vertellen omdat het lopende on-
derzoek van de politie niet te be-
moeilijken. De rijkspolitie van
Schinnen-Onderbanken be-
schikt wel over enige aanwijzin-
gen omtrent de motieven van de
daders, maar weigert hierover
mededelingen te doen.

Handels omschrijft de vier als
zeer agressief: „Ze dreigden

„Ik heb nog gespeeld met het
idee een van mijn speciaal afge-
richte honden los te laten," ver-
telt hij. „Ze zouden dan geen

m Van onze verslaggever

onderzoek: Landelijke partijen zoeken samenwerking

Dreigende uitsluiting
'lokalen' in colleges

Limburgs dagblad J provincie

door pierre rousseau

USTRICHT - De lokale
'ten in Noord- en Zuid-
'ftburg dreigen na de ko-
iride raadsverkiezingen
21 maart bij de college-

fming buitenspel te wor-
-1 gezet. Uit een enquête

de Werkgroep Lokale
'litiek aan de Rijksuni-
r siteit Limburg in Maas-
cht blijkt dat de landelij-
partijen (CDA, PvdA,

»D, D66 en Groen Links)

' lokaal niveau het liefst
6t elkaar gaan regeren in
'nieuwe colleges van B en

Mr Erik Knippenberg
1 de Werkgroep conclu-

hieruit dat de voor-
"Ur voor colleges uit lan-
Rjke partijen die al in
&6 zichtbaar werd, nu in

mate wordt
'°rtgezet.

Rob Noortman verkoopt hel liefst aan particulieren

'Kunst hoort niet
in een brandkast'

zal wegebben. Op die ontwikke
ling moet je als kunsthandelaa
tijdig inspelen en je terrein ver
plaatsen, leert Noortman.

MAASTRICHT - „Kunst is voor
de mensen, voor het publiek.
Niet om in een kluis te stoppen".
Kunsthandelaar Rob Noortman,
met vestigingen in Maastricht en
Londen, is daarom niet echt ge-
lukkig met de aankoop van
kunst door beleggers. In veel ge-
vallen wordt de kunst daardoor
immers voor het gewone publiek
onbereikbaar. Maar het kopen
van kunst louter als waardevaste
investering bestaat nu eenmaal
en neemt nog steeds toe. En
Noortman is nu eenmaal hande-
laar.

verzamelaars, maar ook mu-
seum-mensen. Nederlandse mu-
sea behoren nog steeds tot zijn
beste klanten.
In de loop der jaren verkocht
Noortman vijf schilderijen aan
het Mauritshuis in Den Haag en
twee aan het Rijksmuseum,
voorts verkocht hij aan Boymans
van Beuningen, Centraal Mu-
seum Utrecht en het Frans Hals-
museum, om de belangrijkste te
noemen.

Diefstal
Naast successen bleef ook tegen-
slag de kunsthandelaar niet be-
spaard. In februari 1987 werden
uit zijn galerie aan het Vrijthof
doeken gestolen van Renoir, Pi-
sarro, Hobbema en Breughel. De
verzekerde waarde van de gesto-
len schilderijen bedroeg 5,2 mil-
joen. De diefstal is nog steeds"
niet opgelost. Vroeg of laat mot
dat er toch van komen, want de
werken zijn vanwege hun be-
kendheid nu eenmaal onverhan-
delbaar.
Tot slot: „Van diefstal lijdt je al-
tijd schade, want er is meer dan
deverzekerde waarde in het spel.
Kunst heeft ook waarden dieniet
in geld zijn uit te drukken..."

Hij is specialist in de Hollandse
mmesters uit de Gouden Eeuw,
maar ook in het Franse impres-
sionismerond de eeuwwisseling.
Van beide categorieën heeft hij
de eerste drie dagen van de Fine
Art Fair in het Mccc al diverse
werken verkocht. Zaterdag ver-
kocht hij het schilderij 'Lachen-
de kinderen' van Judith Leyster,
leerlinge van Frans Hals, aan een
Nederlandse verzamelaar die in
Zwitserland woont. Een stuk
voor ruim twee miljoen.

Evenwel: niet altijd bergen be-
leggers aangekochte kunst op in
kluizen of in beveiligde villa's.
'Geldbelegde' kunst wordt dik-
wijls in bruikleen gegeven aan
musea. Daar zijn de kunstwer-
ken even veilig en kan het pu-
bliek de kunst toch zien.
Toch verkoopt Noortman liever
aan particulieren dan aan musea.
Die laatste verkopen nu eenmaal
niet gauw. Particulieren willen
echter weleens wisselen, hebben
opeens geld nodig of moeten een
erfenis delen. Zij bieden dan hun
bezit in consignatie aan. Dat
houdt het circuit gaande en is
dus goed voor de markt.

Verknocht
De kunsthandelaar, die in 1981 in
Maastricht begon, is verknocht
aan deFine Art, die tien jaar gele-
den begon als Pictura. Daar was
hij voorzitter van. Na zoveel ja-
ren achtte hij het wenselijk om
de leiding uit handen te geven en
werd vanwege zijn inzet prompt
benoemd tot erelid van Fine Art
Foundation.

'Dodenkruispunt'
krijgt stoplicht

Thorn en Hunsel betalen kwarlmiljoen " Het gevaarlijke kruispunt
op de Napoleonsbaan, waar de
gemeenten Thorn en Ittervoort
op eigen kosten verkeerslichten
zullen plaatsen.

Foto:JEROEN KUIT

Wegebben
Dat neemt niet weg dat op den
duur de handel, vooral wat be-
treft de zeventiende eeuwse
meesters, voor het grootste deel

Het is deze dagen druk in de
stand op de beurs. Beleggers

eederde deel van de landelijke
in Noord- en Zuid-Limburg

ft volgens de enquête de voor-J"1aan andere landelijke partijen
Coalitiepartner. Bij de PvdA-lijs-
,'ag dit percentage zelfs op tach-
'Pfocent, bij de CDA op zeventig.
? kwart van de landelijke lijsten
h

geen voorkeur aan, terwijl zes?,cent meldde dat het op te stellen
I egeprogramma uitgangspunt
.Zijn bij de onderhandelingen.
i'ig procent van de 133 aange-geven landelijke lijsten in
rd- en Zuid-Limburg reageerde

He enquête. Van onze verslaggever

Recht
Volvo zet 300 tijdelijke
contracten om in vaste

Afspraken met OR voor beier sociaal beleid

Van onze verslaggever

door het Hertense bureau Kragten
onderzoek laten doen naar de ver-
keerssituatie. Daaruit blijkt dat in
verband met de te verwachten ont-
wikkeling van de Maasplassen als
toeristisch-recreatieve gebieden het
verkeer op de Napoleonsweg be-
hoorlijk zal toenemen.

j1986zag je al dat de lokale lijsten
JJ°>er in de colleges waren verte-
J^oordigd dan waarop ze, op
J*d van de verkiezingsuitslag,
„^ hadden", licht Knippenberg

„Als er nu al zoveel ongelukken ge-
beuren dan kan dat aantal straks al-
leen maar toenemen. Daarom moe-
ten we nu actie ondernemen", zegt
een woordvoerder van de gemeente
Hunsel

THORN/HUNSEL - De gemeenten
Thorn en Hunsel gaan het 'doden-
kruispunt' Ittervoort-Thorn op de
Napoleonsweg beveiligen met ver-
keerslichten. Rijkswaterstaat - de
beheerder èn de eigenaar van de
weg - wilde dat op eigen initiatief
niet doen.

Nu de beide gemeenten de kosten
(kwart miljoen gulden) van de stop-
lichten voor hun rekening nemen
wil Rijkswaterstaat wel bijdragen in
de civieltechnische werken. Dat is
een bedrag van 100.000 gulden.

De beslissing van Thorn en Hunsel
om de installatie op eigen initiatief
aan te leggen heeft twee oorzaken.
Allereerst de sedert jaren bestaande
onveilige situatie. Op het kruispunt
vinden jaarlijks veel ongevallen
plaats.
Volgens de Verkeers Ongevallen
Registratie in Heerlen hebben er op
het betreffende kruispunt in zes jaar
tijd (vanaf 1984) maar liefst 32 aan-
rijdingen plaatsgevonden waarbij
vier doden te betreuren vielen en ze-
ven gewonden.

Daarnaast hebben de gemeenten

Politie Maastricht wil
af van bureaucratie

Managementsteamin hel leven geroepeni^eiging om de lokale lijsten bui-
Cu e' *e zetten' kan volgens de
H *groep - nog los van de verkie-
Jsuitslag - grote politiek gevol-
L, hebben. Immers, zo meldt de
k niet de gemeenteraad,r het collegevan B & W is tegen-
jirdig het belangrijkste bestuur-Le °rgaan in de gemeente.
]$} kan betekenen dat de lokale
(~ n zelfs indien ze zich redelijk
ifi^1 te handhaven bij de komende
C'ezingen, in veel sterkere mate
ihri 11 de college-deur worden ge-
jg.en danop grond van hardever-

verwacht mag wor-

l 'okalen' behaalden toen 37 pro-
lj van het aantal raadszetels,

kregen slechts 26 procent van
Mental wethouderszetels. De lan-
(.^e lijsten in de beide regio's
l|len in totaal 63 procent van het
(J*l raadszetels en 74 procent van
L^ethoudersposten.

" Directeur D. Elzinga

Nieuwe directeur
Meee benoemd

Later
\ <*e lokale lijsten werden naar
Sgv voorkeur gevraagd bij de col-
i a°rrning. Maar slechts 24 van de
j^tiatlgeschreven partijen reageer-
de' Zodat niet van een representa-beeld kan worden gesproken.
'fcfy^rd duidelijk dat zij pas na de
Wringen echt naar mogelijke
\J*ePartners kijken.

Organisatiebureau Wiegant heeft
deze vorm van reorganisatie voorge-
steld om uit de huidige problemen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het korps van de
Maastrichtse gemeentepolitie zal in
de toekomst geleid worden door
een managementsteam. Dat zal be-
staan uit de korpsleiding en een vijf-
tal leidinggevende personen. De
huidige staf komt te vervallen. Bo-
vendien zal een tijdelijke assistent
voor de waarnemend korpschef be-
noemd worden. Het is gezien de in-
terne verwikkelingen ongewenst
om de korpsleiding van binnenuit
tijdelijk te versterken. De huidige
korpschef is momenteel met ziekte-
verlof.

MAASTRICHT - Dirk Elzinga (40
jaar)wordt per 1 juni de nieuwe di-
recteur van het Maastrichts Exposi-
tie en Congres Centrum (Mccc). El-
zinga is momenteel nog directeur
van het Rai-congrescentrum en het
Organisatie Bureau Amsterdam en
adjunct-directeur van Rai Gebouw
BV.

AKEN - Een van de moeilijkste ob-
takels in de A44(E5), deautoweg die
Luik verbindt met Aken, Morichen-
Gladbach en Bochum, wordt bin-
nenkort weggewerkt. Verkeersmi-
nister Zimmerman heeft groen licht
gegeven voor de bouw van een 6,5
kilometer lange verkeersbrug over
de Rijn in Dusseldorf.
Die oeververbinding heeft tot ge-
volg betekent dat weggebruikers
snel verlost zullen zijn van voortdu-
rende filevorming op dit punt in de
A44, waarop in Aken de A4(E39)
van Stem naar Heerlen, aansluit.

Van onze verslaggever

Verbiuding Aken-Boduim

Nieuwe brug
in de A44-E5

spits gedreven. Saadane liet giste-
ren doorschemeren dat de sociale
problemen bij Volvo zijn misbruikt.

Herstel
Inmiddels heeft Volvo ook besloten
geen nieuwe contracten op tijdelij-
ke basis af te sluiten. Voor de zo-
merstop dit jaar worden de nieuwe
afspraken bekeken. Afspraken die.
aldus OR-voorzitter Saadane, erop
gerichtzijn dat het vertrouwen in dè
Volvo-leiding weer hersteld kan
worden.

Politie houdt
ontvoerder aan

na achtervolging
Van onze correspondent

MAARHEEZE - Na een achter-
volging van enkele uren heeft de
rijkspolitie in Eindhoven een 24-
-jarige man uit Weert aangehou-
den. De man had gisterochtend
in Maarheeze onder bedreiging
van een vuurwapen een 18-jarig
meisje uit een auto gehaald, die
hij had klemgereden.

De bestuurder van de auto maak-
te zich daarbij uit de voeten en
stapte een bus in. De buschauf-
feur, die had gezien wat er was
gebeurd,reed direct naar een po-
litiebureau, aldus de rijkspolitie
in Maarheeze.
Het bleek te gaan om een relatie- i
conflict. Het meisje werkte voor ]
een escort-servicebureau. De
chauffeur van de auto waarin zij
zat, was een klant. De ontvoer-
der, de vriend van het meisje,
was het niet eens met haar doen
en laten.
Hij nam haar mee naar Weert
waar nog een 31-jarige vrouw uit
Stramproy in de auto stapte.
Daarna reed het drietal naar
Eindhoven. Daar bracht de poli-
tie de auto 's middags tot staan.
Bij de achtervolging waren di-
verse korpsen betrokken. Het
wapen is volgens de politie nog
niet gevonden.

Woordvoerder J. W. Buij beaamde
dat er enorme druk was om het 400-
-project (de Volvo's in de 400-serie)
waar te maken, omdat het van le-
vensbelang voor de fabriek is. „Het
was een overlevingsopdracht. Daar
zijn wat rafels aan gaan zitten en het
is nu tijd om aan dierafels aandacht
te besteden," aldus Buij.

Volvo is ervan overtuigd dat actie
van de vakbonden veel te maken
had met de CAO-onderhandeling in
de metaalsector. Die onderhande-
lingen werden op dat moment op de

Onnodig
Voorzitter B. Saadane van de cen-
trale ondernemingsraad bevestigde
de berichten over de sociale onrust
in het Bornse bedrijf. Hij vond ech-
ter ook dat de vakbonden de proble-
men onnodig in de publiciteit heb-
ben gebracht. Op dat moment was
de OR, aldus Saadane, al in gesprek
met de directie en werden voorstel-
len afgewacht om aan de onrust een
einde te maken.
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BORN - Een deel van het tijdelijke
personeel bij Volvo in Bom, 300
mensen, krijgt binnen drie maan-
den een vaste aanstelling. Dat is een
van de afspraken die de Volvo-di-
rectie met de centrale onderne-
mingsraad heeft gemaakt, om aan
de onrust in het bedrijf een einde te
maken. Van de Volvo-werknemers
heeft een kwart een tijdelijk dienst-
verband of betreft het een inhuur-
kracht. Dat percentage moet voor
eind 1991 teruggebracht zijn naar
minder dan tien procent, zo is ver-
der afgesproken.

Elzinga blijft adjunct-directeur van
de Rai, maar omdat de Rai het ma-
nagement van het Mccc heeft over-
genomen en de huidige directeur
H. Stapel is opgestapt wordt hij te
Maastricht gedetacheerd, waar hij
de dagelijks leiding op zich zal ne-
men.

Wiegant acht een éénhoofdige
korpsleiding te risicovol. Waarne-
mend korpschef G.van Schaik zal
daarom een tijdelijke assistent krij-
gen, die buitenhet korps gezocht zal
worden. De dienstcommissie heeft
zich akkoord verklaard met de
maatregelen die leiden tot de nieu-
we organisatiestructuur.

Elke zaak en elkvoorstel moet langs
al die wegen om bij de top te kun-
nen komen. Het nemen van al die
stappen is ergerlijk voor de mensen
en slecht voor het werk, zegt Wie-
gant. Dat veroorzaakt stoornissen in
de communicatie tussen basis en
top en dat kan weer aanleiding zijn
tot spanningen tussen personen.
Burgemeester P. Houben van Maas-
tricht wees er gisteren tijdens een
persconferentie op, dat door het slo-
pen van de hiërarchische gelaagd-
heid de verantwoordelijkheden
voor de politiële zorg dieper in de
organisatie komen te liggen.
Het is de bedoeling dat in het voor-
jaar van 1991 de reorganisatie vol-
tooid zal zijn. Door het meer pro-
jectmatig werken zal een geschikte
uitgangspositie kunnen ontstaan
voor de aansluiting op de regionali-
seringvan het politiewezen in Zuid-
Limburg.

te komen en een verbetering van het
functioneren van het Maastrichtse
politieapparaat door te voeren. In
de praktijk komt het neer op het te-
rugbrengen van het aantal hiërar-
chische niveaus - zeven binnen de
huidige organisatie-structuur - tot
drie of twee.

de Rai

Voordat Elzinga in 1987 directeur
van het Rai-congrescentrum werd
was hij zeven jaarwerkzaam als ma-
nager PR en Persvoorlichting van

De brug is lang omstreden geweest
omdat links van de Rijn een be-
schermd natuurgebied door de weg
zou worden doorsneden. Volgens
minister Zimmerman is toch beslo-
ten het verkeer middels een tunnel
door het natuurgebied te loodsen.

"Rob Noortman: ...,fLunst moet blijven rouleren"... Foto:WIDDERSHOVEN

s^ (ADVERTENTIE)

K MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

WËmm WÊBmmmBKBSÊÊ
KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

Mfe^X I |/^\r^OO/^vr^ Honigmanstraat 37, Heerlen
\^Bsr? I&l loot/I I Telefoon 045-716705

-^ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

De achtereenvolgende introductie
van drie nieuwe auto's heeft op het
totale Volvo-personeel een zware
wissel getrokken, eerst in Helmond
en later in Bom. De hoge werkdruk
die daardoor is ontstaan, heeft ver-
volgens geleid tot onrust onder het
fabriekspersoneel in Limburg; al-
thans die verklaring gaf de Volvo-
leiding gisteren voor het verwijt van
de vakbonden dat het sociaal beleid
bij het autoconcern nogal wat te
wensen over laat.

(ADVERTENTIE)

De jaren '80
Een uniek overzicht van
een even unieke periode,
voor de unieke prijs van

’8,95
(zolang de voorraad strekt)
Uitsluitend verkrijgbaar bij
De Boekelier
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Gijzeling Thull
nog een raadsel

Kenneleigenaar wilde honden op daders loslaten maar steeds me kapot te schie-
ten. Door heel rustig te blijven
heb ik geprobeerd hen te kalme-
ren." Rond half een verlieten de
vier het huis, na het gezin bezwo-
ren te hebben hun mond te hou-
den. Ze gingen er vandoor met
een Amerikaanse jeep met aan-
hangwagen.
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''SCHINNEN - De vrijdagavond
gegijzelde eigenaar van een hon-
denkennel in het Schinnense
rhull, Th. Handels, heeft op de
daders zijn honden los willen la-
ten. Maar bij nader inzien zag hij
daarvan af. Gisteren, ruim twee
dagen na het incident, zegt hij
log steeds geen idee te hebben
ivat de vier mannen, die hem en
zijn gezin ruim anderhalf uur ge-
gijzeld hebben, van hem moes-
ten.

Toen de man rond 11 uur thuis
kwam, werd hij opgewacht door
Vier, hem onbekende mannen,
die dreigden hem 'de hersens uit

iZijn kop te schieten. Terwijl een
■Van de vier het huis binnenging

en daar vrouw en kind van de
kenneleigenaar bedreigde, liep
Handels met de andere drierond
het huis.
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" INa een zorgzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, is plotseling van ons
heengegaan, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Fien Wetzels
echtgenote van

Wim Gerrits
Zij overleed op de leeftijd van 67 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Schaesberg: W. Gerrits
Maastricht: Maria Severins-Gerrits

Peter en Wim
Nieuwenhagen: Henny en Kees Bosch-Gerrits

Jacqueline, Caroline
Schaesberg: Jan en Els Gerrits-Bosch

Roelant en Erik
Schaesberg: Jeanne en Peter

Stroucken-Gerrits
Paul, Rob, Maud

Schaesberg: Huub en Hannie
Gerrits-Dioncre
Willem

Nieuwenhagen: Wilma Gerrits
Uden: José en Guillaume

Moonen-Gerrits
Familie Wetzels
Familie Gerrits

6372 BR Landgraaf, 11 maart 1990
Schumanstraat 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart a.s. om
11.00 uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed donderdag 15 maart a.s. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
dekenalekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van ons lid en ere-lid, mevrouw

Fien Gerrits-Wetzels
Haar grote inzet en toewijding voor onze vereni-
ging zullen wij ons altijd blijven herinneren.

Bestuur en leden
R.K. Gemengd Zangkoor (St. Caecilia)
Petrus en Paulus parochie te Landgraaf

Maart 1990

t I
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat voorzien van de h.
sacramenten der zieken, op de leeftijd van 79 jaaris
overleden, mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder,oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Agatha Meentz
echtgenote van

JozefHensgens
De bedroefde familie:

Stokhem: J. Hensgens
Heerlen: Elise Jongen-Hensgens

Jan Jongen t
Zwitserland: Finy en Kurt

Thomann-Hensgens
Duitsland: Tiny en Jan

van Griethuysen-Hensgens
Zwitserland: Ria en Hans-Peter

Hermann-Hensgens
Herten: Sjef en Mariet

Hensgens-Eggen
Ransdaal: Martin en Mien

Hensgens-Verheijden
en al haarkleinkinderen
Familie Meentz
Familie Hensgens

6321 PE Wijlre, 11 maart 1990
Stokhem 61
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben vrijdag 16 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te
Wijlre.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
aanvang uitvaartdienst.
Voor de zielerust van de overledenezal donderdag
15 maart om 18.45 uur de rozenkrans gebeden wor-
denmet aansluitend deh. mis in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19,00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t I
Maandagmorgen 12 maart 1990, nog vóór de dage-
raad, is mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder
en oma

Do Groen-Kerklaan
in alle rust overleden.
Zij was voor ons allen de altijd aanwezige. Zij was
het hart van het gezin, dat ons een grote geborgen-
heid gaf.

Klimmen: Jo Groen
Velhoven: R. Groen

H. Groen-Hoes
Martijn, Paul, Bruno

Hoofddorp: W. Groen
A. Groen-Lucassen
Thomas, Eva, Roland

Naarden: E. Groen
J. Groen-v. Velze
Jorrit, Eelke

Amersfoort: B. Groen
C. Groen-v.d. Broek
Laura, Myrte, Iris, Jasmijn

Oss: M. Tops-Groen
Fr. Tops
Michiel, Merijn, Laurens

Arensgenhout: M. Groen
R. Slot

Heerlen: H. Groen
M. Groen-Brand
Stijn, Bart, Noortje

Wij zijn allen, die moeder in haar laatste jaren met
zoveel goede zorg hebben omringd, zeer dankbaar.
6343 BS Klimmen, Hoofdbank 23
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 15
maart as. te 11.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Kunrade (Voeren-
daal), waarna aansluitend begrafenis op het r.k.
kerkhof Klimmen.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk, vanaf
10.40 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 tot 20.00 uur.

t lp t INa een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is tot onze grote droefheid Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
toch nog onverwacht van ons heengegaan,mijn lic- voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
ve man, onze zorgzame vader en schoonvader Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde man, onze

goede en zorgzame vader, schoonvader, groot- enT-Tl 111V) yor) H f^TI TTeilVel overgrootvader, zwager, oom en neef

echtgenoot van Jan Hendrik Janssen
TrUUS Kooien echtgenoot van

Hij werd 57 jaar. Trwe»finn ArnnlrlinnTruus van den Heuvel-Kooien "" UZeillia *\L IIUILUIId
Nico (t) - Marie-josé Catharina MisereLeon en Uianne
Ron en Sandra Hij overleed in de gezegendeouderdom van 92 jaar,
Familie van den Heuvel voorzien van het h. sacrament der zieken.
Familie Kooien Wij bevelen hem in uw gebed aan.

6136 GE Sittard, 11 maart 1990 Kaalheide: J.A.C. Janssen-Miseré
Limbrichterweg 73 Waubach: H.J. Janssen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op A.M. Janssen-Veld
donderdag 15 maart om 13.30 uur in deSt. Paulus- Kaalheide: A.J. Pelzer-Janssen
kerk, Limbrichterveld-Sittard, waarna crematie H. Pelzer
om 15.30 uur in het crematorium Imstenraderweg Heerlen: C.H. Overeem-Janssen
10 te Heerlen. C. Overeem
Samenkomst in de kerk om 13.10 uur, alwaar gele- Kerkrade: H.M. Sznapka-Janssen t
genheid tot schriftelijk condoleren. A. Sznapka
Rozenkransgebed woensdag om 18.45 uur in voor- Kerkrade: M.A. van Loo-Janssen
noemde kerk. J.G. van Loo
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor- en aj z jjn klein- en
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard. achterkleinkinderen
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30 Familie Janssentot 19.00uur. " Familie Misere

—^————| 6466 BH Kerkrade, 12 maart 1990
4- Kasperenstraat 127

Heden overleed tot onze diep droefheid, voorzien De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
van het sacrament der zieken, op de leeftijd van 88 donderdag 15 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
jaar, onze goede zuster, tante en nicht chiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-Kaalheide

waarna de begrafenis op de algemene begraaf-TVTPI "H £1 Tr» QPkT^Vl 1nO plaats "Schifferheide".
■"J-CU. xcl *-* WOCpillHa Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
/'"< /^-p-f-p-i -ï /~1 o TT-, 1-, r-,-f r-i Avondmis, woensdag 14 maart a.s. om 19.00uur in
vJCI LI U-Lld XiaUetS voornoemde parochiekerk.

echtgenote van wijlen Pc overledene is opgebaard in het mortuarium, ge-
J legen op het terrein van deLuckerheidekhniek, St.

JoanneS FrariCiSCUS BorganS P/eteretiraM4s te Chevremont....... , , -—"^.i buxj.>j Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks aldaarWij bevelen haar ziel in uw gebeden aan. van js.OO tot 19.30 uur.
Uit aller naam: Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Familie Habets Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
Familie Borgans lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-

Kerkrade, 11 maart 1990 wen.
Hammolenweg 7
Corr.adres: 6463 VM Kerkrade, Dir. Geurtsstraat 64
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
begrafenis, zal plaatsvinden opvrijdag 16 maart a.s. men van het plotselinge overlijden van onze ge-
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Lambertus waardeerde kaartvriend
te Kerkrade-C.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. TC^rf^l ' 1 'VlP*l 1 T"ï \Daar'wij overtuigd zijn van uw medeleven is er ival Cl lllCUlllooCll
geen condoleren. Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
Donderdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, een fijne vriend.
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor- Kaartclub de Fregeleersnoemde kerk. café de Burcht BrunssumDe overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheidekli- —^^^^^^^^^^"^^^^^"
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont. ■^■■^■^■■■■■^^^^^^^^^^^^^^^^^^■■■■^■■iMi
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur. -t Betsie Hendriks, echtgenote van Jef Willems.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge- ' 6I U. ?A Maastricht, St, Teunisstraat 21.a. De
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. eucharistieviering zal gehouden worden woensdag

14 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Walburga te Amby. Er is geen condoleren.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid toch nog vrij onverwacht, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 72 jaar, mijn dier-
bare echtgenoot, onze goede en zorgzame moeder, behuwdmoeder, lieve
oma, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Anna Maria Theresia
Thomas

echtgenote van

Alexander Franzen
Wij bevelen haar ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Alexander Franzen
Bocholtz: Peter Franzen

Riet Franzen-Houben
Carin en Patrick
Mare

Kerkrade: Jan Franzen
Ria Franzen-Lauvenberg
Nadine, Daniëlle

Roetgen (Dld.): Irene Schmidt-Franzen
Rolf Schmidt
Ilona, Rainer

Kerkrade: Bernadette Lauvenberg-Franzen
JoLauvenberg
Alexandra, Karsten

Eygelshoven: Bernardine Jongen-Franzen
Jo Jongen

Kerkrade: Marita Thelen-Franzen
John Thelen
John, Arthur

Kerkrade: Alexander Franzen
Brigit Franzen-Kreijen
Fabien

Epen: Madeleine Fuchs-Franzen
Henk Fuchs
Familie Thomas
Familie Franzen

6461 BH Kerkrade, 10 maart 1990
Wilhelminastraat 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op donderdag 15 maart
as. om 11.00 uur in deparochiekerk van H. Jozefen Norbertus (O.L. Vrou-
westraat), waarna begrafenis op het kerkhof te Kerkrade-Centrum.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voornoemde kerk alwaar vanaf
10.30 uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Woensdag tijdens de avondmis van 19.00uur wordt de overledene bijzon-
der herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Bezoekuren dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I
Executie-
verkoop
Op donderdag/

maart 1990, om 11.0
vindt een openbare
verkoop plaats. De
verkoop komt voor
rekening van E.P.W.r
Marlens, WilhelminA
3, Valkenburg. K

Te koop wordß
aangeboden o.a. ■
meubilaire en
huishoudelijke goed _
w.o. een magnetron ■
wandmeubel, een
stereo-installatie, cc
kleuren tv, een koellm
een diepvrieskast. 1
Café-inventaris w.o. I
stereo-installatie, cc I
complete bar met M
tapzuilen en
koelinstallatie, barki*^
en wat verder te koi
worden aangeboder
Een personenauto
(semi-klassieker), mi
Mercedes-Benz, typi
SE, bouwjaar 1971, lL
blauw, kenteken ->TSK-30-KG

r>
De plaats van

verkoop is WilhelmirTA
3, Valkenburg. 3}

De goederen 1 .
een uur voor de verlC
te bezichtigen. Alleei-fc,
contante betaling. G»
opgeld. c

De verkoop vil
plaats in opdracht vl
Belastingen e^
Ondernemingen :n
Maastricht, Terra a)
Nigrastraat 10, telefca .
043-468511.

De deurwaaVt
belast met n
executie. it

Be\astingdien'

ETHIOPIf

<^GIRO 555 DEN HAit"
j

t Marie Kriessels, 89 jaar, weduwe van Willem
Arends, Ervenweg 9, 6051 EM Maasbracht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, 13 maart, om 14.00 uur in deparochiekerk van
St.-Gertrudis te Maasbracht.

tKia van Cruchten, 23 jaar, vriendin van Wim van
Helden, Schouwbroekseweg 56, 5616 NW Eind-

hoven. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden woensdag 14maart om 14.30uur in dekerk
van St.-Sebastianus te Herkenbosch.

I ————tJo Geurts, 48 jaar, echtgenoot van Rien Jam
Vlasaardstraat 21, 6017 CH Thorn. De plecfl

uitvaartdienst zal worden gehouden woensda
maart om 11.00 uur in de parochiekerk van dP
Michael te Thorn.

tAnnie van Elmpt, 46 jaar, echtgenote van
Cox, Muytertweg 19, 6075 AM Herkenbosch

plechtige uitvaartdienst zal worden gehotf»
woensdag 14 maart om 11.00 uur in de paro<l
kerk van St.-Sebastianus te Herkenbosch._
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Al snel na zn introduktie was de
Renault 19al veelvuldig te signaleren '<e
op de Nederlandse wegen. Zn vorm- r>

geving,ruimte, prestaties èn prijs
bleken een schotin deroos. En maak- >t

I M f * ten van de 19 een succesnummer. ,1/1/P OP Yl J CCP «* «*" » "bben we ver

rrO^Ofl^O Olril/l/^O. .engd.LetterHjk.Kijk maar naarde
elegante gedaante van de Renault 19

j Chamadc, een minstens zo eigen- s

1/ Ê-^ W M Ê^ t E v# Uw/ m Die ongetwiJfeld de harten van

liefhebbers van fraaie autovorm- ..
geving sneller zal doen kloppen. Een

proefrit zal dat bevestigen. ,
"">»*. , De Renault 19 gaat dus gewoon

~"~--^ door met scoren. Ook in de verlen-

**"' ng' De Renault 19 chamade is al ;i

\ y mmnnumttMtMÊmSM Wr

\ 1*» J>gNieuweRenault 19:Chamade . j

Pi BP;

I

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200.
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424.
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eeds meer geluiden overfusie ofsamenwerking

Voorlopig vaart
DSM eigen koers

Goede medewerkers schaars

Meer personeel
door overnames

boder
["'0

m(
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i97i. tLEN - DSM-topman Van Liemt heeft gisteren getracht
in iten over een samenwerking tussen DSM en Akzo ofeen
s van chemiebedrijf te ontzenuwen. In de financiële wereld
leimirn de laatste tijd steeds meer geluiden vernomen over
eren zijnde samenwerking tussen de twee middel-
e vertchemieconcerns in één grote multinational, om weer-
rtg leG te kunnen bieden tegen andere chemiegiganten. Vol-man Liemt is dekwestie op het moment niet aan de orde.
op vil
cht vieen samenwerking tussen
n h Akzo wordt volgens Van
ra al dertig jaar gespeculeerd.teietcat betreft is er niks nieuws

ie zon. Op het moment is een
rwaaverking met wie dan ook
1161 niet aan de orde, al weet ike- it de komende jarenons nog
die*1-"

alisering
iemt gaf toe dat speculaties

'T\n bundeling met een anderS^bedrijf niet onlogisch zijn.
rjifrgrootste chemieproducen-
r| IWest-Duitsland en de Ver-

J~\Staten worden steeds groter
'Ar de hele wereld hun afne-ig | kunnen bedienen.

Voor de middelgrote chemicon-
cerns zoals Akzo en DSM zal het
daardoor steeds moeilijker worden
om hun posities te verdedigen. Als
ze zouden fuseren, zouden ze met-
een bij de top tien van de wereld
gaan behoren.

Van Liemt geeft echter eerst de
vpofkeur aan een ontwikkeling op
eigen kracht. „Want door een fusie
word jewel groot, maar jeverliest je
slagvaardigheid." Op de korte ter-
mijn is van een samenwerking met
een ander chemiebedrijf dus geen
sprake, beweerde Van Liemt. „Maar
als op de lange termijn samenwer-
king nodig is om groot te kunnen
blijven in wat we doen, sluit ik het
niet uit."

DSM is van plan ook dit jaarflink te
investeren om zijn concurrentiepo-
sitie te verbeteren. Vooral in de Ver-
enigde staten enin het Verre Oosten
wil het concern nadrukkelijker aan-
wezig zijn, maar het bedrijf wil voor
de veiligheid ook veel geld stoppen
in olie en gas.

gens steeds meer
moeite om voldoen-
de goed opgeleid
personeel de krijgen.
De problemen doen
zich met name voor
in de technische vak-
ken van middelbaar
niveau. Het concern
ziet zich daardoor
gedwongen 'oneven-
redig veel' inspan-
ning te leveren op

Op hoger niveau lukt
het werven iets be-
ter. DSM scoort als
werkgever hoog bij
studenten aan de
universiteiten.

het terrein van oplei-
ding en training.
DSM gaat meer vak-
lieden zelf opleiden
en bij de werving na-
drukkelijker naar
vrouwen kijken.

Van onze
redactie economie

HEERLEN - Het
aantal medewerkers
bij DSM is vorig jaar
met 875 toegenomen
29.500. Door overna-
mes kwamen erruim
1000 bij, waarvan 700
buiten Europa. Door
verkopen van onder
andere Macintosh-
dochter Bendien-
Smits en papierfa-
briek Fardem en
door afslankingen
bij DSM Agro verlie-
ten 500 mensen het
chemiebedrijf.

Het kost DSM overi-

Het geld voor het uitvoeren van die
strategie is op het ogenblik in ruime
mate aanwezig, zo vertelde het trot-
se lid van de Raad van Bestuur
A. Timmermans. „Naast investerin-
gen en desinvesteringen blijft er
nog geld genoeg over voor 'majeure
acquisities'," bevestigde Van Liemt.

Het is voor DSM echter moeilijk omnog geschikte overnamekandidaten
te vinden. Met name in de Ver-
enigde Staten bleek in de afgelopen"
jaren dat de geschikte bedrijven 'af-
schrikwekkend duur' zijn. Andere,
goedkopere, bedrijven bleken on-
aantrekkelijk voor DSM vanwege
laakbare milieu-aspecten.

heeft, staat niet alleen op een stevig fundament wat de diverse pro-
dukten betreft, het mag zich tevens verheugen in een zeer solide fi-
nanciële positie.

Vanuit die riante stelling viel het gisteren op dat de Raad van Be-
stuur grote voorzichtigheid betrachtte met het oog op deresultaten
voor 1990. In het licht van de huidige cijfers en de goed gevuldeor-
derportefeuillezou het méér voor de hand liggen dat DSM optimis-
tischer aankijkt tegen 1990 en — als gevolg daarvan — meer ver-
trouwen kan uitstralen op de aandeelhouders.Wont een onzeker
gevoel bleef na de jaarverslag-presentatie bij velen hangen. En
vooralsnog onnodig.

Het siert de Raad van Bestuur dat zij zich bescheiden opstelt, óók
na de fantastische winst over 1989. Maar die winst was sinds
maanden geen geheim meer. Veel méér werd daarom uitgekeken
naar een prognose. De concernleiding hield op dat punt echter
vele slagen om de arm, zonder dat de bestuurders Van Liemt en
Timmermans wilden, of konden, aangeven waarom die grote
voorzichtigheid moest worden betracht.

De koers van een DSM-aandeel stond gisterochtend, voordat de
cijfers officieel bekend waren, op ’ 113,-. Bij het sluiten van de
beurs, nadat DSM de netto-winst van 1,4 miljard had gemeld, was
datzelfde aandeel slechts ’ 1,60,- méér waard. Erg weinig voor
een bedrijf dat zon grandioos jaar achter de rug heeft. Maar wel
verklaarbaar in het licht van de voorzichtigheid die gisteren door
de leiding van DSM werd betracht, al dan niet met opzet.
Voor 'gewone' mensen, die een aandeeltje DSM hebben, wordt
het steeds moeilijkerom te bevatten dat de koers van hun aandeel
maar niet omhoog gaat, ondanks de gigantische winst van DSM.
Eén troost: de top van DSM zélf heeft daar op dit moment óók
geen echte verklaring voor. En dat diezelfde bestuurders van die
lage beurskoers wanhopig worden, viel gisteren van hun gezichten
af te lezen.

J.v.W.

Liernt bang voor bureaucratisch VROM

Geslaagde aanpak
Milieuvervuiling'

"h onze redactie economie

LEN - Het Graetheide-comi-
de Milieufederatie Limburg
er mogelijk anders over den-
laar DSM zegt in het afgelo-
ir weer veel aandacht te heb-
steed aan het milieu. „De uit-
'an stikstofoxyden in Geleen
eleken met enkele jaren gele-
st 60 procent teruggedrongen

' andere stoffen zoals ammo-henzeen en acrylonitril is de
>t met meer dan de helft ver-
*d", vertelde DSM-topman
lemt gisteren.

Voorwaarde is wel dat de overheid
samen met het bedrijfsleven vast-
stelt welke concrete maatregelenuit
het Nationaal Milieubeleidsplan
voortvloeien, voordat er een uitge-
breider NMP-plus wordt gemaakt.
Het bedrijf besteedt jaarlijks ’ 250
tot ’ 300 miljoen aan maatregelen
en voorzieningen om belasting van
het milieu te beperken en zo moge-
lijk te voorkomen.

heeft gewerkt. Het zes jaar geleden
opgestelde plan is volgens Van
Liemt een voorbeeld van een ge-
slaagde afspraak tussen overheiden
bedrijfsleven. Van Liemt verwacht
de nog resterende belasting voor
het milieu tegen acceptabele kosten
'tot aanvaardbare niveaus' terug te
kunnen brengen.

ftelde hoe voorbeeldigzijn be-
ft samenwerking met de pro-
de afgelopen jarenaan de uit-
fe van een milieu-actieplan

Tekst:

PETER
BRUIJNS

Goed resultaat
kunststoffen

roblijft zorgenkind

'n onze redactie economie

Van Liemt maakt zich zorgen over
de technische haalbaarheid van de
normen die in het NMP zijn vastge-
steld voor het recyclen, verbranden
en opslaan van kunststoffen. „Bo-
vendien mogen de kosten niet al-
leen op de industrie worden afge-
wenteld", aldus Van "Liemt. „Dat
strookt niet met het principe de ver-
vuiler betaalt en het is schadelijk
voor de Europese concurrentieposi-
tie." Van Liemt vindt bovendien dat
het milieu een internationale aan-
pak verdient.'ftLEN - De DSM-divisie

ftstoffen heeft in 1989 bij-
ler goederesultaten geboekt.
* als gevolg van het kopen"opolymer in de Verenigde
?« in maart steeg het be-
"tesultaat van de divisie met
W^cent tot 750 miljoen.

Ook waarschuwde hij voor een ver-
dere personeelsuitbreiding van het
ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer. „Dat leidt tot steeds meer bu-
reaucratie. Soms lijkt het wel of de
bureaucratie sneller toeneemt dan
de milieuproblematiek. We moeten
almaar meer vergunningen aanvra-
gen, die steeds langer in behande-
lingworden genomen. Daarmee zijn
milieu en staat niet gediend."

.<te divisie Chemische Pro-
pn deed het voor de meeste
fokten bevredigend. De om-'teeg met zes procent en het
["jfsresultaat met tien pro-■ Bij caprolactam (een grond-
boor nylon) was de gang vanto ondanks een toegenomen
p^rrentie nog steedsredelijk,'
*Benstelling tot acrylonitril,
J^oor de vraag vanuit de tex-
r^ustrie afnam. Met melami-
;Mlde de divisie zeer goedeUtaten.

neurrentie
zusje blijft de divi-

ondanks het feit dat
eerst sinds jareneen bc-

.'den positief bedrijfsresul-. behaald. Door afslan-
| eri daalde de omzet met bij-

procent.
I 'visie kampt nog steeds metfalend verbruik van mest-ui en met concurrerende
L^ten uit Noordwest-Europa.
Se u^e *^e Srote overcapaciteit
L kunstmestindustrie bleven
Kert 2en veel te laag' Het reeds

d personeelsbestand
(c aarom nog eens met tiener>t moeten verminderen.

i^°ver de divisie Harsen toon-
'vr toPman Van Liemt zich
i (j-^en. Gezien het geld dat in
L lsie is gepompt, is het re-
t>fs| nog te laag. Dat kwam
/Lj 1 door een tekort aan pro-
t Q

ecaPaciteit. Daar wordt dit
Pnieuw in geïnvesteerd.

iif Memt is meer te spreken
Hs?et resultaat van de divisie
fSrst°fverwerking. Het be-
tj^sultaat steeg van 11 naar
g v joen gulden door de stij-

l°rirjn de resultaten van diver-bs, erdelen en door overna-
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DSM investeerde vorig jaarf 1,7 miljard, dat is inclusief overnames. In Geleen kwam
een nieuwe salpeterzuurfabriek gereed, in de VS een melaminefabriek. Dit jaarkomenfa-brieken voor Dyneema en Stanyl gereed en wordt een nieuwe polypropeenfabriek in ge-
bruik genomen. Verder is het bedrijf nog een melaminefabriek aan het bouwen in Geleen
terwijl dochter Reko flink aan het uitbreiden is. DSM Xantar wacht nog steeds op een ver-
gunning voor de bouw van een polycarbonaatfabriek in Delfzijl.

HEERLEN - 'Heel inspirerend', zo
kwalificeerde een lid van de raad
van bestuur van DSM onlangs in het
personeelsblad de beursgang in
1989. Verschillende personeelsle-
den reageerden nogal kwaad op die
uitlating. Met name de duizenden
DSM-ers die in september aandelen
uit' de tweede tranche voor ’ 125,-
-per stuk hebben gekocht, vinden
dat achteraf een verre van 'inspire-
rende' bezigheid. Want sindsdien is
de koers van DSM flink gekelderd.
Gisteren aan het eind van de mid-
dag stond het aandeel genoteerd op
’114,60.

DSM-kantoor
in Moskou Het vertrouwen van Vermeulen in

DSM is sinds het bekendworden
van de jaarcijfers alleen maar toege-
nomen. „Het vierde kwartaal was
zelfs beter dan verwacht. DSM is
een van de fondsen die je uitgaande
van de winst en het dividend per
aandeel zeker moet kopen."

Volgens effectenhandelaar Ver-
meulen van hetAmsterdamse effec-
tenkantoor Van Meer James Capel
NV heeft de zwakkekoers niets met
DSM zelf te maken. „Het chemiebe-
drijf deelt in de algemeen heersende
malaise op de beurs. Fondsen als
Akzo, Hoogovens en KNP hebben
met hetzelfde euvel te kampen."

Gevraagd naar de oorzaak van de
lage koers kan topman H. van
Liemt niets anders doen dan wijzen
op ontwikkelingen die het concern
zelf niet kan beïnvloeden: de snel
stijgende rente, de onderwaarde-
ring van chemie in beurskringen en
het simpele feit dat DSM nog een
nieuwkomer is op de beursvloer en
daarom misschien nog te weinig
vertrouwen geniet.

taten voorlopig voldoende eigenfnancieringsruimte heeft.

De teleurstellend lage beurskoers
kwam gisteren uiteraard ook ter
sprake bij de presentatie van het
DSM-jaarverslag. „Het is best frus-
trerend", erkende zelfs de financiële
specialist in de raad van bestuur,
A. Timmermans. „De cijfertjes in
het jaarverslag zijn uitstekend; pre-
cies volgens de schoolboekjes. Maar
de beurs reageert nauwelijks. Blijk-
baar vertrouwen de kopers er niet
op dat de gunstige gang van zaken
bij DSM kan blijvenvoortduren. We
zullen aan betere voorlichting moe-
ten doen om dat beeld weg te ne-
men."

HEERLEN - Net als de meeste
concurrenten opent DSM bin-
nenkort een kantoor in Moskou.
Het chemiebedrijf is vergevor-
derd in gesprekken met de lei-
ding van de Sovjetunie over het
opzetten van projecten in het
land. „Maar we weten dat we in
de Sovjetunie veel geduld moe-
ten hebben", aldus lid van de
Raad van Bestuur S. de Bree.
DSM zal ook in een ander Oost-
europees een kantoor openen.
Maar er is nog niet beslist waar
dat precies zal zijn.

DSM zou in de toekomst over kun-
nen gaan tot het uitgeven van nieu-
we aandelen om overnames of even-
tueel samenwerkingen in de vorm
van fusies te bekostigen. Maar de
lage koers van het aandeel DSM be-
perkt de slagkracht bij dergelijke
operaties, al benadrukte Timmer-
mans dat DSM door de fraaie resul-

Het is op dit ogenblik niet nodig,
maar DSM zou op termijn graag een
hogere beurskoers zien om tegen
die waarde eventueel nieuwe aande-
len uit te kunnen geven. Vanwege
de huidige lage koers is het voor
DSM bovendien niet financieel aan-
trekkelijk om het slotdividend ge-
deeltelijk in de vorm van aandelen
uit te keren. Dat kan volgens DSM
pas als de koers 'enige tientallen
procenten' hoger ligt.

HEERLEN - De nettowinst van

’ 1,4 miljard heeft de UnieBLHP in
het voornemen gesterkt om stevig
vast te houden aan de eisen die zijn
ingediend voor een nieuwe CAO.
Bestuurder Frans Hol: „In tegen-
stelling tot vorige jaren houden we
nu in de CAO-eis niet alleen reke-
ning met de inflatie, maar nu ook
met winst bijDSM. Daarom houden
we dit jaarvast aan een loonruimte
van vijf procent, met daarin een
loonsverhoging van vier procent, en
aan de invoering van de vijfploegen-
dienst." Ook het CNV en de FNV
willen geen duimbreed op de CAO-
eisen toegeven.

Nettowinst
sterkt bonden
in CAO-eis

# De Raad van Bestuur van DSM maakte gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag de
plannen bekend om tweekantoren in het Oostblok te beginnen. Foto: FRANS RADE

Het DSM-kantoor in Moskou zal
als vooruitgeschoven post die-
nen voor alle DSM-divisies en
DSM-dochters. De eerste inves-
teringen in de Sovjetunie zullen
volgens De Bree hoogstwaar-
schijnlijk worden verricht in fa-
brieken voor consumentenpro-
dukten. Het gebruik van plastic
ligt in de Sovjetunie ver achter
bij het gebruik in West-Europa.
Voor een DSM-dochter als Cur-
ver Rubbermaid ligt er dus een
flinke markt.

Beurskoers
frustrerend

Prijs moet tientallen procenten stijgen

Voorzichtig

"Het personeelsbestand van DSM groeit nog maar lang-
zaam. Het aantal werknemers in Nederland nam af door
desinvesteringen en rationalisaties.

" Een vergelijking van het gemiddeldekoersenverloop van alle
aandelen op de Amsterdamse beurs (dunne lijn) en de koers
van de DSM-aandelen (vette lijn). Duidelijk blijkt dat tot
augustus vorig jaar de DSM-koersen een flink stuk boven
beursniveau lagen. Meteen na de tweede DSM-emissie in sep-
tember schoten de koersen echter flink onder de beursindex.
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De jaarcijfers van DSM over
1989 klinken als een klok.
De netto-winst van bijna 1,4
miljard gulden is een resul-
taat waarop Limburgs
grootste werkgever en zijn
11.740 in deze provincie
woonachtige werknemers
trots mogen zijn. Het con-
cern, dat worldwide bijna
30.000 mensen in dienst



Van onze medewerker
Fons van Ophuizen

Van onze verslaggeefster

NULAND - Bertie Jennekens uit
Valkenburg a/d Geul heeft afgelo-
pen weekeinde op de jaarvergade-
ring van de Nederlandse Postdui-
ven Organisatie (NPO) in het Bra-
bantse Nuland te weinig stemmen
gekregen om in het bestuur van de
landelijke organisatie te komen.

te stappen dan voorheen en da
ook in onze organisatie."

Geen Limburger
in bestuur NPO

Trilogievluchten gaan dit jaar door
Het bestuur gaat zich in de |
komst ook buigen over de dop%
de duivensport. Pankras zei tijo^
devergadering dat ook het verk^,reglement moet worden aa\Jscherpt. „Het gerommel met sj*J
boomkaarten moet volgens \
worden uitgesloten. Het is in h^Jj
lang van onze leden en de ê°j
naam van de Nederlandse P
duif."

Project voor opvang
van kankerpatiënten

IKL signaleert 'witte vlekken' inpsycho-sociale zorg

Voor het voorzitterschap kreeg hij
slechts drie en voor de functie als
bestuurslid 26 stemmen. Limburg
heeft nu geen enkele vertegenwoor-
diger in het NPO-bestuur.

Gevraagd:

verkoopster
damesmode

Ervaring in de damesmode is een vereiste

Modehuis Baks
Dautzenbergstraat 39, Heerlen

4- Jan KubazewsK';
1 oud 76 jaar, wedu^naar van Anna CanO '6231 CS Meerssen, £eRichardstraat 8. v\

eucharistieviering r..
plaatsvinden donde»
dag 15 maart om 1°- ~uur in de Basiliek v*
het H. Sacrament
Meerssen. Er is gee
condoleren.

tMadeleine . r,
Reintjens, oud 5 W..

6245 PA Eijsden.
r.adres: Burg. Beckeg
straat 7, 6265 AW f
Geertruid. De engel^
mis is op woensdag y,
maart om 10.30 uur ,e
de St. Martinuskerk
Breust-Eijsden. Er
geen condoleren.
4- Maria Schoen»»*t kers, 75 jaar, v/e».
we van E.J. Noël, M^Aerwinckelstr. 5, "pc
XV Roermond. a-
plechtige uitvaa
dienst zal worden
houden donderdag
maart om 11.00 vin
de H. Tomaskerk
Roermond. *t

tjan Bonekamp-
jaar, weduwnaar f.

Fien Theunissen. p.
r.adres: F. Boneka»Kloosterwandstraat r.
293, 6041 HJ uit-mond. De plechtige ,e,t
vaartdienst zal vvo^jj
gehouden dinsdag -^maart om 14.00 ui»^
de parochiekerk .f
het H. Hart te *"mond.

tLisa Meerten, oud 52 jaar, echtgenote van Jo
Deckers. 6212 EJ Maastricht, Mosasaurusweg

29. Eucharistieviering in de Basiliek van O.L.
Vrouw Sterre der Zee te Maastricht op woensdag
14maart om 11.00uur. Schriftelijk condoleren ach-
ter in de basiliek. *
tLeonie Swakhoven, oud 81 jaar, echtgenote van

Louis Lambrix. 6222 TJ Maastricht, Kast. Wol-
fraathstraat 35.a. Corr.adres: Prof. Kernstraat 26,
6224 BA Maastricht. De uitvaartdienst zal gehou-
den worden op woensdag 14 maart om 11.00uur in
de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Nazareth-Maastricht. Er is geen condoleren.

tPol Debruyn, oud 65 jaar, echtgenootvan Annie
Wijckmans. 6217 JH Maastricht, Bilserbaan 44.

De uitvaartdienst is heden, dinsdag 13 maart om
11.00 uur in de Kruisherenkerk, Maastricht. Er is
geen condoleren.

t Maria Loo, oud 85 jaar, weduwe van Augus
Janssen, echtgenote van S.H. Konings. 6231 LP

Meerssen, Gansbaan 62. De eucharistieviering zal
plaatsvinden woensdag 14maart om 10.30uur in de
Basiliek van het H. Sacrament te Meerssen. Er is
geen condoleren.

tJean Engelbert, oud 59 jaar, echtgenoot van Ma-
ria Roijen. 6223 GL Itteren, Pater Alexander-

straat 15. De uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 15 maart om 10.30uur in de St. Marti-
nuskerk te Itteren.

Een verheugend feit vond hij <^aJ
samenwerking met de Landb°J
hogeschool in Wageningen ée A
is met een onderzoek naar hel j
maat in de duivencontainer-^wordt overigens ook een onderZ

,j,
ingesteld naar medicamenten
duiven.

ers uit Eindhoven en Van Kimme-
nade uit Helmond toegevoegd.

Het NPO-bestuur heeft de laatste
tijd veel kritiek gekregen. De trilo-
gievluchten blijven voorlopig het
hete hangijzer bij de NPO. Ze vin-
den dit jaar in ieder geval doorgang.
Tijdens de jaarvergadering kwam
men ook tot een akkoord dat de af-

delingen de vluchten moeten vast-
stellen die voor het nationale kam-
pioenschap tellen.

Voorzitter Jip Pankras maakt zich
voor de toekomst steeds meer zor-
gen over de juridische problemen
waarmee men steeds meer te maken
krijgt. „De mensen zijn nu eerdergeneigd om naar de burgerrechter

Jip Pankras werd met 33 stemmen
weer herkozen als voorzitter. Tot se-
cretaris benoemde men Frans Pee-
ters Uit Tilburg, een ex-Limburger.
Aan het NPO-bestuur zijn door de
verkiezing in Nuland Antoon Boog-

experiment uitvoeren met een zoge-
naamde zorgcoördinator. De zorg-
coördinator- dat kan een bestaande
functionaris in het ziekenhuis zijn-
kijkt welke behoeften een kanker-
patiënt heeft en verwijst hem of
haar naar een geschikte 'begelei-
der.

Rijksuniversiteit Limburg. De sa-
menwerking is opgezet om de zorg
voor patiënten met kanker te verbe-
teren door het samenbrengen van
kennis, onderzoek en de behande-
ling van kanker. Ook preventie,
vroege opsporing, voorlichting en
begeleiding zijn taken van het IKL.

Daarnaast coördineert deze man of
vrouw de hulpverlening aan een
kankerpatiënt. Gezien het grote
aantal hulpverleners dat het bed
van de kankerpatiënt passeert, is
dat geen overbodige luxe. „We heb-
ben dat laatst eens op een rijtje ge-
zet. Het zijn er 26," zegt directeur
drs W. Visschers van het IKL.

MAASTRICHT - De eerste dertig
jaar is er geen doorbraak te ver-
wachten in de bestrijding van de
ziekte kanker. Er is genezing moge-
lijk - door de bank genomen her-
stelt 50 procent van de kankerpa-
tiënten - maar een aantal veel voor-
komende soorten kanker is nog
moeihjk te bestrijden. Dat betekent
dat er veel meer aandacht moet ko-
men voor het leren leven met kan-
ker, voor het begeleiden van kan-
kerpatiënten. De psychosociale op-
vang van kankerpatiënten kent op
dit moment nog witte vlekken, al-
dus het Integraal Kankercentrum
Limburg (IKL).

Waterschap blijft
vasthouden aan

bevriezen toeslagDe grootste lacune blijkt te bestaan
op het gebied van de professionele
hulp aan kankerpatiënten, met
name de individuele psychothera-
peutische begeleiding. Vandaar dat
het IKL het plan heeft opgevat een
gids samen te stellen met daarin alle
hulpverleners uit deze regio diezich
hebben gespecialiseerd in de op-
vang van kankerpatiënten.

„Her en der zijn hulpverleners die
een jarenlangeervaring hebben met
kankerpatiënten. Omdat ze niet in
het reguliere systeem zitten zijn ze
vaak onbekend. Wij willen dat in
kaart brengen. Ik denk dat we nu
een aardig idee hebben wat er te
koop is op dit gebied," zegt Frans
Gerards, voorzitter van de stuur-
groep psycho-sociale zorg van het
IKL.

In de gids kunnen vogels van aller-
lei pluimage worden opgenomen,
aldus Frans Gerards. Het kunnen
bijvoorbeeld artsen, psychothera-
peuten of pijnbestrijders zijn. Die
moeten wel aan een aantal voor-
waarden voldoen om in de gids te
worden opgenomen. Naast een aan-
tal basisgegevens over de hulpverle-
ner zal ook de honorering in de gids
worden vermeld.

Het IKL heeft overigens al diverse
activiteiten ontwikkeld om de aan-
dacht voor psycho-sociale zorg voor
kankerpatiënten te vergroten.Deze
activiteiten zijn er vooral op gericht
de begeleiding door artsen, specia-
listen en kruisverenigingen meer in-
houd te geven. Ook organiseert het
IKL informatieve bijeenkomsten in
de regio's over het thema leven met
kanker en bemiddelt ze op het ter-
rein van het lotgenotencontact.

Het Integraal Kankercentrum is een
samenwerkingsverband van acht
Limburgse ziekenhuizen, het Ra-
diotherapeutich Instituut Limburg
en de medische faculteit van de

Het project past in het algemene be-
leidsplan over psycho-sociale hulp
dat de gezamenlijke Integrale Kan-
kercentra over een maand of twee
aan het ministerie van WVC zullen
aanbieden. Het project is niet expli-
ciet genoemd in het rapport dat op
verzoek van het ministerie is ver-
vaardigd, maar is wel een oplossing
voor een 'witte vlek' die wordt ge-
signaleerd door de centra.

De financiering van het project is
nog niet rond. Het geld moet er wel
komen, vindt Visschers. Volgens
hem is het project essentieel voor
een goede psycho-sociale zorg. Als
het project van de* grond is geko-
men, wil het IKL weer een stapje
verder gaan. „Wij zijn er voor dat de
psycho-sociale zorg deel gaat uitma-
ken van het ziekenfondspakket."

Het dagelijks bestuur en het Ge-
organiseerd Overleg van het Wa-
terschap vergaderden gisteren
over de eis van de actievoerders.

Vorige week woensdag legden
vijftien werknemers in de buiten-
dienst korte tijd het werk neer uit
protest tegen het besluit van het
Waterschap om de ongemakken-
toeslag aan te passen aan de lan-
delijk geldende regeling van de
Unie van Waterschappen, welke
ruim 32 gulden lager ligt. Zolang
dat verschil niet is ingelopen, zit
er voor de waterwerkers in dienst
van Roer en Overmaas geen
loonsverhoging in het vat.

SITTARD - Het dagelijks bestuur
van het Waterschap Roer en Over-
maas in Sittard weigert de bevrie-
zing van de ongemakkentoeslag
voor de medewerkers van de bui-
tendienst ongedaan te maken. Dit
heeft voorzitter drs F. Laarakker
gisteren desgevraagd laten weten.
„Het college van hoofdingelanden
heeft daartoe in september vorig
jaarbesloten en wij zien geen aan-
leiding om van dat standpunt af te
wijken", aldus de voorzitter.

gekomen dat het bestuur niet van
plan is voor de druk te zwichten
en koste wat kost zal vasthouden
aan de uniforme regeling. De vak-
bond is inmiddels schriftelijk op
de hoogte gebracht van het stand-
punt van het Waterschapsbe-
stuur.

Symposium
over zorg

MAASTRICHT - Onder het motto
'De zorgverlening bereid tot veran-
dering' houdt de afdeling Gezond-
heidszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening van Driekant, insti-
tuut voor scholing en vorming in
Limburg, vrijdag 16 maart een sym-
posium in het Mccc in Maastricht.
Met een aantal inleidingen en een
forumdicussie wil het instituut een
bijdrage leveren aan de discussie
over veranderingen in de gezond-
heidszorg. De dag staat in het teken
van het veranderend denken over
gezond en ziek zijn en over functie-
gerichte ordening van het zorgaan-
bod.Daaruit is eens te meer naar voren

Om die informatie snel en goed bij
de patiënt terecht te laten komen,
wil het IKL in een ziekenhuis een

RUN FOR YOUR LIFE!
li

Haastige spoed is dit keer goed. I \
Want u kunt binnen afzienbare J
tijd eigenaar zijn van een Opel i

Kadett Life. 1
En dat is écht iets bijzon- u

ders. Alleen al het uitrustings-
niveau maakt de Life exclusief.

Zo heeftvin deKadett Life u
speciale bekleding, van binnen {
uit verstelbare buitenspiegels »
in de kleur van de karrosserie, n
getint glas rondom, brede ban- l
den met zilverkleurige velgen en
een interval op de achterruit- ï
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,3%.

2e hypotheken
240x180x120 x

10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.
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Forumleider Wim Vromen had
in zijn openingswoord nog ge-
poogd voor enig vuurwerk te zor-
gen door gemeentepolitiek wei-
nig yleiend als „praten met twee
tongen, bevrediging van eigen
eerzucht, iets wat van te voren
toch al bekonkeld is" enz. te ty-
peren.

" André Coumans

Je kunt je grootste vijand het
best onder controle krijgen door
hem in jepartij op te nemen. Met
deze slogan wellicht in het ach-
terhoofd benaderde de Kerk-
raadse PvdA een aantal be-
stuursleden van de PAK's-ver-
eniging Lauraterrein, en warem-
pel, die staan nu (op nauwelijks
verkiesbare plaatsen) op de ver-
kiezingslijst. Maar de mannen uit
Eygelshoven, die steeds hun nek
hebben uitgestoken tegen de ge-
vestigde politieke orde, willen
dat ook in de toekomst blijven
doen. Een eerste aanvarinkje is
er volgens Alex Blaney David-
son dan ook al geweest. „De
PvdA verwacht dat wij ons rus-
tig houden, maar daar voelen we
niks voor. In de onlangs opge-
richte PvdA-werkgroep milieu
stelden we voor om de kwestie
mijnterreinen de hoogste priori-
teit toe te kennen, maar met
name wethouder Coumans zag
meer in het gescheiden ophalen
van afval en het opruimen van
hondepoep. Nu gaan we als
PAK's-vereniging maar zelfstan-
dig contactpersonen zoeken op
andere mijnterreinen."

Koyal-Microroyal: Sea of love, di 20.30
"Ur. De Kassière, di 20.30 uur.

filmhuis: Ninotchka, wo 20.30 uur

exposities

"oyal: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, wo"jok 15.30 uur. Royaline: De Avonden,"ag. 20.30 uur. Junglebook, wo 15 uur.

VENLO

ROERMOND

ECHT

SITTARD
Forum: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, wo
°ok 14 uur. Harlem nights, dag. 20.30
"ur. Filmhuis Sittard: Der Himmel"ber Berlin, wo 20.30 uur.

GELEEN
"oxy: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, wo
Jok 15 uur. Studio Anders: Erik de Vi-«mg, dag. 20.30 uur.

*labi: Bom on the fourth of july, dag.
'0.30 uur, wo ook 14.30 uur. Steel Mag-
["olias, wo 14.30 uur. Romuald en Juliet-te, dag. 21 uur. Black Ram, dag. 21 uur.
■Joney, I shrunk the kids, wo 14.30 uur.
flarlem Nights, dag. 21 uur. Cinema-Pa-
"ace: Koko Flanel, dag. 18.45 en 21.30
|jUr, wo ook 15 uur. Dead Poets Society,gag. 18.30 en 21.15 uur, wo ook 15 uur.
«■rik de viking, dag. 19en 21.30 uur. Oli-ver en Co., wo 15 uur. Lumière: Do the
Jght thing, dag. 20 uur. The Summer of
wiya, dag. 21 uur. New Vork Stories,"ag. 22 uur.

MAASTRICHT

KERKRADE
High Hopes, wo 20

Uur.

HEERLEN
"oyal, Kivoli, Maxim: di geen middag-
goorst. Bom on the fourth of july, dag.
'6 en 20.15 uur. Honey, I shrunk the
J'ds, dag. 16.30uur, wo 14.30uur. Lover-boy, dag. 15.30 18.30 en 20.45 uur. Har-
tem Nights, dag. 18.15 en 20.30 uur. H5:Koko Flanel, dag. 14.30 19 en 21.30 uur.Turner and Hooch, dag. 14.15 18.45 en
21.15 uur. Dead poets society, dag. 14'8.30 en 21 uur. Back to the future 2,*ag. 14 18.30en 21 uur. Black Ram, dag.
'8.30 en 21 uur, di do ook 14 uur. DeSpiegel: Der Himmel über Berlin, di 21
J,ur. Kinderfilmhuis De Spoel: Jogi de
"eer, wo 15 uur.

En dat is nog niet alles wat Cou-
mans dezer dagen op zijn bordje
krijgt. Hij vervangt de uitstedige
burgemeester Mans en moest
zich daarom buigen over het pro-
test van BBK over een gróót
bord van het CDA dat vlak bij de
tunnel richting centrum stond.
„Wij zijn furieus, want het CDA
lapt alle afspraken aan zijn
laars", schreefBBK'er Ton Zeeu-
wen, die met het nodige gevoel
voor verkiezingsdramatiek deze
'boze opzet' strafrechtelijk ver-
volgd wilde zien. Coumans som-
meerde het CDA onmiddellijk
om het gewraakte bord te verwij-
deren, hetpas na twee aanzeggin-
gen gebeurde. Over een bord
voor de kop gesproken.

De VVD in Brunssum heeft met
het oog op de komende verkie-
zingen bekend gemaakt zich
sterk te maken voor een wijzi-
ging van het financieel beleid.
Een 'aanzienlijk' begrotingste-
kort moet zo voorkomen wor-
den. Verder wil de WD het
eigen woningbezit bevorderen
en het subsidiëren van vereni-
gingen dusdanigregelen dat elke
vereniging gelijke kansen heeft.
Overigens is de VVD van plan de
opbrengst van de eigen verkie-
zingsavond op 19 maart te schen-
ken aan de stichting Ouderen-
welzijn. De partij wil daarmee
aangeven dat de komende vier
jaar meer middelen moeten wor-
den vrijgemaakt voor het oude-
renbeleid. Wat beschikken die
partijen toch plotseling allemaal
over veel geld!

Forumleider Wim Vromen had
zijn zaakjes daar in zaal Dackus
te Simpelveld goed voorbereid.

Eindredactie: Emile Hollman.
Bijdragen: Joos Philippens, Jef
Bonten, Remco Pijpers.

Wethouder André Coumans rea-
geert nogal venijnig als hij met
deze uitspraak geconfronteerd
wordt. „In de werkgroep is nog
helemaal geen prioriteit vastge-
steld. We hebben elkaar alleen
huiswerk meegegeven. Bel de se-
cretaris van de werkgroep maar,
die kan je dat bevestigen. Overi-
gens hebben de mijnterreinen
wèl prioriteit, dat blijkt wel uit
de oprichting van een provincia-
le stuurgroep. Het is alleen de
vraag in hoeverre onze PvdA-
werkgroep dan geen dubbel

Wethouder Bèr Frijns verkon-
digde trots dat de Simpelveldse
lastendruk een van de laagste in
de provincie is. Bernard Star-
mans wenste meer verlichting
om de veiligheid te waarborgen
en diens collega Hub Grooten
pleitte bij herhaling voor een se-
niorenraad, een mortuarium, een
concertzaal en een' apotheek
voor Bocholtz. Toe maar! De
PvdA eiste bij monde van 'Ras-
poetin' Ludo Strating een aktief,
progressief beleid met meer in-
formatie naar de burger toe, ter-
wijl wethouder Lucas Vaessen
daarentegen voorstander bleek
van een terughoudende aanpak.
Harry Ewals introduceerde zich-
zelfals iemand, die al in gemeen-
telijke adviescommissies de no-
dige veldervaring heeft opge-
daan, terwijl de nieuwe CDA-
aanvoerster Emmy Bardoul haar
partij in breder perspectief plaat-
ste met de opmerking, dat de so-

Hij werd gelanceerd als „neu-
traal en onafhankelijk" en van-
zelfsprekend passen bij dit onbe-
rispelijke imago attributen als
een keukenklok, een gong, een
stopwatch én een nostalgische
schoolbel. Je waande je in een
supermarkt waar voortdurend
'boink!' een signaal klonk, alvo-
rens de geachte lijsttrekker of
diens wat alerter secondant het
woord kreeg of 'boink!' ontno-
men werd. Die laatste akoesti-
sche markering was zeker func-
tioneel, aangezien vele sprekers
trachtten de kans aan te grijpen
om verlekkerd uit hun grandioze
verkiezingsprogramma's voor te
lezen. Daarom waren de eerste 40
minuten, toen iedereen geduren-
de vijf minuten 'boink!' zijn of
haar verkiezingsprogramma
mocht toelichten, dan ook een
verzoeking en door de saai- en
taaiheid van de woordenstroom
bijzonder slaapverwekkend. De
blik van de zes heren en één
dame was drie uur lang onver-

per persoonNieuwe Heerlense stichting wil inspraak in bouwplannen

Meer woningen voor ouderen
Van onze verslaggever

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,'"ehaapskooiweg 95. Op reis door het*onnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr*n zo 13-17 uur, dien vr ook 19.30-22uur.
stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
Vormgeving in Prototypen. T/m 1/4,
°Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
"Ur. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-
}° s van Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele£unst uit West-Duitsland. Michaelf'unschke, schilderijen en grafiek. T/m
£*" Open van wo t/m zo van 14-17 uur.'hermenmuseum. De tijd gefixeerd,
JL*Positie van foto's uit de 19de eeuw.
yto 18/3. Ontmoetingscentrum Welter-*of, Aquarellen en olieverfschilderijen
Van Kitty Nelissen van Hooren. T/m
jl/3, dagelijks geopend van 9-21 uur.
*-BS, kloosterweg 1. Beelden in brons
*"> klei van lene Melenbërg-Brassé.
Aquarellen van stillevens en landschap-en van Jos Cremers. T/m 6/4, open ma

vr van 9-17 uur. Galerie Sart.
jchoolgalerie Sintermeertencollege,
:-F. Kennedylaan 10. Kunstenaars kij-
ken naar Limburg. T/m 31/3, open ma"fri vr tijdens schooluren. NOR, Geer-Jtfaat. Werk van Alexander Vogels. T/m'6/3.

KERKRADE
p'jngrachttheater, Fototentoonstel-ling van eindexamenkandidaten afde-üng Fotokunst van de Stedelijke Acade-
mie Hasselt. T/m 6/4, open di t/m vr van
u-16 uur, za van 10-12 uur.

HEERLEN- In Heerlen moeten veel meer woningen en appar-
tementen worden gebouwd waar ouderen zelfstandig kunnen
wonen. Om dat te bewerkstelligen is de stichting Coriovallum
opgericht. Deze stichting wil inspraak in woningbouwplannen
om samen met gemeente of projectontwikkelaars te bekijken
of er in bepaalde projecten woningen voor ouderen kunnen
worden ingepast. De gemeente Heerlen heeft inmiddels posi-
tief op de oprichting van de stichting gereageerd.

" Piet Schunken

Robijnen
jubilaris

De stichting Coriovallum wil zelfde
verhuur van de woningen voor haar
rekening nemen. Het is zelfs niet
uitgesloten dat Coriovallum in de
toekomst in eigen beheer woningen
laat bouwen. „Maar voorlopig hou-
den we het bij een puur bemidde-
lende rol", zegt secretaris/pennning-
meester Wagemans, voormalig di-
recteur van bejaardencentrum Dou-
venrade. Samen met de juristen
Van Sloun en Petit vormt hij het
stichtingsbestuur.

Coriovallum heeft op dit moment
nog geen woningen in de aanbie-
ding. Maar als het aan de stichting
ligt, zal dat niet lang meer duren.

Coriovallum heeft hoge verwachtin-
gen van het Heerlense cityplan. Vol-
gens de stichting is dat de gelegen-
heid bij uitstek om in het centrum
op behoorlijke schaal woningen
voor ouderen te realiseren. Maar
ook in de wijken zijn er voldoende
mogelijkheden, meent de stichting.
Het stichtingsbestuur denkt aan de
bouw van minimaal 15 woningen
plus een ontmoetingscentrum per
project. Het gaat daarbij om huur-
en koopwoningen.

Om de wensen en behoeften te pei-
len zal de stichting binnenkort on-
der een groot aantal ouderen in
Heerlen een enquête houden.

Piet Schunken uit Heerlen viert
op 15 maart zijn 40-jarig dienstju-
bileum bij Vlietjonge in Maas-
tricht. Vrijdag vindt de huldiging
plaats, waarna vanaf 17.00 uur
'open dag' gehouden wordt in
restaurant A genne Bek, Mgr.
Schrijnenstraat 20 in Heerlen.

" De voormalige steenfabriek
in Daniken. De eigenaar van
het Plinthosterrein wil dat er
nu eindelijk aktie wordt on-
dernomen.

Foto: PETER ROOZEN
Schinnen huiverig

voor bouw bungalows

Op terrein steenfabriek Plinthos
Groen Links
wil station

Hoensbroek
opwaarderen

Van onze verslaggever

klein journaal

Fusie Sancta Maria
en Pius XII rond

Geschillencommissie akkoord met ingangsdatum

Zilveren
bejaardensoos

in, die uiteindelijk heeft geoordeeld
dat de streefdatum gehaald kan
worden.

De bejaardensoos Schandelen-
Palemig viert vrijdag het 25-jarig
bestaansfeest. De feestmis wordt
om 13.00 uur opgedragen in de
dagkapel van de H. Hartkerk in
Schandelen, waarna het feest
wordt voortgezet in het Juphuis.
De soos heeft drie jubilarissen.
Het zijn de dames Mommers,
Dirks en Quadvlieg. De receptie
vindt van 19.00 tot 20.30 uur
plaats.

verdedigen. „Ik heb al vier, vijfmis-
schien al zes plannen ingediend,
maar dit is wel het meest positieve
voor de gemeente. Beter kunnen ze
't niet krijgen. Ik kan er met m'n
verstand niet bij dat ze dit plan niet
willen accepteren. Dit doet name-
lijk absoluut geen afbreuk aan het
natuurschoon, er worden slechts
zes woningen aan de voorkant van
het gebied gebouwd, langs de weg".

KERKRADE - De fusie tussen
scholengemeenschap Sancta Maria
(havo en atheneum) en de Pius Xll-
mavo in Kerkrade gaat definitief
door. Over de fusie was enige ondui-
delijkheid ontstaan doordat het be-
stuur van de Onderwijsstichting
Sint Bernardinus en de medezeg-
genschapsraad van Sancta Maria
het niet eens konden worden over
de ingangsdatum van de fusie: 1
augustus 1990. Beide instanties
schakelden daarop de commissie
voor medezeggenschapsgeschillen

Van onze verslaggever

SCHINNEN - De gemeente Schin-
nen staat 'in beginsel niet positief
tegenover het verzoek, van Maas-
trichtenaar M. Schoufs om op het
terrein van de voormalige steenfa-
briek Plinthos in Schinnen zes bun-
galows te bouwen. Met name het
feit dat de bouw in het natuurgebied
Daniken plaats moet vinden doet de
gemeente Schinnen aarzelen om
haar jawoord te geven.

Schoufs heeft bij de gemeente een
verzoek ingediend om aan de voor-
zijde van het gebied zes bungalows
te mogen bouwen, waarvan er drie
in de plaats komen van drie be-

staande woningen. De rest, onge-
veer zes hectare, zou de gemeente
Schinnen tegen de symbolische
prijs van 1 gulden mogen kopen en
er wat Schoufs betreft mee mogen
doen wat zij wil.

Alternatief
„Kijk, ik ben geen projectontwikke-
laar, ik hoef er niet veel geld aan te
verdienen. Ik wil hoogstens quitte
spelen, en dat haal ik waarschijnlijk
niet eens".

Ruim veertien jaar is het terrein van
de voormalige steenfabriek al het
decor van plannenmakers en de-
monstranten die de natuurbelangen

Benoeming
De heer T. Niesten is met terug-
werkende kracht tot 1 januari
1990 aangesteld als hoofd Alge-
mene Zaken bij de Brandweer
Heerlen. De heer Niesten is ex-
wethouder van de gemeente
Heerlen en hij was lid van Gede-
puteerde Staten.

De medezeggenschapsraad van
Sancta Maria had liever eenjaar lan-
ger met de fusie gewacht. Dan zou
het mogelijk worden te fuseren op
het moment van invoering van de
wet op het voortgezet basisonder-
wijs. De Onderwijsstichting daaren-
tegen wilde niet van uitstel weten.
Dat zou funeste gevolgen hebben
voor de Pius XH-mavo omdat de an-
dere scholen voor algemeen vor-
mend onderwijs in Kerkrade al ge-
fuseerd zijn of dat doen met ingang
van 1 augustus van dit jaar. De com-
missie voor medezeggenschapsge-
schillen hechtte aan de argumenta-
tie van de Onderwij sstichting de
meeste waarde.

Schoufs weet onderhand niet meer
wat hij moet aanbieden om enigs-
zins ongeschonden uit de strijd te
komen. Dit is voor hem in ieder ge-
val het meest vergaande alternatief
dat hij op tafel legt. „Als ze dit niet
willen dan bekijken ze 't maar. Dan
blijft het in Daniken maar de puin-
hoop die het al heel lang is".

NERLEN - Groen Links in Heer-
bn vindt dat het NS-station in
oensbroek moet worden opge-

waardeerd. De partij heeft daartoe
J^1 wensenlijst ingediend bij onder
/Jeer de NS, het college van Heer-

het VSL en de PTT. Groen
vindt dat er op het station

y^r treinkaartjes moeten worden
ehrkocht en dat er tussen Heerlen
C Sittard de hele dag om het half

trein rijdt en in de spitsuren
vir.H 'ec*ere twintig minuten. Verder
dj dt departij dat er een wegverbin-
e moet komen tussen het station
sc
, de industrieterreinen Ten Es-

-4e tn en In cle kramer. Ook zouden
buslijnen 1 en 31 weer moetenrtarclen ingevoerd die Hoensbroek,

(V erneide, Zeswegen en In de
r> yrner aandoen. Bovendien pleit
|{e0 Links voor een groter par-i^^errein, een telefooncel en een
e °rrnatiezuil met stadsplatte-
WOh-d bij het station.

Open dag
Vooruitlopend op de fusie houdt de
nieuwe scholengemeenschap aan-
staande zondag van 13.30 tot 17.30
uur open dag. Belangstellenden
kunnen zich melden bij het hoofd-
gebouw aan de Elbereveldstraat in
Kerkrade-west.

Geslaagd
Aan het KMBO te Heerlen-Kerk-
rade slaagde Mathias Dautzen-
berg uit Simpelveld voor het
examen procestechniek.

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf is niet in een smoes van een
34-jarige vrouw getrapt. Een pa-
trouille trof haar aan in een woning
in Übach over Worms. In eerste in-
stantie beweerde ze dat ze daar
woonde, maar toen de politie even
doorvroeg bleek dat devrouw op in-
brekerspad was.

Politie trapt
niet in smoes

Politierechter heeft
begrip voor boer

Formulieren niet tijdig teruggestuurd

Rimburg

Volgens een woordvoerder van de
provincie is er nog geen oordeel ge-
veld over het plan van Schoufs. De
Provinciale Planologische Commis-
sie zou zich er binnenkort over bui-
gen.

nen contact opnemen met de heer
G. Vromen, S 226919 of J. Gales,
S 214596.oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

k Partij verwacht dat door een gro-
hej"je'zigersaanbod en de aanwezig-

u van NS-employés het vandalis-. in en rond het station af zal ne-
Van onze correspondente

" Ruben's Poppenkasttheater
geeft morgemiddag in De Nor de
voorstelling 'Het benjebangvoor-
boegebeuren'.

Heerlen
Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,« 045-739284
Ijnile Hollman,« 045-422345
Hans Rooijakkers,

J^ank Seuntjens, chefs 04750-22937gehard Willems,a 04406-15890
Kantoor Kerkrade,* 045-455506
s 04455-2161

Voor klachten
over bezorging
® 045-739881

" In de Stadsschouwburg wordt i
morgen om 14.30 uur een familie- ,
voorstelling verzorgd door Theo 'Terra en Servaes Nelisen. Zij spelen Ihet beeldend verhaal 'Hemel Lief. |
Entree: ’ 7,50.

KerkradeInbreker
betrapt

NUTH/MAASTRICHT - „Waarom
gemakkelijk, als het ook lastig
kan?" Dat waren gisteren de woor-
den van een 57-jarige agrariër uit
Nuth, die in Maastricht terecht
stond voor de economische politie-
rechter, mrSwane. Hij doelde op de
ingewikkelde meststoffenwet, die
hij twee jaar geleden had overtre-
den, door zijn formulieren aangaan-
de de mestproduktie niet tijdig naar

het Bureau Heffingen te Assen te
sturen.
„Omdat we nog een jong bedrijf wa-
ren, hebben we uit onwetendheid
de verkeerde formulieren opge-
stuurd. Ik heb bewust het transac-
tiebedrag niet betaald, omdat ik
hier ook als woordvoerder van de
Bond van Agrariërs de onduidelijk-
heid van de landbouwwetgeving
eens aan de kaak wil stellen. Waar-
om maken ze in Den Haag niet eerst
een goed draaiboek, alvorens een
wet aan te nemen, die dan in de
.praktijk telkens moet worden bijge-
steld," vroeg de verdachte zich af.

" Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
gaat morgenmiddag een kinderclub
van start. De bijeenkomsten wor-
den van 14.00 tot 15.30 uur gehou-
den in de Jongerensociëteit De Ke-
gelbaan. De entree is 50 cent. Er is
een groep voor kinderen van 4 tot en
met 8 jaaren een voor kinderen van
9 tot 12 jaar.Morgen kunnen de kin-
deren beschuit versieren en knutse-
len met wasknijpers. Voor meer in-
formatie: Kinderwerk Landgraaf,
S 311738, vragen naar Martha
Vuist ofEls Buysen.

Bocholtz

woensdagmiddag zwemmen in 'In
de Bende ' in Nieuwenhagen. Kos-
ten voor entree en bus ’ 3,50. De
bussen vertrekken om 13.30 uur bij
verenigingsgebouw Spekholzerhei-
de, gemeenschaphuis Heilust en ba-
sisschoolKaalheide en om 13.45 uur
bij gemeenschaphuis Terwinselen.

" In Dr Jreets wordt woensdag
vanaf 14.00 uur een culturele ont-
moetigsdag gehouden voor alle zie-
ken en ouderen. De organisatie is in
handen van SCEW en de Ouderen
Sociëteit, KW , Ziekenapostolaat
en Kerngroep Kaalheide. Mensen,
die niet op eigen gelegenheid kun-
nen komen, kunnen contact opne-
men met Jo Hanssen, S 41750.

tel Bronsheim op de promenade in
Brunssum-centrum.

Jabeek

" De bibliobus van de PBC komt
woensdag niet naar Jabeek.

Hoensbroek

" Mensen, die in de nachtvan 17 op
18 maart willen deelnemen aan de
Stille Omgang in Amsterdam, kun-

Voerendaal

Brunssum

" De stichting SCEW start een fo-
tocursus voor beginners. Behan-
deld wordt de zwart-wit fotografie,
cameratechniek, ontwikkelen, uit-
vergroten en afdrukken. De cursus,
die drie gulden per les kost, vindt op
woensdagmorgen van 9.30 tot 12.30
uur plaats op de Drievogelstraat 87
in K.erkrade. Voor informatie:
S 045 - 411539.

" Het kinderwerk van SCEW gaat

LANDGRAAF - Dank zij een atten-
te getuige heeft de politie in Land-
graafzondagmiddageen inbreker in
de kraag kunnen grijpen. De man,
een 43-jarige .Heerlenaar, werd op
heterdaad betrapt. Hij bekende eer-
der die dagook aleen woning te zijn
binnengedrongen. De man zit mo-
menteel in een politiecel.

" De groep Mario treedt deze
maand tweemaal op voor het Mu-
ziekkollektief Voerendaal. Vandaag
is de groepvanaf 21.30 uur te beluis-
teren in café Pim aan de Heerler-
weg. Het tweede optreden vindt op
zondag 18 maart om 15.00 uur plaats
in café Clumme in Klimmen

" In het kader van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen houdt de
FNV-afdeling Brunssum woensdag
om 20.00 uur een forumavond in ho-

" De sectie Dialect van de Heem-
kundevereniging 'De Bongard'
houdt op donderdag 15 maart in ca-
fé Caubo 'dr iësjte Pluk' van Bo-
choltz. Vanaf 20.00 uur brengen
eigen mensen uit Bocholtz en Sim-
pelveld in het dialect een gevarieerd
programma. Niet-leden betalen
’2,50 entree, leden hebben gratis
toegang.

„Ik begrijp best, dat U meer achter
uw bureau zit dan op het land," viel
mr Swane hem vervolgens bij. Om
daarna de nieuwe belastingwetge-
ving aan te halen als voorbeeld voor
'hals-over-kop-wetgeving'. Ook offi-
cier van justitiemr Van Opstal toon-
de begrip, maar dat weerheild hem
niet om 's mans overtreding door de
vingers te zien. De landbouwer
kreeg een geldboete van 500 gulden
opgelegd. Voorwaardelijk, dat wel.

ciale uitkeringen waardevast
dienen te blijven.

kort ernstig en moest bij het tal-
rijke publiek waarschijnlijk de
indruk wekken dat politiek een
serieus bedrijf is.
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bioscopen

Herrie

kiespijn

Bord
Aanpak

'Boink'

werk zou gaan doen. Wat de
PAK's-vereniging op eigen
houtje gaat doen, is haar eigen
verantwoordelijkheid". Fijn,
zon rimpelloos sfeertje zo vlak
voor de verkiezingen...

'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.

Kortom, iedereen wilde zijn ei
kwijt en was vooral beducht de
politieke opponent aan te vallen.
Het applaus na de drie uur 'lijst-
jes kijken en programma's door
dekeel drukken' klonk na afloop
plichtmatig.

timburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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ËWat
leren 1600 scholieren
_ j

C * I
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Leerlingen van handelsscholen uit het hele land leren
deze week het verschil tussen theorie en praktijk. Dat is
dus spieken geblazen. Spieken in de handboeken. Spieken
van onze vaste medewerkers. Spieken op prijslijsten. i

De leerling-verkopers en -verkoopsters herkent u
aan de kleurrijke sweaters met het zelfbedachte motto

En het leukste van de actie is: u wordt er zelf ook wij-
zer van. Kijk maar 'ns naar de aanbiedingen van deze week.

I Stone-washed.
I In de maten m^

MÉriSrIÉIÉÉiÈ vx ■"".:... \Sr Gouden bedels, 14 karaat.
Keuze uit diverse modellen.

Slazenger cennlsschoen "Advantage". fM'ï H * \jf|| ilMIJ' II
sluiting en versterkte hiel. Van 129,-voor f§| w- Jf if «P -^

II , HiFever badstof dames T-shlrt. Met korte
H I mouw. In 12 modekleuren. In de maten
mi Mi MenL. Van 35,- voor 15 _

ÜF üH lp H HiFever basic dames-
«fi I spijkerbroek. m.W, jyA

%W I'n k'ue denim.
ff Hf 'Il lln de maten S, M,L 1» ▼W»

w f Hl en XL vIJKf3 BpP van 69,95voor 49 _ mlfcSr

ï Wordt steeds leukerbij V&Q
oo*

E

Aanbiedingengeldig t/m 17 maartof zolang de voorraad strekt. Er wordt niet gespiekt inBrunssum, Kerkrade en Roermond.

Sittard Maastricht Geteen Heerlen Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. (H5-463241 ,

Te koop:
BELEGGINGSOBJECT

Voormalig schoolgebouw met conciërgewoning, staande en gelegen te
Maastricht, St.-Maartenslaan 26 en 26A, groot 36,90 are.
Uiterste datum transportakte: 12 april 1990.
Vraagprijs: ’ 2.500.000- k.k.
Te bezichtigen: donderdag 15 maart 1990 tussen 9.00 en 12.00 uur v.m.f

Uitsluitend schriftelijke offertes, aan
Stichting Voortgezet en Hoger Onderwijs Maastricht, L
Alexander Battalaan 79,
6221 CC Maastricht,
vóór 22 maart 1990. " siJI

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

bezorgers m/v I
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.

I LimburgsDagblad
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ZEG ER EENS WATVAN.
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog va
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullef
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

b:
En wie durft er iets van te zeggen? |j!
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet Fc
mee. Maar door dat soort automobilisten £
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen F
doodgereden. h

Daar moet wat aan veranderen. ie,

ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE fe
INSTAPPEN want L
ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE l
NIET MAKEN k
■ s

n.

Ar WW////Veh Verkeer Nederlai*1
V VNff!—f////
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Qtwerturo 14^1990
'J- de eerste viool met gouden en zilveren noten. —

| jy—— Na een grondige verbouwing, met als . — é =
J* ~~*~Jf resultaat 'n juweel van een speriaalzaak, heten m*"

/^Êkk |^ J/- wij u van harte welkom in een up-to-date

EE^WJ '^TjÉr^^^ïï^s Een nieuwe generatie bij Willy Vossen ————ge—
\^presenteert de nieuwste trends in sieraden, — j —

__jfl^M__«-i yj|2^^^^^^^ juwelen,horloges, uurwerken en f 0 s

f — komplete schitterende kollekties bekijken. —
i s — Samen met onze medewerkers adviseren ~ —
" ■ j m ' wij u graag. Klantvriendelijk én vrijblijvend. *; m —

« * 53—*—
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden —— dan nodigen wij u bij deze* uit —

op onze open dag woensdag 14 maart a.s. ~~
ET

i -4- Overtuig u zelf en \J*'\J- " kom kijken in de Maastrichter Brugstraat 11-13. *—
"In plaats vin kaarten. ■^^^^——————^^^^^^

Limburgs meest komplete juweliershuis
Maastricht: Kleine Stokstraat 4 - Maastrichter Brugstraat 11-13

Officiële (kater vu nau- Amima Beaeuoa Benolucci Benard BSF Bvou Casio Carrera V Cintra Cenina Cirisiian Bauer Chnsnan Dior Deairee Diamonde Dufeaa
Dupont EM Fauna Ferrari Finndeer Gen Golana Hanaart ID Swiss lalerdock Jacob Jcnstn Jaefer Le-Coulire Jean d'Evc Karl Laferfdd Krltum Kkainter Kundo Lassate

Laum Loiliaw Majorica Martiasaof Max Rene Merci Diamanl Omega OrfK Prisma Pulsar Raymond Weil Rojer Rodii Schoeffel Seiko Steffln Swalca Tissoi
ïocaoda Yves Saim Uureni Welleadorfl Willens WMF Wuba Zeaila
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Bl^BaWrfMJWMrg^
cvtJiïS.B/sl7TÏ"^, ME NETTO IN aflossing in maanden M

■■■■■■■«"«■■■■■■^ EXTRA LAGE lamc/v handen x* 84x72% tsx 24x m
'f SÊ 2.500,- - - 121,-$m.

J's- 'mm 7500- - 140- 154- 204- 359-*wËÈLi{U bent vrij in de besteding. Dit kan i/ppdift Ww> ,«'»»' «■,„ < DC ' ~ic' -.70' ..to' WmP*
voor alleprivé-doeleinden, auto, caravan, t$ K"££"£' ||p 10.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-«;/

f aanschaf, meubels enz. 240 x IBox 120x''£'■ 17500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- '";■ IL
10.000,- 117,- 127,- 149,- '"■'" 2000° r 332>' 360'' 38B>' 533r 94l~

I ï5-°°^- " Ï76,- i9O(- 224,- 499r 540'r 597',- 800,'- 1421',- '""" É>|
U belt ons (dit kan dagelijks van 20.000,- 235,- 254,- 299,- 40.000,- 665,- 721,- 796,- 1067,- 1895,- E 1

vragen. Uw lening is dan meestal 35000'- fll- *M- 524. s°oo°''0°'' 800>- 871,- 966,- 1306,-2343,- Jt
binnen 1 dag geregelden desgewenst 50000- 588- 635- 748- enz effekt jaanente vanaf 12,1%
uitbetaald. ve'nnn' uto' aio' nm' Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame75.000,- Wi,- SM,- 1161,- aanschaf, bv. verbouwing, toot, caravan e.d.

DISKREET ENZ-
Moonen Financieringen garandeert u Ook anderelooptijden(vanaf 60 Vm DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240 maanden) zijn mogelijk. NETTO IN Ubetaalt effekt theor. i^(
informatie bij werkgevere.d. Effektieve jaarrente vanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt rj(
k^nZeTin^^ZSng3'19 afhankeljk van de waarde van uw woning s.OOO, 100- 14,6% 75* \M
(bijons géén'loketwerk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 7Sx s.

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL tgÈr *><".- f?,- 13,6% 72x.. c . ~ . _SBs»av__ 25.000,- 500,- 13,6% 72xMoonen Financieringen werkt voor u i " m ) tnnnn enn ttnv. t>*
geheelkosteloos. Dankzij onze \ Hm*± #M#Aa«\A A l SS' 800 13 6% 7%kontakten met 20 financiers en banken Ê\M^ a-L. Oa-L.O/1-fl * 'm '" ' „'* li
is uwkans van slagenbij ons het fj*i.f""£l.ff)AUU \i sÖ'°o0'' *' ' >Ègrootst en voordeligst. Uwlening is ■ »■ ENZ.

bijons meestal gratis verzekerd bij I daaeiliks van 9 00-21 00 UUT bereikbaar **-'■{ Persoonlijke leningen en doorlopend krediet h^,
overlijden. Bovendien kunt u vrijstelling ’ g ' ' L^jW' zijn zonder onderpand verstrekbaar en «eivan terugbetaling krijgen bij ziekte en meestalkwijtschelding bij overlijdenongeval(vraag vrijblijvendprijs-opgave) "**jr ■* ~,,

Elk bedrag naar draagkrachtvoor iedereen %. van 16Vm 64 jaarbeschikbaarbj FINANCIERINGSKANTOOR »
voldoende vast inkomen ofWAO. ~ %
o°* "r65-72,ar>gen hebben wij V\l7\ M LM m.[\\ [T^tW Scharnerweg 108 6224 JJ Maastrichtmogelijkheden (vraag info). lUJ M W* *,U T~ M M „^^ £wt^ Jj

ft fl 1 LI r K CL N Tel- 043-636200 >JULI U VJLZ3U \J Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek «Te.. 04S-2250ff
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^ ■
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peter ouwerkerk

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

O Uitslogen op pagina 21

Egbertzen erkent fout bij Ajax-Volendam

Wouters
alsnog op
rapportLimburgs Dagblad sport

m Dinsdag 13 maart 1990 " 19

Het paste totaal niet in
de wedstrijd. Daarna is
alles volstrekt rustig ge-
bleven. Ook na de wed-
strijd bij voorbeeld
heeft niemand van Vo-
lendam zich bij mij be-
klaagd over het gedrag
Wouters."

zien heeft. En die heeft
daar ook spijt van. Ik
doe zoiets natuurlijk
niet om Jan Wouters
een hak te zetten; daar
vind ik het een veel te
fijne speler voor. Maar
er zijn nu eenmaal din-
gen die er om vragen
om rechtgezet te wor-
den."

LICHTENVOOR-
DE - Scheidsrech-
ter Wim Egbertzen
heeft alsnog rapport
opgemaakt van de
elleboogstoot die
Ajacied Jan Wou-
ters afgelopen zon-
dag uitdeelde aan
Alex Pastoor van
Volendam. De arbi-
ter uit Lichtenvoor-
de zegt in zijn beoor-
deling van het inci-
denttijdens de wed-
strijd tussen Ajax en
Volendam een fout
te hebben gemaakt
en wil met zijn
schriftelijke rappor-
tage aan de tucht-
commissie van de
KNVB die fout „ge-
woon eventjes
rechtzetten."

Egbertzen erkent dat de
gerichte uithaal van de
aanvoerdervan Ajax op
het gezicht van de Vo-
lendam-speler hem vol-
ledig is ontgaan tijdens
de wedstrijd. Na het
aanschouwenvan de tv-
beelden op zondag-
avond zegt Egbertzen
iets gezien te hebben
dat „zonder meer be-
straft had moeten wor-
den."

„Ik ben fout geweest.

Het woordje fout dan
tussen aanhalingste-
kens, want ik heb het
hele voorval gewoon
niet gezien. Ik stond op
een meter of twintig af-
stand van de plek waar
het gebeurde, met mijn
blik precies in de rug
van Pastoor en Wou-
ters. In sommige geval-
len is dat pech voor de
scheidsrechter en een
gelukje voor de spe-
lers."

Wat Egbertzen in zrjn
'toegevoegde' rapport
over de affaire heeft op-
geschreven, wil hij
voorlopig niet zeggen.
„Laat ik het hierop hou-
den: er had in ieder ge-
val voor gefloten moe-
ten worden. En er had
daarna ook wel wat
moeten gebeuren

Het toeval wil dat Eg-
bertzen bij de onmoe-
ting tussen beide ploe-
gen eerder dit seizoen
(2-2) eveneens als flui-
tist optrad. De wed-
strijd werd toen geken-
merkt door een uiterst
geïrriteerde stemming
over en weer, waarbij
vijf spelers geel kregen
en één rode kaart (Aja-
cied Vink) werd uitge-
deeld.

" Torn Cordes: ,JSIu weet Raas waar hij met mij aan toe is

TV-beeden
Omdat de televisie-
beelden het 'bewijsma-
teriaal' ondubbelzinnig
aanleverden, wil Eg-
bertzen met zijn rappor-
tage achteraf mogelijke
vragen van de tucht-
commissie voor zijn.
„Er is iemand die iets
heeft gedaan waar hij
zonder meer spnt van
zal hebben en er is
iemand die iets niet ge-

Maar op een eventuele
straf wil ik niet vooruit-
lopen. Als ik de kranten
van vandaag lees, be-
grijp ik dat Wouters al
voor heel wat weken is
geschorst. De strafmaat
lijkt door de gezamen-
lijke pers al te zijn be-
paald. Nou, dat vind ik
dus ook niet correct."

Strafmaat

Volgens Egbertzen was
afgelopen zondag van

Fair
standskiezen en één gewonekies
uit, de rest is gevuld, en ik heb
nergens last meer van. Die knie
is ook over; ze zeiden dat ik m'n
zadel eens hoger moest zetten.
Heb ik gedaan: twee centimeter.
Ongelooflijk? Het werkt."Leclercq houdt Nederlandse kampioen van ritzege af

Maassen eervol geklopt
WILNIS - Zijn naam klinkt Por-
tugees, zegt hij. Maar voor Span-
jaarden moet in een handom-
draai de link naar een befaamd
toreador zijn te maken: Torn Cor-
des, El Cordes. Spanje kent de
23-jarige wielrenner uit Wilnis
(Utrecht) al beter dan de volgers
van het profpeloton in Neder-
land. Zes overwinningen sieren
zijn erelijst, waarvan vier dit sei-
zoen en stuk voor stuk in Spaan-
se wedstrijden.

Met welke instelling ben jeaan
dit seizoen begonnen? Móest je
slagen als coureur?
Cordes: „Ja natuurlijk. Ik heb de
lts op b-niveau afgemaakt, maar
ik fiets al sinds m'n veertiende.
Als ik moet gaan werken krijg ik
het veel zwaarder, want dan is er
niet veel wat ik kan aanpakken;
op de fiets wel. Ik heb een sterke
tijdrit, ben dus goed voor de
ploegentijdrit. Ik heb vooral in
Valencia kunnen laten zien, dat
ik kan aanklampen met een
goeie groep in de bergen en ik
kan ook een aardige solo rijden.
Alleen mijn sprint is zwak. Maar
je kunt ook anders winnen,
blijkt."

De Utrechter (WK junioren in
1984 en twee jaar later WK 100
km ploegentijdrit bij de ama-
teurs in Colorado Springs) had
vorig jaar als profdebutant ritjes
gewonnen in Valencia en Gali-
cië, maar de vraagtekens ver-
drongen de uitroeptekens. Tot
dan seizoen 1990, Cordes' twee-
de, het laatste (?) ook van zijn
contract bij Jan Raas. En zie: in-
eens kent 'heel' Spanje hem:
winnaar van de GP Luig Puig
(met voorsprong), winnaar van
het eindklassement in de Ronde
van Valencia, ritje plus eindzege
nu ook in de Ronde van Murcia.
Vier stuks, goed voor ruim 200
FICP-punten; het doet hem stij-
gen van plaats 494 (11 pnt, begin
dit jaar) naar een plek rond de
zestig.

Cordes: „Dat deed ik vorig jaar in
de tweede seizoenshelft al niet
meer. In het begin, ja. Kreeg ik
iedere keer van Solleveld en Nij-
dam op mijn donder. Dat benge-
len irriteerde ze: ik moest koer-
sen. Maar je moet het ook kun-
nen: je rijdt nog geen vol pro-
gramma, jekomt niet in jeritme,
je kent de parkoersen niet en je
zit met die tempowisselingen in
de finales, van dertig in het uur
naar zeventig. Topamateur, ja -maar iedereen heeft een leer-
school nodig."

Rijd je nu eindelijk niet meer
achteraan?

Spanje... Er wordt wel eens ge-
ringschattend over gedaan. Iszon Murcia meer dan de Drie-
daagse van de Panne?
Cordes: „De eerste drie van De
Panne zul je in het eindklasse-
ment van Murcia niet tegenko-
men. Veel te zwaar. Al geef ik
toe, dat de bezetting in Murcia
niet zo geweldig was. Maar, hij
telt. Raas weet nu ook beter waar
hij aan toe is: hij kan me inzetten
voor Milaan-Sanremo, Waalse
Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en
de Amstel Gold Race. Het geac-
cidenteerder werk."

Cordes: „Ik had last van de aan-
hechtingen in mijn knie. En ik
had ook continue problemen
met mijn gebit. Ontstekingen,
tanden, kiezen, bijholtes, voor-
hoofdsholtes, alles. Ik heb van de
winter tien uur in een tandarts-
stoel gezeten, er zijn vier ver-

Toch had Raas je vorige zomer
al willen meenemen naar de
Tour.

Cordes: „Vertrouwen, hè. Na-
tuurlijk ook wel meer druk, want
het is knullig als je uit de boot
zou vallen, want jij hebt voor
iedereen de publiciteit en de pre-
mies in handen. Maar aan de an-
dere kant ben ik nuchter geble-
ven: ik heb nog niet het contract
om te winnen. Ik draag nog geen
zeven ton met me mee. Dan
wordt het niet-waarmaken een
ander verhaal."

Je kwam in Valencia en Murcia
aan de leiding, en meteen zetten
renners als Nijdam, Winnen,
Gölz, Maassen, Van Hooydonck
zich in je dienst. Wat geeft dat
voor gevoel?

" Beiden hebben reden om in Tirreno-Adriatico verheugd te zijn. Rominger (links) behield de
leiderstrui, Leclercq won de rit.

feraard ervoer Maassen de ont-
'oping als een jammerlijke zaak.kiren deed hij desondanks niet.I was op zich al blij dat hij een

partij had meegeblazen in de
tele. Maassen: „Ik ben hier niet
[tomen voor het klassement, maar
P aan de vorm voor de komende
[ken, als de klassiekers op het
'°gramma staan, te werken. Deze[leende zich goed voor een test
*t Milaan-Sanremo (zaterdag red.)
fj>r de boeg. En die is goed uitge-ven, dus kan ik niet ontevreden
in."
6Limburgse wielerprofis er giste-

f/f1 vooral achter gekomen dat hij
f/f}^ omhoog gaat. „Voor de start
'' fts ik toch een beetje angstig, want
a|tf'S jaarkwam ik hier toch tekort.

krom heb ik wat afwachtend ge-
en me helemaal op de finale

De renners berusten blijkbaar in de
suprematie van Rominger, die giste-
ren alleen een serieuze aanval van
de Belg Luc Roosen diende te pare-
ren. Zijn overige „rivalen" hielden
zich koest en richtten zich op de
aantrekkelijke dagprijs. Met twee
ritzeges (hij triomfeerde vorige
week vrijdag ook in de klimtijdrit) is
Leclercq voorlopig spekkoper in
deze etappekoers.

Overigens, het profiel van de etappe
leek geknipt voor de renners, die
leider Tony Rominger in Tirreno-
Adriatico nog tot last willen zijn.
Een golvend en bochtig parcours,
met om de haverklap venijnige hei-
linkjes. Zoiets als de Amstel Gold
Race in het kwadraat. Ideaal voor
aanvalslustigen. De leiderstrui van
de Zwitser kwam echter ook in de
zesde etappe van de tocht tussen de
twee zeeën geen moment in gevaar.
Morgen wordt in San Benedetto del
Tronto de eindstreep bereikt.

gericht. Alles verliep volgens plan,
alleen in die laatste klim niet. Daar-
op had ik gegokt, maar dieLeclercq
reed gewoon iets harder. Ik kon net
niet meer zin zijn wiel komen."

Polsblessure
Erik Breukink

Sphinx blijft steken in puntenverdeling,

Canton Reiss loopt uitTimman favoriet
Tweekamp boeit Maleisiërs niet Dan komt Timman er bekaaid

van af. Al is de Nederlander in
Koeala Loempoer wel veel popu-
lairder dan Karpov. Wat dat be-
treft staat Timman met 3-1 voor,
in de verkoop van t-shirts geeft
hij ook de toon aan. De Timman-
shirts vliegen de winkel uit, die
met het babyface van Karpov
erop blijven onverkoopbare sou-
venirs. Een op de drie Maleisiërs
wil, dat Timman de tweekamp
wint. Op bijna alle fronten ver-
slaat Timman Karpov. Alleen op
het schaakbord (nog) niet.

Net als Leclercq en Maassen had
ook Steven Rooks zijn zinnen gezet
op 'Monte Urano', als een puist om-
hoogstekend in het Adriatische ach-
terland. De Noordhollander toonde
zijn gretigheid door zich na 110 kilo-
meter te melden in een kopgroep
van tien. Een vlucht die overigens
weinig om het lijf had. Uiteindelijk
kwam Rooks ook in de top-tien te-
recht, zij het dat-ie de nodige in-
houd miste om op het scherpst van
de snede mee te kunnen doen.

KOEALA LOEMPOER - Buiten
is het veertig graden, binnen
trekt Timman zijn colbertje weer
aan. De airconditioning in de De-
wan Bandaraya heeft soms wat
weg van een mini-luchtkanon.
Het is niet het enige schoon-
heidsfoutje in de organisatie van
de finale van de kandidatentoer-
nooi, de laatste stap voor de
strijd om dewereldtitel schaken.
De Maleisiërs hebben geen enke-

W.Michiels, 4-2 en 5-2 M.l_oosveld. 6,2
F.Visser, 7-2 J.Titaley, 8-2 M.Loosveld. Bek-
kers Tectyl-FC Wierts 6-4 (3-2). Score: 0-1
M.Canters, 1-1 M.Wilms. 2-1 E.Maspaitella,
2-2 P.Lenferink, 3-2 en 4-2 M.Halmans. 4-3
H.v.d.Ven, 5-3 M.Halmans, 5-4 J.Mecking,
6-4 M.Halmans. Heel-Baslings 6-4 (3-3)
Score: 1-0, 2-0 en 3-0 M.Segers, 3-1 R.Her-
mans, 3-2 G.Heine. 3-3 L.Nieste. 3-4
M.Loontjes, 4-4 J.Janssen. 5-4 G.de Renet.
6-4 M.Segers. Kleykers-FC Jan op 't Root
3-1 (0-0). Score: 1-0 en 2-0 H.Laeven, 3-0
R.Klompenhouwer, 3-1 G.Suylen.

MAASTRICHT - In de zaalvoetbal-
competitie landelijke districtsklas-
se zuid II won koploper Canton
Reiss gisteravond in Posterholt met
4-6 van Toyota Postpoort. Omdat
achtervolger Sphinx niet verder
kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen
Haantjes/Bubo vergrootte Canton
Reiss de voorsprong op Sphinx tot
drie punten.

Rooks had daar de volgende verkla-
ring voor: „Ik had toch niet de goe-
de tred. Ik denk dat een kwestie is
van naweeën van de valpartij waar-
bij ik zaterdag was betrokken. Ik
had bijvoorbeeld licht opgezette lie-
zen en dat zijn toch dingen die een
paar dagen volledig herstel vergen.
Daardoor kon ik alleen maar aan-
klampen."

IPONTE URANO - Het zit de
fOM-ploeg van Jan Gisbers niet
ftee in de Tirreno - Adriatico.

rpndag werd Nico Verhoeven
!?erde in de chaotische massa-

maar kwam Gisbers zijn
SuPü pas op de laatste plaats in

►^ uitslag tegen. De Belg Dirk de
J'olf kreeg een bronchitis-aanval
5J 1 vertrok maandag naar huis.*eHslotte meldde Erik Breukink?°h met een gekneusde pols bije Brabantse chef d'equipe.

J~reukink was zondag in een tun-I J?el ten val gekomen en bereikte
| ?et kleine achterstand de finish.
| ?anvankelijk werd voor een

Lreuk gevreesd maar maandag
j eek na het nemen van foto's,

| at de linkerpols verstuikt was.1 h|> et gekraakte gewricht werd
Qridag nog bestraald. Breukink

maandagmorgen met veel
*|JJi aan de start van de zesde

j^Ppe, maar klaarde de bergrit.
ml* had veel pijn geleden, maarJdpl redelijk meekomen", aldus
jj^.klimmer, die zaterdag wel in1 - Sanremo zal starten. Spelers zwijgen

over Libregts

le ervaring met dit soort wed-
strijden. Er bloeit van alles in
Maleisië, het is er buitengewoon
weelderig en exotisch, maar een
bloeiende schaakcultuur is er
niet. Nog niet tenminste. Op ze-
ventien miljoen inwoners staan
8000 schakers geregistreerd.
Huis-tuin-en-keuken schakers.
Geen grootmeesters, twee inter-
nationale meesters, van elk ge-
slacht een: Jimmy Liew en
Audrey Wong. De match tussen
enchik (de heer) Timman en en-
chik Karpov moet de belangstel-
ling voor de sport aanwakkeren.
In de overdekte Central Market
in Koela Loempoer worden da-
gelijks van tien uur 's ochtends
tot tien uur 's avonds mini-toer-
nooien gehouden. Op lagere
scholen worden de spelregels er
in gepompt en in de dagbladen
wordt uitgelegd dat wit begint en
daarna zwart aan zet is.

In de hoofdklasse zuid staat na de 3-2 winst
van Meyers op Sportclub de promotie van
deze Geleense zaalvoetbalvereniging naar
de tweede divisie vast.
Uitslagen in districts klasse: Sphinx-
Haantjes/Bubo 3-3; Bekkers Tectyl-Wierts
6-4; K.A. Keelkampers-Jan Op 't Root 3-1;
Toyota Postpoort-Canton Reiss 4-6; Bouw-
fonds-Brunssum 8-2; Heel-Bastings 6-4.
Stand na achttien wedstrijden: 1. Canton
Reiss 30 p; 2. Sphinx 27 p; 3. Bouwfonds 24
p; 4. Wierts 24 p; 5. Haantjes/Bubo 19 p; 6.
Jan Op 't Root 18 p; 7. Heel 16 p; 8. Bruns-
sum 16 p; 9. K.A. Keelkampers 14 p; 10.
Bekkers Tectyl 12 p; 11. Bastings 11 p; 12.
Toyota Postpoort 7 p.

Sphinx liet geen beste indruk ach-
ter tegen het door problemen ge-
plaagde Haantjes/Bubo. Na het ge-
dwongen vertrek van trainer Leen
Kiers wilde de Beekse ploeg goed
presteren. De opponent uit Maas-
trichtkwam via Bert Hollanders en
Erik Merck op een 2-0 voorsprong,
maar bij rust stond het 2-3 voor de
Haantjes door treffers van Dave To-
kaya, Mike Venhovens en Sediric
Ehalauw. Twaalf minuten voor tijd
kon Erik Merck Sphinx naast de
Haantjes schieten.

Hoe dan ook, de match tussen de
nummer twee en drie van de we-
reld leeft niet in Koeala Loem-
poer. De sessies worden bijge-
woond door circa vijftig autoch-
tonen. Die beschouwen de koele
Dewan Bandaraya als een uitste-
kende verblijfplaats voor hun
siësta, of het lezen van de krant.
De gebruikelijke, devote schaak-
sfeer wordt derhalve licht ge-
weld aangedaan door het welis-
waar zachte, maar daarom niet
minder indringende gesnurk en
het geritsel van het omslaan van
de krantenpagina's. Daarnaast
zijn er per dag zon twintig Ne-
derlandse toeschouwers. Het
merendeel heeft de maandenlan-
ge trektocht door Azië aangepast
aan het wedstrijdschema, de an-
derenzijn speciaal voor de twee-
kamp overgekomen.

Canton Reiss mocht in het duel te-
gen Toyota Postpoort niet over ge-
luk klagen. Omdat de thuisploeg
niet in staat bleek om de meest
fraaie kansen te verzilveren kon
Canton Reiss de twee punten mee
naar Heerlen nemen.

Kees Rijvers
in Hadowhal

jj - Voormalig internatio-
i^j.etl bondscoach Kees Rijvers,

;-iet
s hoofd opleidingen PSV, zal

èrJ^n uitgelezen groep PSV-jon-
*nk- aanstaande maandag de strijd

met de Limburgse ta-
w s- die volgens de Wiel Coerver-
>3 j °de trainen. Op het program-

noe^ de Hadowhal staan twee ont-
et inSen. De jongste jeugd van
Ur opent qm 18.00

aT* 1L^ avond met een wedstrijd te-
tUi-gj lrïlburgs jeugdkampioenLim-
■^"Oo a' Vervolgens ontmoet om
re C 1" e oudere Coerver-jeugd
' van PSV.

ROTTERDAM - Een poging van
het bestuur betaald voetbal van de
KNVB om via de Oranje-raad te we-
ten te komen hoe de meerderheid
van de Nederlands elftalspelers
over bondscoach Thijs Libregts
denkt, is mislukt. „We laten ons niet
voor een karretje spannen", zei een
vertegenwoordiger van de Oranje-
raad, die niet met name genoemd
wenst te worden. „Het sectiebe-
stuur beslist en niemand anders. De
spelers voelen er niets voor om
straks de Zwarte Piet toegespeeld te
krijgen. Een situatiezoals zich eens
bij Ajax heeft voorgedaan, waar
Aad de Mos met elf tegen vijf stem-
men werd weggestemd willen wij
voorkomen."

Van onze sportredactie
KERKRADE - Roda JC heeft de se-
lectie uitgebreid met de 19-jarige
Heiko Neubert van Beerschot. De
Kerkraadse club kon de jeugdspeler
uit België transfervrij overnemen.
Neubert zal voorlopig in het tweede
team van Roda spelen en alleen bij
hoge nood aan de hoofdselectie
worden toegevoegd. In principe
loopt de verbintenis met de talent-
volle rechtsback tot het einde van
dit seizoen. Daarna zal bekeken
worden of Neubert in aanmerking
komt voor een nieuw contract.
Morgen speelt het tweede team van
Roda JC, aangevuld met enkele spe-
lers van het eerste elftal, om 15.30
uur op het sportcentrum van Sittard
tegen het Deense Viborg. In dit duel
wil deKerkraadse club amateur-in-
ternational Pieter van Leenders aan
een test onderwerpen. De aanval-
lende middenvelder speelt momen-
teel bij hoofdklasser Geldrop.

Neubert van
Beerschot

naar Roda JC

De kranten houden overigens de
Engelse traditie in ere. Over de
tweekamp worden kleine stukjes
van maximaal twintig regels ge-
publiceerd onder het binnen-
lands nieuws. Op de sportpagi-
na's wel veel voetbalnieuws uit
Nederland. De kuitbeenbreuk
van Romario stoncfr'groot in alle
kranten, het voorspoedige gene-
zingsproces van Gullit ook. De
kleine nederlaag van PSV bij
Bayern München (1-2) was in de
'Malay Mail' goed voor een volle-
dige pagina. 'The Star' wist zater-
dag zelfs te melden, dat het con-
tract met bondscoach Libregts
op punt staat te worden ontbon-
den en noemde Michels als op-
volger.

De match werd naar Maleisië ge-
haald in hetkader van de promo-
tiecampagne 'Visit Malaysia year
1990. Sabbaruddin Chik, minis-
ter van cultuur en toerisme, en
voorzitter van de schaakfedera-
tie, had daar graag 1,6 miljoen
gulden over. Tijd om de opening
bij te wonen had hij evenwel
niet. Met het oog op de naderen-
de verkiezingen werd aan een
voetbalwedstrijdje tussen een
ministerieel team en een parle-
ments-elftal een hoger landsbe-
lang gehecht.

Toyota Pospoort-Canton Reiss 4-6 (2-2).
Score: 0-1 W.Jacobs, 0-2 M.Ruwette, 1-2
M.Schmitz, 2-2P.Bakkes, 2-3 M.Dirksen, 3-3
M.Schmitz,3-4 M.Dirksen, 4-4 P.Bakkes, 4-5
W.Trags, 4-6 L.Boerema. Sphinx-de
Haantjes 3-3 (2-3). Score: 1-0 B.Hollanders,
2-0E.Merk, 2-1 D.Tokaya, 2-2 M.Venhovens,
2-3 S.llahouw, 3-3 E.Merk. Bouwfonds-FC
Brunssum 8-2 (3-2). Score: 1-0 en 2-0 E.De-
mandt. 3-0 F.Visser, 3-1 L.v.Melick, 3-2

Uitslagen in hoofdklasse zuid: Brikske-
Marathon 3-1; Meyers-Sportclub 3-2; Bouw-
kompas-Egor 2-2; Cosmos-Yerna 1-2; Eijs-
den-B. Stap In 4-4. Hans Anders-Bastings 2
3-2. De stand: 1. Meyers 19-35, 2. Hans An-
ders 19-29,3.Cosmos 20-28, 4. Bnkske 19-22,
5. Eijsden 19-21, 6. Egor 20=18, 7. Laumen
19-17, 8. Sportclub 19-16, 9. Bouwkompas
20-16, 10. B. Stap In 19-13, 11. Marathon 19-
-12, 12. Bastings 2 20-12, 13. Yerna 20-12.
Uitslagen hoofdklasse noord: FC Donder-
berg-FC Wierts 2 4-2, 't Haöfke -'t Huukske
3-1. Fermonia Boys-Baarlo 11-0. Witten-
horst-Neeritter 2-5, Peters Geluidsbanden-
RFC Timoil 8-7, Altweerterheide-Perey
verz. 5-4, Amicitia-Hornerhof 3-0. De stand:
1. Fermonia Boys en RFC Timoil 30 p; 3. 't
Haófke 29 p; 4. Perey Verzekeringen 27 p; 5.
FC Donderberg 26 o; 6. Peters Geluidsb. 25
p; 7. Altweerterheide 24 p; 8. Neeritter 23 p;
9. 't Huukske 18 p; 10. FC Wierts 2, 17 p; 11.
Amicitia 14 p; 12. Homerhof 12 p; 13. Wit-
tenhorst 10 p; 14. Baarlo 9 p.

Renner uit Bucklerploeg rijdt zich in dekijker

'El Cordes': Spaans
opstapje naar meer

Van onze sportredactie enige grimmigheid ab-
soluut geen sprake.
„Hoewel ik twee gele
kaarten heb uitgedeeld,
was er zonder meer
sprake van een fair
duel.

Van irritatie heb ik
niets gemerkt. Ja, en
die ellenboogstoot van
Wouters is wel het laat-
ste wat ik had verwacht.

Van onze sportredactie

ONTE URANO - Nederlands kampioen Frans Maassen uit
'ervoort miste op het nippertje de etappewinst in Tirreno-
driatico. De in Zwitserse dienst rijdende (en ook in Zwïtser-

t woonachtige) Fransman Leclercq kaapte voor de neus
In de renner uit de Bucklerploeg de hoofdprijs weg. Frans
kassen, die al enige tijd een gedegen vorm etaleert, had Le-
krcq attent gecounterd toen die in de laatste 500 meter alle il-
'sies van de solerende Roosen aan flarden reed. Maassen leek
P zijn beurt weer over de pupil van Paul Koéchli heen te gaan.
's schijn bedroog evenwel.
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tieren
Eredivisie
Den Bosch-BS Weert 101- 92
DAS-BS Weert 71- 86pen Bosch-Den Helder

82- 83
Orca's-Donar 99- 94
Voorburg-Meppel 74-105
Jedivisie B
Wilskracht-Lisse 87-70
Bpringfield-OSG 72-77
Wyba-Kimbria 118-93

ÏSC-Windmills 102-87
ayon Hoofdklasse

Almonte-Den Bosch 2 65-75
Ardito-Emdhoven2 92-75
OBC OOS-BS Weert 2 55-86
Jump.Crabs-Breda Pion

80-73
SVH-BlackE. 113-82
F!ash-Attacus 69-65

Bvergangsklasse B
BCOss2-Rush 53- 85

Titanus-Quo Vadis 72- 64
Dunatos-Kimbria 2 102- 77

it 3-Jasper Sp. 68-109
Jump.Giants-Tantalus 56- 95
leklasse A
Brunssum E.-BSM 66-106
Aeternitas-Kepu Stars 51- 72
Kimbria 4-Weert 4 43- 51
TSM All St.-Supershot 70- 60
3e klasse A
Weert 5-Jump.Giants 2 61-52

nitas 2-Archers 73-70
Springfield-TimsonSt. 84-58
CHympic-Alley Oop 61-91
Dumatos 2-BSM 2 81-73
Bpemerang-Landgraaf 64-94
3e klasse A
Kimbria 5-Springf.2 91-87
KepüSt.2-AlleyOop2 102-45
deklasse B
Aöternitas 3-Jump.Giants 3

73-42
.-Hoppers 2 64-69

Dames
Rayon Hoofdklasse
Agon-Black E. 52-56
Mates-Vlissingen 69-51
Erp-Kimbria 62-63

!desport-Almonte2 60-57
B

lout-Quo Vadis 73^13
Almonte 3-Dunatos 40-57

Junyers 38-44
r.gfield-Tantalus 49-43

Stars-Rush 87-34
Weert-Kimbria 2 68-38
leklasse A
Springfield-Jump.Giants 2

67-57
Springf.2-Archers 47-709
Jump.Giants-Braggarts 2

46-55
35-36

Heren Hoofdklasse.
■HGC-Kampong 1-1
■SCHC-Schaerwijde 1-0
jKl.Zw'land-HDM 1-1
ÏPinoke-Bloemendaal 3-2
de klasse C.

-M'tricht 1-4
510D-HUAC 0-3
Jlopbel-HOCO 1-2
„Venlo-HMHC 2-5
■Concordia-SON 8-0
2e klasse E.

t-Venray 2-4
C-Sittard 2-0
)p-Basko 5-1

,t-Blerick 5-4
4-Nuenen 1-2

Ce klasseF.
len-DVS 6-0
t-Cranendonck 4-1
-Oirschot 2-1

>-Heerlen 3-3
iel-Heeze 0-0

4e klasse G.
en-Helden 1-2

;eer-Kerkrade 0-0
JSjinborn-Bakel
«Dpurne-Mierlo 6-0
Dames Hoofdklasse.

terd.-DKS 7-1
rs.-Bloemend. 1-1

"Kumpong-MOP 0-2
J-Pinoke 2-0. iC-HDM 0-2
3-Bloemendaal 1-2

MOP Amsterdam 1-1
Groningen-Laren 2-1
jOvergangsklasse A.
"Victoria-Keep Fit 1-2
■RMam-O.Zwart 11

Di-Wageningen I—i
'.'ive-Nijmegen 3-1
i-Hattem 2-1

}e klasse C.
ITegenb.-Rapidity 0-1

.iC-Geel Zwart 1-3JrfEP-Racing 3-0
':ht-GroenWit 9-0

Quick-ZOW 0-2
Ze klasse F.
'Nuenen-Horst 0-1
Blerick-Geldrop 3-5
HUAC-Concordia 0-1
Boxmeer-Heerlen 0-2
PVS-Weert 1-4
3e klasse F.

.e-HCAS 1-2
er-Eersel 1-2
ndonck-Geleen 0-8

■ v-Gemert 2-1
Deurne-Tegelen 2-1
4e klasse F.

Kerkrade 4—o
jrn-Bakel 5-2

ÏJöSdael-Liempde 3-1
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Nederlandse Bond voor
ISportschutters
'Ald.Pluim.; 2-De Missers 829-853
de Missers 2-St.Lambertus

836-815
'Juliana-'t Centrum 838-844

fke-Raadhuis 827-828
Eerste klasse A.
Növa-Diana'Bo 836-830
SVT-Juhana 2 798-805
De Keulsteeg-Lukßaak

829-821
O.Mert-D'r Sjeet 813-816
L.Enfield-R.Hood 829-827

jmbert.2-Vizier . 839-830
Eerste klasse B.
de Prins-Reunie 817-713

■ntrum 2-Hattrick 824-805
■he-W.Tell 827-829

ta-Heros 828-825
'tTfefp.-St.Hubertus 829-828
Eecste klasse C.
deLeeuw-de Meuser 825-805

is 2-SVK 2 826-840
ma-Gl.Auf 809-814

SVH3-SVT2 792-820
't Trepke-St.Bngid 831-824
Tweede klasseA.

.mpe-L.'Ruak 2 814-813
R.Hood 2-de Schutters 806-799
DrSjeet 2-De Treffers 806-810

;er* 4-RKWBCM
799-800

Hoensbr.-Merkelb. 824-814
r»ie 2-Limburg 801-B^3

Twtede klasse B.
ert.2-Grun 790-820

Tjoba-deRoos 801-803
't Hofke 2-Franciscus 827-793

idion-deKeulst.2 813-805
'S-Heros3 801-810

e-O.Mert2 787-789
Tweede klasse C.
'tßBadh.2-'tCentr.3 788-798
Boejkaniers-Tnanon 813-810
St.Cambert.3-de Missers 5

795-801 :
793-813 j

Derde klasse A.
irigid 2-Brunssum 793-804 >4-Diana2 813-823
Kaak 3-O.d.Kamp 756-783

Juliana 3-Tjoba 2 782-804 :
Derde klasse B.
St.Hubert.3-'tPluimpke i

799-735 'R.Hood 3-Sparta 2 776-780 J
RKWBCM 2-Revanche2

i5-799 ;
de Mëuser2-D'r Sjeet 3

765-809 J

't Trepke 2-deLeeuw 2 790-783
Derde klasse C.
Emmaß.2-L.Enfield2 800-787
Dr Sjeet 4-DTV 800-776
Francisc.2-Rheing. 779-806
Trianon 2-Heros 5 789-796
Vierde klasse A.
St.Brigid 3-Phoenix 767-793
Merkelb.2-Schutters 2 685-781
RWB 2-Winchester 2 782-789
de Missers 6-Fortuna 2 789-752
Diana 3-'tWapen 801-807
Vierde klasse B.
O.Mert3-deßoos2 778-806
SVT4-Hoensbr.2 773-780
RKWBCM 3-SVE 2 773-778
Stadion 2-EKSV 2 788-790
Vierde klasse C.
dePrins 3-Reunie 3 787-786
de Leeuw 3-the Hunter

781-581
O.d.Kamp 2-Keulsteeg 3

772-782
Gl.Auf2-Hofke3 765-772
deRoos 3-R.Hood 4 784-775
Vijfde klasse A.
O.Rompe 4-deTreffers2

742-794
't Wapen 2-L.Enfield 3 768-750
de Valk 2-Hiltonneke2

375-798
Trianon 3-Boekaniers 2

762-780
Vijfde klasse B.
the Corner2-Hoensbroek 3

787-749
Tjoba 4-Trepke 3 749-756
Emma 8.3-Stadion 3 776-778
Treffers 3-RKWBCM4 760-736
Schutters 3-Sonja B. 761-752

Ere klasse.
LeDuc-a-Stupke-a 11-5
Schachtw.a-Tunnelb.a 7-9
Huizinga-a-W.Bal-a 12-4
Boeresl.a-Coriov.a 9-7
Vink-a-Ziejsp.a 9-7
Hoofdklasse A.
Boeresl.b-St.kruis-a 6-10
Hermans-a-Rolduc-a 13- 3
Landgr.a-Gebr.H.a 11-5
W.Tellla-Stupke-b 10- 6
Schachtw.b-Tunnelb.b 8- 8
Hoofdklasse B.
Gebr.h.b-v.Suster.a. 5-11
Koetsjh.a-Eykenb.a 5-11
Brunss.n.a-Touche.a 12- 4
Pluimpje-a-Huizinga-b 12- 4
W.Bal-b-Landgr.b 13- 3
Eerste klas a.
Hoafke-a-v.Suster.b 11-5
W.Bal-c-Pluimpje-b 13-3
Flesj-a-A.Dorp-a 8-8
Vink-b-Huizinga-c 10-4
Eerste klas b.
Draver-a-Stupke-c 6-10
Br.wapen-a-Amstel-a 5-11
Brandw.a-Bokker.a 9- 7
St.kruis-b-Landgr.c 7- 9
Hermans-b-Schachtw.c 6-10
Eerste klas C.
Brunss.n.b-Keizer-a ' 6-10
W.Tell-b-Coriov.b 5-11
Landgr.d-Ter linde-a 7- 9
Orchidee-a-Hermans-c 2-14
Hofland-a-Edelw.a 9- 7
Tweede klas A.
Sjtaat-a-W.Tell-c 12-4
Nippertje-b-Prins-a 12-4
Rolduc-b-Romana-b 13-3
St.kruis-c-Sjtoet-a 7-9
Karrerad-a-Palet-a 7-9
Tweede klas B.
Br.wapen-b-Moeil.Hiek-a

6-10
Fl.Dutchm.a-Ruif-a 6-10
Voske-b-Landgr.e 10-6
Romana-a-Rolduc-c 9- 7
Prins-b-Nippertje-a 13- 3
Tweede klas C.
Hoafke-c-Stoufpot-b 6-10
Coriov.d-Kr.o.Tijd-a 7- 9
Gebr.Hofke-c-TerLinde-b

8- 8
Tweede klas D.
Vaetje-a-Korte Keu-a 11-5
Suster.d-Bongerd-a 6-10
Kr.O.Tijd-b-Koetsjh.c 6-10
Stoufp.a-Spoorz.b 11-5
Tweede klas E.
Bongers-b-Spoorz.c 4-12
Koetsjh.b-Stoufpot-c 6-10
Pierrot-a-Suster.e 16- 0
Eykenb.c-W.Bal-d 8- 8
Tweede klas F.
Gildem.a-Hoafke-b 7- 9
Paddock-a-Voske-a ' 12- 4
Keizer-b-Barrel-a 7- 9
Coriov.c-Brunss.n.c 2-14
Derde klas A.
Edelw.b-Ruif-c 9-7
Bouman-a-Cand.l.b 12-4
Draver-a-Hofland-b 7-9
Gorissen-a-Paddock-b 8-8
Derde klas B.
Bouman-b-Nippertje-c 12- 4
M.Hoek-b-Stelltje-a 3-13
Ruif-b-Hofland-c 10- 6
Candl.l.a-Sjtoet-c 16- 0
Derde klas C.
Poat-a-Le Duc-d 12- 4
de Sport-b-Tunnelb.c 6-10
Rump.l.a-A.G.Kirch-a 10- 6
Mijnz.a-The Fox-a 8- 8
Derde klas D.
A.Dorp-b-Smeets-a 10-6
Treffers-a-Oph.B.a 9-7
Vink-c-Koetsjh.d 11-5
Flesj-b-Spoorz.d 14-2

Dames
le klasse
Treffers-Hellas 7- 8
DZT-PSV 12- 7
MZ/PC-Schelde 3-13
Waranda-DEZV 5- 3
TRB/RES-Njord, 9- 6
2e klasse
Vennen-Eszet 8-5
WZV-Krabben 3-6
Tempo-Stormvogel 6-7
Zon-Zeester s—o
Dokkelaers-HZ/PC 10-2
Dokkelaers kamp.
Heren
Jeugd B
Arethusa-Daphnia 9-' 4
Treffers-Hellas 10-10
Gorgo-Njord 6-19
Waranda-Zegenwerp 12-11
MZ/PC-Schelde 8- 4
le klasse
BZ/PC-Schelde 7-10
Zon-Lutra 7- 6
DZT-Daphnia 8-14
Treffers-Hellas 7- 9
Dokkelaers-HZ/PC 8- 3
2e klasse B
Treffers-Eszet 10-10
ZEPS-RZ 9- 8
BZV-SPIO 6- 9
ZVH-DEZV 4-16

LDB competitie Kring Heer-
len.
Eerste divisie.
DLS 2-Gevelke 2 6-4
Brandp.-DS'B4 3-7
Meetp.-Br.keetel 4-6
D'rEck-deFlesj 9-1
Eindstand.
Dr Eek 25
DLS 2 19
Brouwkeetel 18
Meetpoint 14
DS'B4 12
't Gevelke 2 11
Brandpunt 11
De Flesj 0
De nummers 1 tot 4 naar play-
offs.
Tweede divisie.
A.Aelse 2-Heukske 5-5
Anjelier-Egels.H. 2-8
Velderke-Heksenb. 6-4

Derde divisie.
Egels.h.2-DS'B4 2 3-7
Kompas-de Sport 10-0
DCC-D'auw Pastorie 3 9-1
DLS 5-DCC 2 7-3
D.Auw Zaeg 2-Brandp.3 5-5
Paniek-Buil Fight.3 1-9

PLDB-competitie
Hoofdklasse
MDC-Dios 10-10
Ridder 2-Kroonschijf 10-10
Eureka 2-Philidor 10-10
Eindstand
DIOS 19-137
MDC 11-104
Kroonschijf 10-101
Philidor 8- 91
Ridder 2 7- 87
Eureka 2 5- 80
DIOS kamp.en promotie-
wedstr.
Eureka 2 gedegradeerd
le klasse
VasteZet 3-DIOS 2 12-4
Vaste Zet 2-Schaesberg 12^
Donderberg-Kroonschijf 2

12^
Eindstand
VasteZet 2 19-125
Donderberg 15- 99
Schaesberg2 13- 94
VasteZet 3 7- 75
Kroonschijf 2 6- 52
DIOS 2 0- 35
VasteZet 2 kamp. en promotie

KNBB District Z-Liroburg
Drieb.C.
de Vink-BCV 0-7
Brunss.-Kantje 7-0
Schaesb.-Volksh. 5-2
Modern-Cebusta 4-3
St.Hrlen-Br.wapen 2-5
ABC-OHVZ 2-5
Volksh.-ABC 7-0
Cebusta-de Vink 1-6
BCV-Schaesb. 2-5
Kantje-St.Hrlen 5-2
Drieb.D.
OHVZ-Touche 2-5
deKeizer-Apollo 4-3
St.Hrlen-de Vink 3-4
Kantje-Treffers 5-2
I.A.
Benelux-TIP 3-4
BVG-Societeit 2-5
Schaesb.-Gona 2-5
1.8.
N.Kloss.-de Keizer 2-5
Volksh.-St.Bavo 0-7
Caramb.-Br.Wapen 0-7
BBC-Societeit 2-5
I.C.
Waubach-Apollo 5-2
Juliana-Academie 3-4
N.Kloss.-Schaesb.3 6-1
2.A.
HGK-Wilza 5-2
Holtum-Stein 7-0
2.8.
Wilza-Heukske 7-0
2.C.
Sibbe-Lambertus 5-2
2.D.
DJB-Voerendaal 5-2
Hoefijzer-de Keizer 2-5
L.Band-t Ven 2-5
Brunss.-Caramb. 2-5
Schaesb.-G.Hofke 0-7
2.E.
Caramb.-N.Kloss. 2-5
Vr.kring-Hoefijzer 5-2
Brunss.-Bl.Bock 3-4
2.F.
G.Hofke-Bl.Bock 3-4
N.Kloss.-Hoefijzer 2-5
3.A.
Meers-Bom 0-9
Baandert-Maasband 2-7
o R
Eik'enb.-DJB 4-5
St.Bavo-Butting 7-2
St.Hoger-Baandert 4-5
3.C.
Schaesb.-'tVen 2-7
Weustenr.-Irene 7-2
Caramb.-DJB 4-5

1 4.C.
BCH-BBC 7-2

' Maria Gew.-'t Ven 2-7; 4.e.
1Beatrix-Cebusta 7-2
i

i District Maastricht e.o.

' KNBB
c.SC.

! A.Raak2-Vr.kring4 7-2
1 Noorb.6-Vilt3 2-7. Volière 3-Kloss.s 9-0

Ulestr.6-Keizer 3 7-2: Vr.kring 3-DES 2 4-5
Eijsden 5-Keemel4 2-7
Db A.
Nazareth-Heer 0-7
Sjaan-KOT 6-1

' Heukske 2-Rheingold 0-7
I MBV-BCM2 5-2

Volière-Vr.kring 6-1
Keizer 2-Berceuse 2-5
Heer-Eendracht 4-3

:Db B.
| Vr.kring 3-Ulestr. 7-0

Noorb.-deKeizer 0-7
Vr.kring 2-Gronsveld 3-4

| BCM-MBV2 2-5. W.v.Berg-Heukske 5-2
! Heer2-DOT 5-2

1 Heerlense kampioenschap-
pen 1990.
Singles dames: B-klasse.
H.v.Roosmalen 1149. S.v.Wa-
geningen 1033. B.Debets 1016.
C.klasse.
A.Jütten 1134. S.Reunsaet 998.
A.Benning 990.
D.klasse.
M.Brugmans 1083. E.Jans 996.
L.Szlanina 969.
Singles heren. A.klasse.
P.Serruys 1165.L.Cloodt 1154.
F.Reintjes 1152.
B.klasse.
P.Grosjean 1147. J.Debets
1109. L.Dohmen 1094.
C.klasse.
R.v.Roosmalen 1102. C.Peters
1001. A.Raithel 987.
D klüssc
A.de Kok 997. H.Boeren 958.
G.Palland 873.
Doubles dames. AB klasse.
B.v.Wageningen/S.v.Wagenin-
gen 1480. A.Jütten/H.v.Roos-
malen 1443. B.Debets/M.Brug-
mans 1276.
C/D klasse.
M.Kruining/L.Szlanina 1399.
M.Wensink/S.Reubsaet 1365.
T.Dijkstra/E.Jans 1185.
Doubles heren. A/B klasse.
H.Extra/C.Lammertse 1534.
M.Hendriks/F.Dera 1490.
L.Dohmen/P.Serruys 1483.
C/D klasse.
H.Boeren/B.Bruggink 1398.
R.v.Roosmalen/C.Peters 1358.
A.RaitheVA.de Kok 1323.
All events dames.
A.Jütten 2958. H.v.Roosmalen
2906. S.v.Wageningen 2800.
All events heren.
P.Serruys 3153. H.Extra 3129.
L.Cloodt 3039.
Junioren meisjes.
A.Plevier 1306.
Junioren jongens.
B.v.Wageningen 1870.
Aspiranten meisjes.
C.Kleuters 1615. S.Brugmans
1162.
Aspiranten jongens.
H.Bakker 1531. R.Creemers
1073.
Pupillen meisjes.
S.Onink 743.
Pupillen jongens.
R.Brugmans 639. H.v.Putten
611. M.Extras72.

Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen.
B.B.H.dubbel-league.
Joemi-Fr.Golob 2-2
Twilight-Snackb.Aarv. 0-4
Anca-Brugm.Ass. 4-0
Hodaar-The Grizzly's 4-0
Kameleon-Agio 3-1
VOG-Rest.Stap In 4-0
MPG-Team 14 1-3

BBH trio-league.
YB Obies-Fot.Olymp. 2-2
UD 2-Spoilers 0-4
Kodiaks-Ice Bears 0-4
Pol.Bears-Koalka's 3-1
UD-Blind 4-0
Hoeve de Aar trio-league.
Gastenh.-Un.Dentists 3-1
Un.Bears-Family 3-1
EVA-Gastenh. 4-0
Macama-Marastima 0-4
Dubbel-league A.
Good Luck-Riefie 1-3
Lablo's-Volh. 1-3
Madonna's-Missers 2-2
Optimist.-Anco 3-1
Puppies-Trekvog. 2-2
Pinhunt.-BZN 4-0
Dubbel-league B.
Lav.Team-Malgrat O. 0-4
SOS-Mis Lukt 1-3
Return-The Katz 3-1
Bowl.Ang.-Val Om 2-2
Baanbrek.-Pin Ups 2-2
Knakkers-WC Eend 4-0

Ereklas
Krietje-Pint 3-3
SNA-Maasgolf 2-4
Br.Tav.-Biej Aolders 4-2
Pappegay-Berg.Balke 1-5
Pint-BV Eind 4-2
Hollandia-GBC Kloth 3-3
Maasvallei-Krietje 6-0
Stand
Maasgolf 19-33
Pint 19-29
SNA 19-28
Brand Taveerne 19-27
Bergeroder Balke 19-25
GBCKloth 19-20
Maasvallei 19-15
Biej Aolders 19-15
BVEind 19-14
Hollandia 19- 9
Krietje 19- 7
Pappegay 19-6

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Kwartel-BVO 2 5-1
Kwartel-BVO 0-6
BVO 2-Inrit 3-3
Black Pant.-Grens 1-5
Dennenoord-Jagerslust 3-3
Riva-Madeira 5-1
le klasse
Berg-Heytse 2-4
SNA 2-Lantaarn 5-1
Hook-OBKK 2-A
OadHael-Hukske 1-5
Jagerslust 2-BVE 2 3-3
2eklasse
Lantaarn 2-BVO 3 2-4
Gevelke-BCW 2-4
Breer-Klöss 4-2
Hukske 2-Jachthuis 5-1
3e klasse
Riva 2-Meijel 4-2
Meijel-Kwartel 2 2-4
BVN-Dennenoord 2 4-2
Den Tup-Breer2 2^l
Zwaan-Berg 2 1-5
Eindstand Hoofdklasse
BVO 18-36
Riva 18-22
Kwartel 18-21
BVO 2 18-20
Jagerslust 18-18
Madeira 18-16
Dennenoord 18-14
Grens 18-14
Black Pantalona 18-13
Inrit 18- 6
Eindstand leklasse
OBKK 18-28
Hukske 18-27
BYE 2 18-21
SNA 2 18-20
Lantaarn 18-19
Heytse 18-15
Hook 18-15
Berg 18-15
Jagerslust 2 18-12
OadHael 18- 8
Eindstand 2e klasse
Breer 18-31
BVO 3 18-28
Lantaarn 2 18-21
Gevelke 18-19
BYE 3 17-16
Klöss 18-15
Hoove 17-14
BCW 18-13
Jachthuis 18-11
Hukske 2 18-10
Eindstand 3e klasse
BVN 18-32
Berg 2 - 18-25
Tup 19-24
Kwartel 2 18-23
Riva 2 18-23
OBKK 2 18-20
Zwaan 18-16
Meijel 18-12
Dennenoord 2 18-12
Breer2 19- 9
Sjinderkoel 18- 4

District Echt
Hoofdklasse
Heukske 2-Centrum 6- 6
Deelgaard-Heukske 5- 7
Greuske 2-GBC Slek 3- 9
Putbr.Boys-Greuske 6- 6
Village-GBC Montfort 2-10
le klasse
Kerkzicht-Barbou 10-2
GBC Montf.2-GBC Spee 8-4
O.Genoegen 2-Zuul 5-7
Centrum 2-Deelgaard 2 5-7
2e klasse
Montfort 3-Donck 4-8
B.Aolders 2-Village 2 9-3
Slek 2-AwtDeetere 8-4
GBC Spee-GBC Stoba 2 7-5
Paerdstal-Putbr.B.2 8-4
Eindstand Hoofdklasse
Heukske 18-29
GBC Montfort 18-27
Greuske 18-23
GBC Slek 18-23
Centrum 18-21
Putbroeker Boys 18-17
Deelgaard 18-16
Heukske2 17-10
Village 18- 9
Greuske 2 17- 3
Eindstand le klasse
Zuul 18-27
GBC Montfort 2 18-27
GBC Spee 18-26
Deelgaard 2 18-24
Ons Genoegen 17-23
Kerkzicht 18-21
Centrum 2 18-15
GBC Hingen 17-10
Barbou 18- 3
OnsGenoegen 2 18- 2
Eindstand 2e klasse
GBC Slek 2 18-34
Biej Aolders 2 18-34
Awt Deetere 19-28
GBC Montfort 3 18-23
GBC Stoba 18-17
Village 2 18-16
Paerdstal 18-15
Donck 18-13
Putbroeker Boys 2 18- 7
GBC Stoba 2 19- 7
GBC Spee 2 18- 6

District Weert
Hoofdklasse
Stamgasten-Graswinkel 2-4
Dennenoord-Vuulderke 3-3
Schuttershoeve-Leike 1-5
BCB-Graswinkel 5-1
Royal-Luchtpost 5-1
Vuulderke 2-Stamgasten 2-4
Eindstand
Dennenoord '89 18-31
BCB 18-27
GBC Leike 18-27
Vuulderke 18-23
Roy al 18-20
Schuttershoeve 18-18
Graswinkel 18-13
Luchtpost 18-11
Stamgasten 18- 7
Vuulderke 2 18- 3
2e klasse
Bachelor Cl.-Hook 5-1
Swing Mill-Meppers 4-2
Graswinkel 2-Spijk 2 2-4
Leike 2-Swing Mill 2 3-3
Eindstand 2e klasse
Swing Mill 16-29

Spyk 2 16-26
Bachelor Club 16-20
Hoppers 16-18
Graswinkel 2 16-15
GBC Leike 2 16-15
Anker 3 16-13
Hoek 16- 7
Swing Mill 2 16- 1

District De Oude Mijnstreek
Hoofdklasse *Stern-BGK 1-4
Hanneman-Pint 2 3-2
AG Kirk-Kroon 2-3
OBK-Olympia 2-3
Tolhoes-Overbroek 3-2
le klasse
Eikske-B.Balke 4-1
Olympia 2-Broenssem 5-0
Sjutt-Trefpunt 3-2
Bocholtz-Kloth 2 0-5
2e klasse
Sjörk-Pumpje 2-3
ENBK-Pint 3 2-3
Trefpunt-Singel 5-0
Op 'tGaat-Voelender 3-2
Odeon-OBK 2 1-1
3e klasse
BGK 2-Eikske 2 5-0
Geulke-Hanneman 2 4-1
Olympia 3-AGKirk 2-3
Tolhoes 2-Overbroek 3-2
Pint4-OBK 3 4-1
4e klasse
Pumpje 2-Sjutt 2 1-4
Hofke-Eikske 3 0-5
Cosy Corner-GroeneDal 3—2
Pannesjop-Auwe Maat ' 3-2
District Urmond
le klasse
Pap/Valaan-Auwt Einek. 4-2
Sitt.-Maasvallei 2 1-5
Fortuna-Pappegay 2 4-2
Oos Zitterd-Almania 1-5
Voske-Brand Tav.2 4-2
2e klasse
Sparta-Sitt.2 6-0
Meule-Voasje s—l
Almania 2-GGBC 6-0
Torp-Duif 2-i
3e klasse
Brand Tav.3-Pappegay 4 4-2
Die Bayern 2-Pap/Valaan 2 4-2
Voske 2-Brandpunt 1-5
Schopke-Meule 2 4-2
Pappegay 3-Schopke 2 2-4

District Zuid-Limburg
Dames
Promotieklasse
Pancr.b.4-Furds 0-3
Dynamic 2-Rapid 3 3-0
SEC-Jokers 2 2-3
BSV-Furos 2 3-0
EPV-Muvoc 1-3
VCV-Sittardia 3-0
le klasse A
SpartakA-VC Sjoahn 3-2
Elsloo-SEC 2 3-0
Sp en Sp-AMVJ 0-3
Grovoc-Dovoc 1-3
EPV 3-Datak/VCL 3 3-0
le klasse B
EPV2-Fiscus 3-1
NAC-Jokers 4 3-1
Vluco-Volharding 0-3
Heeg-Avanti 2-3
VCV 2-Datak/VCL4 0-3
2e klasse A
Rapid 4-Mutiara M. 0-3
Elsloo2-SpenSp2 3-0
BSV2-BSV4 0-3
Grovoc 2-Dovoc 2 3-0
VCV 3-Datak/VCL 5 0-3
2e klasse B
Dynamic 4-Avoc 2 0-3
Nivoc2-SEC3 3-2
BSV 3-Volharding 2 3-0
Jokers 5-Sitt.3 0-3
Elan-Sitt.2 0-3
2e klasse C
Nivoc-Elan 2 1-3
Spartak A2-Muvoc 2 1-3
NAC 2-Avoc 1-3
Nivoc-Helpoort 0-3
Vluco 2-AMVJ 2 1-3
Jokers 6-Avanti 2 0-3
Elan 2-Heeg 2 1-3
Beker
Vluco-Muvoc 0-3
Heren
Promotieklasse
Helpoort-Fiscus 3-0
Elsloo-BSV 1-3
Datak/VCL 3-SEC 2 3-0
Vluco-Avanti 2 3-1
Grovoc-Avanti 3-0
VCV-Sittardia 3-0
le klasse A
AMVJ-SEC3 3-2
Pancr.b3-Sparak A 3-0
Dovoc-Sp en Sp 1-3
Datak/VCL 4-SEC 3 3-2
Furos 3-AMVJ 1-3
Sjoahn-Muvoc 0-3
le klasse B
NAC-Jokers 0-3
Datak/VCL 5-Jokers 2 3-1
Vluco 2-Volharding 3-1
VCV 2-Sitt.2 0-3
2e klasse A
Furos 4-Spartak A 2 3-0
Dovoc 2-BSV 2 3-0
Datak/VCL 6-Mavoc 3-0
Vluco 4-AMVJ 2 3-1
Sjoahn 2-Muvoc 2 3-2

Datak/VCL 7-Sp en Sp 2 3-2
Vluco 3-Volharding 2 1-3
Sjoahn 3-Avanti 3 3-2
VCV 3-Nivoc 0-3
2e klasse C
Rapid 2-Fiscus 2 3-0
Balrammers-Rapid 3 3-2
Heeg-EPV 2 2-3
Avoc-Bastion 3-0
3e klasse A
Pancr.b7-Spartak A 3 3-0
Carna 2-Muvoc 3 3-0
Phoenix-SEC 4 2-3
Heipoort 3-Nivoc 2 3-1
3e klasse B
Pancr.bB-EPV3 0-3
NAC 2-Margraten 3-0
Elsloo 2-Jokers 4 0-3
Grovoc 2-Volharding 3 3-1
Heeg2-Sitt.4 3-2
Avoc 2-Sitt.3 0-3
Jeugdcompetitie
MA 1
Pancr.bank-Furos 0-3
Grovoc-Datak/VCL 1-3
Heeg-EPV 3-0
MA 2
Dovoc-VVS 0-3
Dynamic-Sittardia 3-1
Sp en Sp-Volharding 3-2
MB
Rapid 2-Furos2 3-2
VCV-Sittardia 2 0-3
Grovoc 2-Avanti 3-2
BSV-Heeg 2 2-3
JA 1
Datak/VCL-SEC 0-3
Pancr.bank-Furos 0-3
Heeg-AMVJ 0-3
JA 2
Vluco-Rapid 2 3-0
SpenSp-BSV 3-0
JB
Vluco 2-Rapid 2 3-1
Furos 2-Sittardia 3-0
Pancr.bank 3-AMVJ 2 0-3
JC
Carna-Rapid 3-0
VCV-Sittardia 3-0
Jokers-Avanti 3-1
Standen
Dames
Promotieklasse
VCV 17-17
EPV 18-43
Sittardia 18-43
Dynamic 2 17-39
BSV 17-28
Muvoc 17-26
Furos 17-24
SEC 17-18
Pancr.bank 4 17-14
Jokers 2 17-13
Rapid 3 x 17- 7
Furos2 17- 4
IA
Dovoc 15-41
Elsloo 16-37
AMVJ 16-35
EPV 3 16-32
Dynamic 2 15-27

Grovoc 15-24
SpenSp 15-21
Sjoahn 16-20
SpartakA 15- 8
SEC 2 16- 7
Datak/VCL 3 15- 3
1B
Volharding 16-39
Fiscus 16-37
EPV2 15-31
Datak/VCL 4 16-28
Jokers 4 16-28
Avanti 16-27
Jokers 3 15-26
VC NAC 15-21
Heeg 15-13
VCV 2 15-3
Vluco 15- 2
2A
Elsloo2 15-45
Datak/VCL 5 16-40
Mutiara Maluka 15-36
Furos4 15-32
BSV4 16-29
Rapid 4 15-22
Grovoc 2 16-17
VCV 3 15-13
BSV2 16-12
Dovoc2 16- 6
Sp en Sp 2 15-3
2B
Sittardia 2 16-47
BSV3 16-43
Elan 15-31
Sittardia 3 15-30
Jokers 5 16-28
Avoc2 16-19
Volharding 2 15-17
Nivoc2 16-17
Dynamic4 16-11
Furos3 15- 8
SEC 3 16-7
2C
Avanti 2 17-49
Heipoort 17-45
Avoc 17-13
Muvoc2 17-33
Jokers 6 17-32
AMVJ 2 17-26
Heeg 2 17-23
VC NAC 2 17-17
Elan 2 17-12
SpartakA 2 17-11
Vluco 2 17- 9
Nivoc 17- 6
x = 3 punten in mindering
Heren
Promotieklasse
VCV 17-13
Heipoort 17-42
Sittardia x 18-39
Grovoc 18-37
SEC 2 17-27
Avanti 17-26
Vluco 17-24
Avanti 2 17-17
BSV 17-16
Fiscus 17-15
Datak/VCL 3 17-13
Elsloo 17- 7
IA
Muvoc 15-44
SpenSp 15-36
Datak/VCL 4 16-35
Pancr.bank3 16-28
AMVJ 15-27
Dovoc 15-21
SEC 3 15-17
SpartakA 15-17
Sjoahn 16-15
Furos3 16-12
Pancr.Banksx 14- 3
1B
Jokers 14—41
VCNAC 15-35
Sittardia 2 14-27
EPV 12-20
Vluco 2 14-19
Datak/VCL 5 14-16
VCV 2 14-16
Pancr.Bank4 14-15
Volharding 13-14
Jokers 2 14- 4
2A
Furos4 16-45
Sjoahn 2 16-41
Datak/VCL 6 16-36
Vluco4 16-25
AMVJ 2 15-21
Mavoc/de Bastion 15-21
Dovoc 2 16-19
Muvoc 2 15-16
Elan 15-13
SpartakA 2 15-13
BSV 2 15-5
2B
Volharding 2 14-38
Nivoc 13-36
Datak/VCL 7 x 15-25
Vluco3 13-24
VCV 3 15-20
Avanti 3 13-19
SpenSp 2 15-17
Pancr.bank 6 13-14
Sjoahn 3 13-11
Carna 14- 0
2C
Avoc 13-36
Rapid 14-35
Heipoort 2 13-27
Heeg 13-27
EPV 2 14-27
Jokers 3 14-17
Bastion 14-13
Balrammers 14-12
Fiscus 2 14- 8
Rapid 3 15- 3
3A
Dovoc 3 15-45
Heipoort 3 16-42
Pancr.bank7 16-31
Elsloo 3 16-30
Phoenix 15-26
SEC 4 15-26
Avoc 3 15-24
Carna2 16-14
Nivoc2 16-11
SpartakA3 15- 5
Muvoc3 15- 1
3B
Sittardia 3 18-50
VCNAC 2 17-43
EPV 3 17-40
Grovoc 2 18-36
Jokers 4 " 17-28
Heeg 2 17-26
Avoc 2 17-25
Pancr.bankB 16-21
Volharding 3 17-16
Sittardia 4 18-12
Margraten 17-9
Elsloo 2 15- 0
x = 3 punten in mindering

Jeugdcompetitie
Meisjes
Al
AMVJ 4-12
Furos 3- 8
Heeg 4- 8
Rapid 4- 6
Datak/VCL 4- 6
Grovoc 4- 4
EPV 4- 2
Pancr.bank 4- 2
A 2
Jokers 5-12
VVS 5-12
Volharding 5-11
Sport en Spel 5-10
Dynamic 5-r 8
Dovoc 6- 1
Sittardia 5- 0
B
Furos 2 5-12
Sittardia 2 5-12
Heeg 2 4-10
Avanti 5-10
Grovoc 2 4- 8
BSV 4- 7
Rapid 2 5- 6
Muvoc 5- 3
Datak/VCL 2 4- 1
VCV 5- 0
Jongens
Al
SEC 6-16
AMVJ 4- 9
Furos 4- 9
Rapid 4- 5
Datak/VCL 4- 4
Heeg 5- 4
Pancr.bank 5- 1
A 2
Vluco 4-12
Sport en Spel 4- 6
Rapid 2 4- 5
Jokers 3- 3
BSV 3- 1
B
Paucr.bank 2 4-12

Vluco2 5-11
AMVJ 2 4-10
Furos2 4- 8
Sittardia 5- 8
Volharding 4- 5
SEC 2 4-2
Pancr.bank3 4- 1
Heeg 2 4- 0
Jeugd C
Carna 4-12
VCV ; 4- 9
Jokers 4- 6
Rapid 4- 6
VVS 3- 5
Elan 4- 5
Avanti 5- 3
Sittardia 4- 2

DAMES
Jeugd Z.O.
Haslou-Bevo 16- 6
E. Meteoor-V L 8-16
AAC-SKM 13- 6
PSV-Tongelre 9-11
SwiftA. lason 10-15

PK
Born-Loreal 2 10-8
Maasbracht-Plaris 21-11
Sittardia 2-Sibbe 12- 8

IA
Blerick-DES 9- 9
Heel2-Bevo2 11-21
HVM-Vesta 7- 8
Rapiditas 2-Eksplos. 7- 8

1B
BSV-AlfaSch. 16-13
SHV-Margraten 12-17
Filarskis-lason 3 8- 9
Sittardia 3-Minor 10- 9
Hellas-Caesar 2 21-11

2A
Merefeldia3-SVVH 3-14
Bevo 3-Haelen 2 10- 7
Loreal 3-Breton Sp. 5-10
Rapiditas 3-G. Ster 14- 9

2B
Patrick-Q. Hands 13- 8
Wittenh.-Posterholt 2 12- 8
Merefeldia2-Be fair 15-11
NOAV2-SVM2 20-10

2C
Caesar 3-Hellas 2 6- 9
Be Quick 2 IVS 4-22
Wilskracht-Hoensbroek 9- 8

2D
Vilt-Olympia 19-8
Gulpen-Margraten 2 15-15
Break Out 2-Maastricht 19-10

3A
Breeton Sp. 2-Popeye 5- 0
Manual-Blerick 2 4- 9

3B
Hercules-Swift 3 6-14
Sittardia 5-Maasbr. 2 15- 9
Stram proy-Grathem 2 7-17

3C
Born2-Haslou 11- 1
Patrick 2-Sittardia 4 9-10
Zw.Wit-IVS2 11- 5

3D
Olympia 2-Adio 7-16
HVS-Esia 6- 7
Juliana-Polaris 29-19
Break Out3-Vebios 6-11

Jun. PK
81. Wit-Rapiditas 15- 7
Merefeldia-Caesar 8-14
Sittardia-Filarskis 12- 6
Filarskis-Merefeldia 15-11

HEREN
Jeugd Z.O.
Swift A. -Bevo 20-23
E. Meteoor-AAC 18-18
V + L-DVC 23-11
Gazellen-Esco 18- 9
Sittardia-Duiven 19-13

PK
Caesar-Eksplosion 17-16
HBS-Polaris 30-21
Kerkrade-Herten 23-17
Swift 3-BSV 16-18
Loreal 2-Zwart Wit 15-12

IA
VIOS2-Vesta 14-20
Wittenhorst-DES'S9 16-21
Herten 2-Blerick 2 10-17
Bevo 2-Posterholt 18-19
Loreal 3-Rapiditas 2 20-20

1B
Hoensbroek-NOAV 2 32-11
Sittardia 3-81. Wit 3 14-14
SHV-BreakOut 11-18
Voerend.-Wilskracht 26-13

2A
Hercules-Breeton Sp. 20-18
Manual-Popeye 26-13
Rapiditas 4-Aleides 14—16

2B
HBS 2-Maasbracht 11- 9
Grathem-Born 15-12
Be Fair-Stramproy 28- 7
Rapiditas 3-Posterh. 2 16-15

2C
81. Wit 4-Wijnandia 25-28
V + L 3-Alfa Sch. 2 27-16
Wilskracht 2-Caesar 2 17-23
SVM2-DESUb. 23-22

2D
Gulpen-Heerlen 25-22
Kerkrade 2-Olympia 12-16
Zw. Wit2-Marsna 17-18
Voerendaal 2-lason 14-20

3A
Grathem 2-Beatrix 17- 7
BeFair 2-Linne 15-20
Vesta 2-Breeton Sp. 2 20-12
Merefeldia 3-Bevo4 27-21

3B
Filarskis-Selpa 24-15
Polaris 2-ATSV 2 22-15
Break Out 2-BeQuick 10-19
lason2-BSV2 10-16

le klasse A.
Br.wapen-Kanaries 4—3
Yerna 2-Br.wapen 4—4
Stern 8.-M.Vaes 4-3
Kanar.-Sphinx 2 4-4
Gulpen-Up Quelle 2-0
Kollef.-B.Billy's 3-5
BiUy 8.2-Hemelke 5-3
Wiegert-Loontjes 7-3
le klasse B.
Vaals-Heilust 5-3
Hoensbr.-Kolonia 6-3
Marat.2-VissersA. 4-4
Gr.Ster-Antwan 4-3
Oberye-Meyers 2 7-5
Le Sol.-Bouwf.2 1-2
Theunis.-Meetp. 4-3
le klasse C.
Bongo 8.-Brunss.2 6-2
Sitt.B.-Zwaluw 1-0
Zwaluw-Gr.Wit 4-5
Brunss.2-Keigel 7-1
Letro-Bongo B. 9-3
Geleen-Phoenix 3-3
PSM-Sitt.B. 3-2
Theuniss.2-Sjuffelke 3-9
2e klasse A.
A.Whites-Loontj.2 3-6
Sjork-M.Vaes 2 5-5
Pottem.-Sjefke 2-
Flaterke-T1874 3-1
Hemelke 2-Diekske 2-3
Flaterke kampioen
2e klasse B.
Boheme-Bastings 5 .8-1
Pottebr.-de Heeg 4-4
2e klasse C.
Laumen 2-Viss.2 5-5
Fortuna-DWS Boys 1-0
Keelk.Kl.2-Jabeek 1-7
Gr.Ster 2-Marat.3 1-7

Vaals 2-CantonR.3 15-1
Quelle-Rood Wit 7-2
2e klasse D.
Eendr.-Heilust 2 7-2
Anker 8.-Hadow 4-2
Leeuwenh.-Soleil 2 2-5
Laumen 3-Rood W.2 3-3
Marebos-CantonR.4 9-0
2eklasse E.
Intern.-CantonR.2 gest. 3-0
Zw.Schaap-Bekkers 2 2-0
Lacr.-Phoenix 2 3-5
Wagter Weg.-Likopa 13-1
SZV-Haantjes 2 gest. 9-0
2e klasse F.
Mareb.2-Brunss.3 3-2
Letro2-Egor2 1-3
Geleen 2-Brikske 2 3-3
Oberye 2-Hanckm. 1-3
Jabeek 2-P.Boys 0-7
Meetp.2-Teddyb.2 2-
-3eklasse A.
Stern 8.2-M.Vaes 3 13-5
Bovens-de Heeg 2 1-8
Pottebr.2-Up Quelle3 3-1
Erka-Loontjes 3 17-2
Voliere-AZVV M. 8-4
3e klasse B.
Eysden 4-Pottebr.3 1-4
Pottebr.3-Mattini B. 1-3
Spv.MW-Voliere 6-1
Kaanen M.2-Eysden 4 6-3
3e klasse C.
Sport M.2-Sjork3 27-0
Sjotter 2-Delta3 4-5
v.Haaster-SportM.2 2-6
Sjork 3-Sjotter 2 5-2
3e klasse D.
MKC-Diekske 2-5
Delta4-Yerna 3 2-4
Gulpen 2-ReginaB. 8-3
Diekske 2-Delta4 11-4
Hemelke3-MKC 6-4
3e klasse E.
Qulle2-R.Wit 3 2-3
Fortuna 2-Holz 1-1
Theuniss.3-G.Komm 6-6
Kolonia 2-Laumen 4 3-5
3e klasse F.
Quelle 3-Soleil 3 6-5
Eendr.2-Anker 8.2 13-1
Paco- Vissers 3 2-2
Fortuna3-Laumen 6 4-6
Sportcl.2-Keel.Kl.3 9-1
3e klasse G.
Beek-Keigel 2 9-1
Zw.Schaap 2-Adveo4 3-3
Sjuffelke 2-Maximil. 8-3
PSM 2-Born 2-0
Bekkers 3-Sante 1-5
3e klasse H.
Sitt.B.3-Knoter.2 4- 3
Neerbeek-Keigel 3 3- 2
Zwaluw 2-Sitt.B.3 0-10
Beek2-Born3 8- 3
3e klasse I.
Teddyb.3-Brunss.4 2- 5
Puth.B.3-Haantj.3 3-10
Oberye 3-Gr.Wit 2 2- 3
3e klasse J.
Meetp.3-Postw.2 0-3
Tilly 8.-Brunss.s 3-2
Adveo 3-SZV 2 4-1
Puth.B.4-Gr.Wit 3 8-2
4e klasse A.
Eysden 6-Tornado B. 4-7
Sport M.3-Pottebr.4 4-6
4e klasse B.
Eysden 7-Sjefke 3 1-6
Sjefke 3-Flaterke 3 2-4
Circolo-Vici 2-6
Spv.MVV 2-DBSV 9-2
4e klasse C.
Eysden 8-Wiegert 2 2-10
Hermsen 8.-Sjork 4 10- 0
Sjork 4-Up Quelle 4 1- 8
Wiegert 2-Hermsne.B 6- 4
Wiegert 2 kampioen.
4e klasse D.
Driessen 8.-Paco 2 9-2
Hoensbr.2-Sportcl.4 gest. 0-0
4e klasse E.
Jabeek 3-Aztecs 2-4
Adveo 5-Haantjes 4 « 5-2
Likopa 2-Egor5 4-5
Postw.3-Bouwk.4 9-1
Gr.Wit 2-Hanckm.2 1-4
Meetp.4-Jabeek 3 3-
Adveo 5-Hanckm.2 3-2
4e klasse F.
DWC-Postwagen 4 0-2
Bouwkomp.s-Puth.B.s 5-1
Postw.ö-Phoenix 3 2-0
Dames.
Wierts-Bouwkomp. B—l
Jeugd.
J.op'tßoot-Stapln 3-3
Sportcl.-Wierts 2 8-4
Cosmos-PetersGel. 6-0
Eysden-Hercules 2 6-2
Standen,
le klasse A.
Wiegert 21-30
Stern Boys 21-29
Mat Vaes 21-29
Sphinx 2 21-29
Brouwerswapen 21-26
Gulpen 21-23
Billyßilly's 21-23
Hemelke 21-22
Kanaries 21-21
Loontjes 21-18
Up Quelle 21-16
Billyßilly's 21-12
Kollefit 21-9
Yerna2 21- 9
le klasse B.
Vaals 21-33
Bouwfonds 2 21-33
Meetpoint 21-32
Heilust 21-26
LeSoleil 21-26
Theunissen 21-25
Meijers2 21-22
Vissers Aut. 21-20
Marathon 2 21-16
Kolonia 20-15
Hoensbroek 21-14
Oberye 21-12
Groene SterX 20- 9
Antwan 21-7
le klasse O
Brunssum 2 21-34
Sjuffelke 21-31
Sitt.Boys 21-29
Knoteraer 20-25
Letro 21-26
Bongo Boys X 21-24
PSM 21-24
Phoenix 21-22
deKeigel 21-20
Teddyberen 20-19
Geleen 21-16
Zwaluw 21-11
Groen Wit 21- 8
Theunissen 2D 21- 1
X=2 punten in mindering.
D=Degradatie.

Interregionale Dames
Herptse 8.-Leveroy 1-0SET-Susteren 1-2
Bavel-Noad 2-1
ODC-VOW ' 1-2
Stand:
DVC Den Dungen 15-29
Braakhuizen 15-23
Bavel 14-19
VOW 15-19
SET 16-19
Leveroy 17-19Susteren 15-15
NOAD 16-13
ODC 14-12
Herptse B. 15-9
RKTVC 15-3
LFRKC 13-0

le Klasse Zuid
RHC-Heksenberg 0-5
Nijswiller-WVV '28 1-5
Vlodrop-Leveroy 2 1-4
Rapid-Heilust 0-1
Stand:
WVV '28 13-25
Heksenberg 12-18
Rapid 13-18
Sportcl.'2s 11-17
Heilust 13-14
Leveroy 2 12-11
Nijswiller 12-9
Vlodrop 12-6
Brevendia 13-4
RHC 13-2

le Klasse Noord
Venray-Reuver 3-1
Merefeldia-Steyl 1-0

RKMSV-Egchel 2-2
SSS '18-RKDEV 1-1
MVC '19-Wittenhorst 2-3
RKHVC-Quick B. 2"-0
Stand:
SSS '18 14-25
RKHVC 14-25
Quick B. 16-22
Reuver 14-20
RKDEV 13-19
Wittenhorst 13-18
Venray 14-14
RKMSV 15-9
Egchel 15-7
Merefeldia 16-7
MVC '19 16- 7
Steyl 14- 1

2e Klasse Zuid
Klimmania-Kolonia 1-0
DBSV-De Leeuw 0-1
WDZ-De Ster 0-1
Haanrade-Keer 0-1
Stand:
De Leeuw 12-23
Treebeek 12-19
Keer 14-18
Klimmania 13-16
DBSV 13-14
Haanrade 14-12
De Ster 12-9
WDZ 13- 9
Mariarade 12- 6
Kolonia 13-2

2e Klasse Midden
SVH '39- SVH '39 2 5.-1
Slekker 8.-KOC 1-1
FC Oda-Roggel 1-1
Susteren 2-OVCS 0-1
Stand:
SVH '39 " 13-23
Sittard 12-18
KOC 13-18
Slekker B. 11-13
Susteren 2 13-13
Roggel 12-10
SVH '39 2 14-10

OVCS 14-9
Hom 11- 6
FC Oda 11- 4

Derde Klasse A
OVCS 2-Leonidas 0-8
Nijswiller 2-RKVCL 2-1
Slenaken-Geulsche B. 0-2
WVV 2-GSV 2-1
MKC-Hulsberg 2-0
Stand:
Leonidas 16-30
Geulsche B. 16-30
MXC 16-24
WVV 2 14-19
Hulsberg 16-19
Slenaken 16-16
GSV 13-14
Sportcl.'2s 2 14-10
RKVCL 15- 8
Nijswiller 2 14-7
Simpelveld 14-3
OVCS 2 16-0

Derde Klasse B
N. Einde-Weltania 0-3
Passart-Jabeek 0-0
H'broek-Rimburg 1-1
Adveo-A'bosch 9-0
Coriovallum-Schuttersv. 3-0
Stand:
Adveo * 14-26
Weltania 14-26
Rimburg 15-21
H'broek * 13-17
N. Einde 15-16
Coriovallum 15-14
Passart 15-11
Jabeek 14-9
Helios ★ 14-8
Schuttersv. 13-1
A'bosch 14-1
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse C
Almania-Schinveld 2-2
Haslou-LHBMC 12-0
IVS-Egge 0-9
Born-De Ster 2 0-0
Armada-Stadbroek 0-4
Stand:
Stadbroek 14-28
Egge 15-28
Haslou 12-19
Almania 15-19
Langeberg 13-16
Schinveld 14-15
De Ster 2 15-10
Bom 13-9
IVS 14- 8
Armada 15-2
LHBMC 15-0

Derde Klasse D
Linne-Juliana 4-1
RKSNA-Boekoel 1-1
Stand:
Linne 11-21
Juliana 11-18
RKSNA 13-18
Boekoel 10-11
SHH 11-11
RKHVC 2 11-5
Brevendia 2 11-5
Grathem 8-4
Merefeldia 2 10-3
Derde Klasse E
RKSVN-Venray 2 1-2
SSS '18 2-RKDEV 2 5-0
Lottum-HRC 1-1

Jeugd le Klasse Zuid
Geleen-Kolonia 6-0
MKC-KVC Oranje 6-0
Voerendaal-Scharn 0-2
RKBSV-Gr. Ster 1-2
MVV '02-Bekkerveld 1-5
Stand:
Bekkerveld 15-27
Gr. Ster 15-22
RKBSV 15-21
Geleen 13-16
L'heuvel 12-15
Scharn 15-13
Kolonia 15-10
MXC 13-8
Voerendaal 14-8
MW '02 14-8
KVC Orarije 15-8
Jeugd le Klasse Noord
Merefeldia-Sparta '18 2-2
Haelen-Wittenhorst 2-1
W'mina '08-Venl. B. 1-0
SSS '18-Helden 7-1
RKMSV-HBSV 4-1
Reuver-Rios '31 1-1
Stand:
Haelen 16-24
Merefeldia 15-22
SSS '18 15-20
Venlose B. 14-19
Rios '31 14-18
Wittenhorst 16-16
Sparta'lB 15-15
Helden 14-14
Reuver 14-11
HBSV 14- 6
RKMSV 14-5
W'mina '08 15- 5
A-Groep 1
Simpelveld-Haslou 2-6
Minor-Buchten 0-2
Limburgia-SVN 2-1
Meerssen-Heerlen 1-0
A-Groep 2
PSV '35-FCV 3-1
Montagn.-Victoria 4-2
Wanssum-IVO 1-0
Tiglieja-SC Irene 2-8

NTVB-competitie
Ere-afdeling
Wien 2-Scory b. 1-7
Karrewiel-Boskab. 2-6
Zw.Ridders-Leeuw b. 8-0
Millner b.-Wien 1-7
Loontjens-Smidter b. 1-7
Stand
Hakkers 17-30
Boskabouters 18-30
Zw.Ridders 18-27
Smidter b. 19-27
Scory b. 18-25
Wien 17-20
Karre wiel 18-20
Leeuw b. 17-12
Wien 2 18-12
Jojob. 17- 9

Millener b.
Miranda "Loontjens
Overg.klasse A ,
Verdw.Vis.-Brook
Heer-Pluim
Beat b.-Verdw.Viss.2 il
Star Club-Sjörk |a
Waardh.b.-Survivors ;
Stand
Verdw.Viss.
Star Club '*Waardh.b. Ie
Overg.klasse B jeAngelina b.-Hubetsy b. \
Blauw Wit-Heide
Smidter b.2-Ouwe Mert 'E
Poart-Eagles h
Hoekje-Sport r
Hakkers 2-Koningswinke
Stand
Hakkers 2
Blauw Wit
Poart I
le klasse A ' >(
Singel-Stadion j
Verdw.Viss.3-Jokers
Col-Stadhoes
Camontagne b.-Pitsers "Pigals 2-Borgharen k
le klasse B l
Petite res.-Camontagne b
Bon Voyage-OEysden i
Smeed-Waardh.b.2 "Awt Wielder-Dolomiet ''leklasse C G
Wien 3-Miranda 2 (]-
Ouw Mert 2-Poart 2
Mariaveld-Meetpoint
Viktoria-Roberto b.
2e klasse A E
Angelina b.3-Keulen 'i
Ouw Mert 3-Leeuwenhoelf
Fun b.2-Eck
Muecherveld-Prins Hendl
I'
Sport 2-Karrewiel 2 k
2e klasse B 'i
Baekerbaan-Star C 1.3
Suestra-Millen |
Tambour-Stadbroek 2 'Heide 2-Angelina b.2 ?
Miranda 3-Heukske
Auwt Aelse-Fun b. ;
2e klasse C
Ons Genoegen-A gen Baal
Boemerang-Wilhelmina
Oranjeboom-Blauw Wit 2 E
Leeuwenhoek 2-Smid f
Annemie-Old Inn
Hakkers 3-CC TOP
2e klasse D
GigiGirls-Star C 1.2
Bij de Witte-Sikie b.
Dolomiet 2-GouweRidd. 1
Brook 2-Cramingnon
Da Capo 2-Pigals
Pigals 3-Herli
2e klasse E
O.Eysden 2-Smeed 2
Lieuwke 2-Bij de Bissjop É
Survivors 2-Bij de Bels
GouweRidd.-Uiver
OlterDis-Maarland
Pitsers 2-Heer2

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Driftwood-Kloppers
Scherp Vor-Petit b.
Nieuwenh.-Eck
Blue Angels-Bergzicht b.
Kickeck-Smile b.
Petit 8.2-Poortje
Stand
Petit Boys '68
Smile Boys
Poortje
Scherp Vor
Driftwood
Bergzicht boys
Blue Angels
Nieuwenhagen
Kloppers
Eek 79
Kickereck
Petit Boys 682
le klasse A
Bergschot-Torero
Stampers-Leeuw 80
Graefke-Brouwkeetel, Trapped.-Scherp Vor 2

| Mergell.b.-Corner
! Zinkviulke-Galouppe
[ Stand, Brouwkeetel
! Corner
| Galouppe

Torero
Zinkviulke
Stampers
Trappedoelies
Graefke
Bergschot
Scherp Vor 2
Mergelland Boys
Leeuw 80
le klasse B
Meppers-Vogelzank
Stalletje-Olympia
Brugske-Blue Angels 2
Oude Heide-Cartouche
Angie b.-Nieuwenh.2
Smile b.2-Striegiezer
Stand
Nieuwenhagen 2
Angie Boys
Olympia
Meppers
Brugske
Oude Heide
Blue Angels 2

i Vogelzank
i Smile Boys 2
; Stalletje
; Striegiezer, Cartouche

2e klasse A
Nijswiller-Krutzke
Geulke-Brugske 2
Oriënt b.-Mechel
Zoefjes-JOY
'Stand
Krutzke
Zoefjes
Oriënt Boys 78
Nijswiller
Brugske 2
Schuuvers
Geulke ATB
JOY
Mechel
2e klasse B
Paniekzaaiers-Zoefjes 2
Brouwkeetel 2-Pipo b.
Eek 2-Molen
Poortje 2-Candlelight
Stand ~Pipo boys
Brouwkeetel 2 .;
Candlelight
Eek 79 2
Paniekzaaiers
Molen
Poortje 2
Stampers 2
Zoefjes 2
Nijswiller 2
2e klasse C
Kokkie b.-Veldhof
Bergzichtb.2-Brouwers^'
Olympia 2-Bergschot 2
Pipo b.2-Dug Out
Striegiezer 2-Hopel
Stand tj
Bergzicht boys
Bergschot 2
Kroon
Olympia 2 .y
Kokkie boys ,<
Hopel
Brouwerswapen 3
Dug Out
Striegiezer 2 3
Veldhof
Pipo boys 2
2e klasse D
Watertoren-Treffers
Torero 2-Kickereck 2
Galouppe 2-KoomEri
Krutzke 2-Driftwood 2
Stand jé
Kickereck 2
Watertoren
Driftwood 2 |
Torero 2 d
Koom Eri jr
Treffers
Krutzke 2
Stampers 3 jj
Olympia 3 \iGalouppe 2



"DEN BOSCH - Eric van der
geuten heeft voor Indoor Bra-
bant een sponsor kunnen vin-
den. De springruiter sloot voor
p'e dagen een overeenkomst met
■■'troën Nederland. De kans be-*aat dat de geldschietervan Van'er Vleuten voor een langere pc-

gaat steunen.

Rocchigiani
voorgeleid

WEST-BERLIJN - De Berhjnse
profbokser Graciano Rocchigiani,
een voormalig wereldkampioen in
het halfzwaargewicht, is maandag
in gezelschap van zijn Turkse maat
Adnan Karakul, een amateurbok-
ser, voorgeleid aan de rechter op
verdenking van afpersing en men-
senhandel. Een belastende verkla-
ring werd daartoe afgelegd door een
jonge vrouw, die beweerde vorig
jaar door Rocchigiani voor ruim
20.000 gulden verkocht te zijn aan
een souteneur in Rimini.

HEERENVEEN
Op de wereldrang-
lijst aller tijden heeft
Thomas Bos na de
wereldbekerfinale
schaatsen van het af-
gelopen weekeinde
in Heerenveen de le-
gendarische Ameri-
kaan Eric Heiden ge-
passeerd. Bos, die
zijn beste tijd op de
1500 meter tot
1.56,46 aanscherpte,
bezet de 25ste plaats.

Achter Leo Visser
(zevende), Gerard
Kernkers (negende),
Bart Veldkamp

Thomas Bos
passeert

Eric Heiden
(twaalfde), Ben van
derBurg (twintigste)
en Hein Vergeer
(24ste) is Bos de zes-
de Nederlander. De
ranglijst wordt aan-
gevoerd door de
Amerikaan Eric

Flaim, die dit sei-
zoen geen van zijn
persoonlijke records
verbeterde. Tweede
is de Oostenrijker
Michael Hadschieff,
derde de Zweed To-
mas Güstafson.

Ze werd te werk gesteld in een Ita-
liaans bordeel, maar slaagde er na
een maand in te vluchten. Eenmaal
terug inBerlijn werd de tot prostitu-
tie gedwongen vrouw door beide
boksers bedreigd. Rocchigiani eiste
bijna 7000 gulden van haar, zijnde
de door hem gemaakte onkosten
voor de gewraakte werkverschaf-
fing. De verloofde van de vrouw be-
vestigde de uitlatingen.

levoegd na de afzegging van de
bstduitse Ina Saalbach, wier

t öard door ziekte is geveld. In-
taor Brabant begint donderdag
n duurt tot zondag. De dres-

lkeüurwedstrijden zijn op vrijdag
Grand Prix) en zaterdag (kür).

I DEN BOSCH - De Nederland-
e dressuuramazone Anky van
rrunsven kan alsnog meedoen
an de finale om de wereldbeker,
ie tijdens Indoor Brabant wordt
ehouden. Van Grunsven en de
lelgische Mieke Lunskens wer-
len aan het deelnemersveld toe-

> INDIAN WELLS - Stefan Ed-
ferg heeft zijn eerste tiftl van dit
aar binnen. De Zweedse tennis-
er versloeg in de finale van het
fiet twee miljoen gulden gedo-
eerde toernooi van Indian Wells
Indré Agassi in vier sets.

KAMEN - De zwakke wedstrijd (0-0) van Internazionale zon-
dag tegen het laag geklasseerde Verona heeft het trainings-
kamp van de Westduitse voetbalselectie inKamen (Westfalen)
verstoord. Op verzoek van de tobbende Italiaanse titelhouder
blijven Brehme, Klinsmann en Matthaus in Milaan om zich
voor te bereiden op de derby tegen AC Milankomende zondag.
Die wedstrijd is voor Inter de laatste mogelijkheid het seizoen
nog enigszins te redden en de morrende aanhang iets milder te
stemmen.

Hermann, Riedle, Pflügler, Hassler
en Kuntz (allen geblesseerd), tot het
inkorten van de stage.

* MÜNCHEN - Het tennistoer-
nooi om de nieuw ingestelde
»rand Slam-Cup zal van 11 tot en
let 16 december in de Olympia-
'alle van München worden ge-
houden. Het duurste evenement
er wereld kent een prijzengeld
'an zes miljoen dollar (circa 5,4
hiljoen gulden). Toegelaten wor-
den de zestien beste spelers vol-
'ens een ranglijst opgemaakt
ön de hand van de uitslagen vanIe vier Grand Slam-toernooien.

Het trio zou zich aanvankelijk met
Berthold en Voller (beiden van
Roma) maandag bij de selectie voe-
gen, die een dag eerder in Kamen
was neergestreken. Toen teamchef
Franz Beckenbauer het bericht be-
reikte dat de clubleiding van Inter
de drie spelers liever in Milaan wen-
ste te houden, mocht ook het Roma-
duo van hem in Italië blijven.

Het trainingskamp zou oorspronke-
lijk tot en met donderdag duren,
maar werd gisteravond al afgebro-
ken. Door de afwezigheid van devijl
in Italië spelende internationals en
blessures bij vijf geselecteerde spe-
lers (Fach, Buchwald, Bein, Dorf-
ner, Mill) is de groep uitgedund tot
zeven spelers, afgezien van de drie
doelverdedigers Aumann, Illgner
en Köpke. De forse onderbezetting
dwong Beckenbauer, toch al ge-
plaagd door de afzeggingen van

* ROERMOND - Deze week
borden de achtste finale-wed-
jKrijden om de Nederlandsetandbalbeker bij de heren ge-
deeld. Holbox/Swift speelt alsefüge Limburgse ploeg voor
*igen publiek. Morgenavond om20.45 uur is Hellas te gast in
lRoermond. Herschi/V en L enI^Wantum Blauw Wit komen
'onderdag in actie. De formatie
jutGeleen speelt om 20.00 uur bij
*wift Arnhem, terwijl de ploegJan Guus Cantelberg het om20.45 uur moet opnemen tegen

Aalsmeer.

\i ROERMOND - Bij de kam-
pioenswedstrijden voor heren-:lubs uit de twede afdeling (Hol-
ands) kegelen in Nijmegen heeft

laaiMle Negen' uit Roermond de
a terste plaats opgeëist en promo-
-12 ie naar de eerste afdeling. Math.

'an Daal van het winnende team
met 506 hout hoogste wer-

ker. 'Alle Negen' totaliseerde
Ö96 hout. Tweede werd Nine uit
'eendam met 2377 hout. XC

d- mendenkring uit Valkenburg
j^erd met 2262 hout zevende.ln
Utrecht waren de wedstrijden
j'oor de heren in de 4de afdeling,fton de Koning (Heerlen) werd

>P tweede,KWS (Roermond) sde en
"IK van Sittard-Geleen Bste enMatste.

Handboek
coachen

HEERLEN - Dit jaar nog moet
het 'Handboek coachen', ge-
schreven door het driemanschap
Leo Clijsen (docent CIOS), Ben
Crum (onderwijskundige) en
Han Nakken (orthopedagoog),
voltooid zijn. Het betreft een lij-
vig werk waarvan, volgens de
auteurs, de coaches in Nederland
beter moeten worden. Het eerste
deel is inmiddels verkrijgbaar.

Bridge-allerlei
HEERLEN - De bridge-club 'Ca-
riovallum' organiseert voor de
achtste keer het Caumerbron
Bridge Tournooi. Dit toernooi
omvat negen voorronden en een
finale. De voorronden vinden
plaats aan de Corisbergweg 197 in
Heerlerbaan op de donderdag-
avonden 15, 22, 29 maart, 5, 12, 19
en 26 april en 3 en 10 mei.

" MUNSTERGELEEN - De
patste recreatie-winterloop van
JV Unitas wordt komende zon-jjag gehouden. Gestart wordt opJe trimbaan van het recreatiege-
bied Windraak in Munstergeleen
ÏJh 10.30 uur. De afstanden zijn
V2, 6 en 12km. De inschrijving is

Windraak.
% 25 maart wordt de Graethei-

met vertrek
aankomst in Bom, en op 3?Pril de Omloop van Ónderban--sen, met vertrek en aankomst in

gelopen.

Van den Heuvel
start met zege

GENK - Door de Limburgse Kar-
tingbond werd het nieuwe seizoen
geopend met de eerste wedstrijd om
de Limburgen-cup op het circuit in
Genk. Van de Limburgse deelne-
mers wist alleen Serve v.d. Heuvel
uit Bom een klasse te winnen. Met
zijn drie manche-zeges werd hij
automatisch totaalwinnaar in de
klasse 125 cc. Overigens stonden
nog verschillende Limburgse rij-
ders langs de baan omdat ze nog
niet de beschikking hadden over
hun nieuwe materiaal.

MÜNCHEN- Rob Stevens heeft tij-
dens de traditionele Bayernwald
Marathon beslag weten te leggen op
een vierentwintigste plaats. De
Heerlense langlaufer was daarmee
de beste Nederlander. Zijn tijd: 2.24
uur. Zus Inge Stevens bezette op de
25 kilometer de tiende plaats in 1.42
uur.

Stevens snelste
Nederlander
in langlauf

EMIRATEN - De Verenigde Arabi-
sche Emiraten zit drie maanden
voor het begin van het eindtoernooi
om de wereldtitel in Italië zonder
bondscoach. Maandag besloot de
Poolse trainer Bernard Blaut al na
twee maanden ontslag te nemen. De
Verenigde Arabische Emiraten de-
buteert op de eindronde en is inge-
deeld in de groep met West-Duits-
land, Joegoslavië en Colombia.

Blaut zou zijn conclusies hebben
getrokken uit de slechte resultaten
tijdens het onlangs gehouden zes-
landentoernooi om de Golfcup in
Koeweit, waarbij zijn ploeg op de
laatste plaats eindigde.

VEROORDELING - Een 24-jarige
Westduitse voetbalsupporter is in
Saarbrücken wegens doodslag ver-
oordeeld tot vierenhalf jaar gevan-
genisstraf. De man, wiens identiteit
niet bekend is gemaakt, werd door
de rechter schuldig bevonden aan
het opzettelijk toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel met de
dood ten gevolge. De veroordeelde
was in september 1988 betrokken
bij een vechtpartij tussen suppor-
ters van FC Saarbrücken en Schal-
ke 04 bij een wedstrijd uit de tweede
Bundesliga. Bij die rel verwondde
hij de 20-jarigeFrank Meyer ernstig

met een houten knuppel. Het
slachtoffer overleed enkele dagen
later in het ziekenhuis.
STADIONVERBOD - De voorzitter
van de Griekse voetbalclub Olym-
piakos mag drie maanden het sta-
dion van zijn club niet betreden. Hij
werd gestraft omdat hij de regels
van de sportiviteit had overtreden.
Voorzitter Argyris Saliarelis was bij
wedstrijd de wedstrijd van zijn club
tegen Panathinaikos een camera-
man te lijf gegaan. Het incident,
vastgelegd door een ander televisie-
station, werd later uitgezonden. De
doelman van Panathinaikos werd
tijdens het duel getroffen door een
voorwerp, gegooid door aanhangers
van Olympiakos. De voorzitter pro-
beerde te verhinderen dat de betref-
fende camera-man opnames van het
incident maakte.

," Lothar Matthaus, Italiaanse derby belangrijker dan Mannschaft.

VOETBALKAMP - In de periodes
9-13 juli en 16-20 juli organiseert de
stichting sportraad Kerkrade reeds
voor de zevende maal het jeugd-
voetbalkamp op de Groene Long al-
daar. Dit keer staat de deelname
vast van jeuddige voetbaltalenten
uit de hele grensstreek. Onder lei-
dingvan Bob Becholtz is een groep
trainers reeds volop bezig met de
voorbereidingen. Tijdens het Kerk-
raadse voetbalkamp worden in gro-
te lijnen de voetbalmethodieken ge-
doceerd van Wiel Coerver. Mede-
werking wordt verleend doorRoda
JC.
HEIZELDRAMA - Bijna vijf jaar
nadat in het Brusselse Heizelsta-
dion negenendertig mensen om-
kwamen bij de Europacupfinale
tussen FC Liverpool en Juventus
Turijn komt die zaak opnieuw voor
de rechter. Het gerechtshof in Brus-
sel is gisteren begonnen met de be-
handeling in hoger beroep van wat
algemeen bekendheid kreeg als het
Heizeldrama. Verwacht wordt dat
het hof zich tot eind mei met deze
zaak bezig zal moeten houden.
Twee jaar geleden kwam deze zaak
voor de Brusselse rechtbank. Die
veroordeelde veertien Britse hooli-
gans tot een gevangenisstraf van
driejaar.Een kapitein van de Belgi-
sche rijkswacht, Johan Mahieu,
kreeg negen maanden voorwaarde-
lijk en de gewezen secretaris-gene-
raal van de Belgische voetbalbond
Albert Roosens werd veroordeeld
tot een voorwaardelijke gevange-
nisstraf van zes maanden. Zowel de
veroordeelden als het openbaar mi-
nisterie tekenden beroep aan. Ook
diegenen die zich burgerlijke partij
hadden gesteld wilden de zaak in
hoger beroep behandeld zien.

Het eerste deel bestaat uit de vi-
sie van de drie schrijvers op het
coachen in het algemeen. In het
tweede deel wordt die visie op
enkele takken van sport gepro-
jecteerd. In het derde deel ten-
slotte worden enkele specifieke
onderdelen van het coachen be-
licht, zoals het aanleren van be-
paalde bewegingen en het com-
municeren in en rond het veld.
Sporten die behandeld worden
zijn o.a: voetbal, atletiek, hand-
bal, badminton, schermen, korf-
bal, judo, wielrennen etcetera.
Volgens genoemde schrijvers
moet iedere sportbeoefenaar
proberen zijn eigen capaciteiten
optimaal uit te buiten. Zijn coach
moet hem daartoe in de gelegen-
heid stellen.

Tomba weer
la Bomba

Ter illustratie van de theoriën die
in het werk geopperd worden
zijn niet alleen voorbeelden ten
slechte, maar ook voorbeelden
ten goede verwerkt. Zo komen
schaatscoach Henk Gemser, 'ge-
neraal' Rinus Michels, Georg
Kessler, tenniscoach Stanley
Franker en basketbalprofessor
Ton Boot aan bod.

H.S.

Handboek coachen. Aspecten
van leiding geven in de sport.
Samson Uitgeverij BV. Prijs
eerste deel: ’ 149,-.

Bridgeclub TAM organiseert zon-
dag 25 maart de Wl-ZO-Wi-drive
in Trefcentrum Oostermaas, Edi-
sonstraat 4 in Maastricht. Slui-
tingsdatum inschrijven 17 maart.
Inlichtingen bij de heer Willems,
Oranjeplein 89A in Maastricht, tel.
043-623920.

Het district Zuid-Limburg van de
Nederlandse Bridge Bond heeft
plannen om een aparte gemengde
paren-competitie te organiseren.
Deze wordt op drie zaterdagen af-
gewerkt. Gespeeld wordt op 24
maart in 'Drive Inn' in Geleen, op
7 april in de 'Caumerbron' in
Heerlen en op 21 april in 'de Expo'
in Bunde, telkens omn 13.30 uur.
Inschrijven voor 14 maart bij de
eigen clubsecretaris of bij de
DCL, tel. 04498-55988.

Aan het internationale Mijn-
streek-bridge-viertallen-tournooi
namen afgelopen zaterdag zestig
teams deel. Het team Moonen uit
Heerlen werd tweede, het team
Van Wel uit Sittard derde, het
team Banser uit Maastricht vier-
de. Het nationale damesteam be-
haalde een 14e plaats in dit sterk
bezette tournooi.

Pirmin Zurbriggen, die al zeker is
van de algemene wereldbeker, viel
in de tweede manche halverwege
het parkoers met zestig poortjes. Hij
bleef ongedeerd.

Tomba 'la Bomba' had in de eerste
manche nog wat problemen met de
zachte kunstsneeuw. „Je kon je
eigen lijn niet aanhouden, maar je
moest in het spoor van de voorgan-
ger blijven. Dat was niet gemakke-
lijk", aldus Tomba, die als veertien-
de was gestart. Hij bleef vooralsnog
steken op de vijfde plaats. In de
tweede manche overbrugde hij de
marge met Bittner, 0,62 seconden,
ruimschoots. Ook Nierlich ging de
Westduitser nog voorbij.

SAELEN - „Dit was een van mijn
belangrijkste overwinningen sinds
de Olympische Spelen. Vooral in de
tweede manche ging het net zo su-
per als vroeger." Alberto Tomba
was dolblij na zijn zege in de tiende
en laatste slalom van dit seizoen
voor dewereldbeker. Hij bleef in de
Zweedse plaats Saelen deOostenrij-
ker Nierlich en de Westduitser Bitt-
ner, de winnaar van de wereldbeker
op dit onderdeel, voor.

Dinsdag 13 maart 1990 "21
Limburgs dagblad j sport

Beckenbauer stuurt
selectie naar huis

Italianen verstoren trainingskamp in Westfalen

# Tomba weer eens onstuit-
baar.

sport in cijfers
56.37; 167. Hanegraaf op 1.02.04. De Greef 2 p; 7. Drewes, Harmsen bei

den l/2 p; 9. Lebel, Tresch, beiden 0 p.

enFuruseth 95 p, 4. Tritscher 93 p,5. Gs-
trein 91 p. Stand algemene wereldbe-
ker: 1. Zurbriggen 344 punten, 2. Furu-
seth 234 p, 3. Mader 213 p, 4. Bittner 193
p, 5. Strolz 155 p.
VOETBAL

"Algiers - Toernooi om de Afrikaanse
beker, halve finale: Algerije - Senegal
2-1 (1-1).

" Las Vegas(VS) - Internationaal toer-
nooi vrouwen, 740.000 gulden. Eind-
stand: 1. Will (VS) 214, 2. Okamoto (Jap),
Skinner (VS), Rizzo (VS) 215, 5. Stein-
hauer (VS), Morse (VS), Gerring (VS)
216.

GOLF

" Coral Springs (VS) - Internationaal
toernooi mannen, 1.850.000 gulden.
Eindstand: 1.Huston (VS) 282, 2. Calca-
vecchia (VS) 284, 3. Lietzke (VS), Brown
(VS), Floyd (VS) Brooks (VS) 285.

?H, ?^EN - Zondag, short distance duath-
jV finish en 'wisselzöne': zwembad
V>MUrdt' prof. Eykmanlaan, Heerlen-
V„ Start: 10.30 uur recreanten; 11.30Wedstrijd-atleten.

lottoen toto
"fijs *0: eerste prijs geen winnaar; tweedeüriis ~winriaars elk bruo ’ 37.500,00; derde
k 6 bri wir>naars elk bruto ’ 1.440,00; vier-
pis r,S 4440 winnaars elk ’43,70; vijfde
i": va°ils7. winnaars elk ’5,00. Cijferspel
f '° In pr'Jzen (geen winnaar eerste prijs).

’ 'Sfrt eerste PrÜs een winnaar bruto
/^Oo'20' tweede prijs 12 winnaars elk

v*B!7o derde Pr'Js 101 winnaars elkï'lriag o^° Selijk 10: eerste prijs geen
.Ha oft

r; tweede prijs 2 winnaars elk
Nip ' derde prijs 15 winnaars elk ’ 95,90;c P"js 275 winnaars, elk ’ 8,30.

oefenvoebal
Hu'^-Miranda, 19.30uur

S'a-Eijsden, 19.30uur

" Indian Wells (VS) - Internationaal
toernooi mannen, 2.000.000 miljoen gul-
den: Becker/Forget (W.Dld/Fr) - Grabb-
/Patrick McEnroe (VS) 4-6, 6-4. 6-3.

" Boca Raton (VS) - Internationaal
toernooi vrouwen, 650.000 gulden dub-
belspel, finale: Novotna/Sukova
(Tsjech) - Burgin/Turnbull (Austr) 6-4
6-2.

" Schoelcher (Martinique) - Mannen,
100.000 gulden: finales: enkelspel: Ra-
oux (Fr) - Weiss (VS) 3-6, 6-3, 6-3. Dub-
belspel: Delaitre/Raoux (Fr) - Nelson/S-
-mith (VS/Bah) 6-3, 7-5.

TENNIS

" Saelen (Zweden). - Wereldbeker,
mannen, slalom: 1. Tomba (It) 1.37,70
(49,37+48,33); 2. Nierlich 1.38,35
(48,85+49,50); 3. Bittner 1.38,55
(48,75+49,80); 4. Okabe 1.39,20
(49,66+49,54); 5. Roth 1.39,22
(49,18+50,04). Eindstand wereldbeker
slalom: 1. Bittner 150 punten, 2. Tomba

SKI

KARTING

" Genk - Openingswedstrijd om de
Limburgen-cup, junioren: 1. G. de Nies
(B). 100 cc Recreatie: 1. Giesen-Van de
Heuvel (Boekei). 100 cc Nationaal: 1.
Kees van Heemsbergen (Amstelveen).
Klasse zwaar: 1. P. v.d. Berkt (Klun-
dert). 125 cc Nationaal: 1 Serve v.d.
Heuvel (Bom); -2. J. Conraeds (Simpel-
veld); 4. B. Smit (Brunssum); 5. I. Zaun-
brechter (Beek); 6. E. Gijselhart (Heer-
len); 8. E. Ridder (Maastricht); 9. F.
Cleutjens (Baexem); 13. G. Huls (Nuth);
14. F. Vos (Brunssum); 15. M. Bosch
(Venlo); 17. G. Maas (Elsloo). Klasse 125
cc Intercontinental C: 1. Tim van Riet
(Castricum); 2. S. Lambrichts (Elsloo); 3.
G. Lintjens (Beek); 5. E. Knooren (Mer-
kelbeek); 6. L. Bisschoffs (Simpelveld).
Klasse Intercontinental A: 1. M. Koenen
(Santpoort); 9. Jos Verstappen (Mont-
fort).

WIELRENNEN

"Tirreno-Adriatico - Zesde etappe: 1.
Leclercq 192 km in 5.07.39; 2. Maassen
op 2 sec; 3. Fondriest 0.08; 4. Lelli; 5.Ro-
minger; 6. Earley z.t; 7. Rooks 0.13; 8.
Delion 0.15; 9. Dhaenens 0.18; 10. Roo-
sen z.t; 11. Giannetti 0.24; 12. Chiurato
0.34; 13. Hampsten; 14. Theunisse; 15.
Vitali; 16. Kelly; 17. Rabottini; 18. Sö-
rensen z.t; 19. Jaskula 0.46; 20. Claveyro-
lat z.t; 29. Stevenhaagen 0.51; 30. Ducrot
z.t; 56. Breukink 1.42; 57. Lubberding
z.t; 86. Verhoeven 5.35; 100. Schurer
12.55; 125. Van Orsouw 24.21; 126. Har-
meling; 129. Hanegraaf; 130. Poels; 139.
Talen; 145. Manders; 168. Solleveld z.t.
als Van Orsouw. Algemeen klassement:
1. Rominger 22.27.41; 2. Leclercq op
2.31; 3. Delion 2.32; 4. Roosen 2.39; 5.
Fondriest 2.40; 6. Jaskula 2.52; 7. Kelly
2.56; 8. Earley z.t; 9. Steiger 3.03; 10.
Maassen 3.04; 11. Giannetti 3.17; 12. Nu-
lens 3.17; 13. Chiurato 4.07; 14. Sergeant
4.23; 15. Ducrot 4.29; 16. Lelli 4.30; 17.
Claveyrolat 4.31; 18. Muller 4.38; 19.
Theunisse 4.41; 20. Petito 4.46; 26.
Rooks 6.10; 44. Breukink 12.33; 65. Ste-
venhaagen 21.34; 72. Lubberding 23.52;
95. Verhoeven 31.20; 103. Van Orsouw
34.43; 128. Talen 45.42; 135. Poels 49.15-
-147. Solleveld 54.18; 148. Harmeling
54.20; 150. Schurer 54.36; 153. Manders

SCHAKEN

" Reykjavik - Teamwedstrijd: derde/
ronde: Verenigde Staten - Sovjetunie
4'/2-s'/2. Stand na drie ronden: 1. Sovjet-
unie 17/2 punt, 2. Verenigde Staten 16/2
p, 3. Groot-Brittannië 14/2p, 4. Noordse
landen 11 '/2 p.
." Oisterwijk - Zonetoernooi vrouwen,
vierde ronde: Harmsen - Van Parreren
V2-V2, Drewes - De Greef0-1, Benschop -Lebel 1-0, Dubois - Tresch 1-0. Stand: 1.
Finegold 3/2 p; 2. Benschop, Van Parre-
ren, Roos, allen 3 p; 5. Dubois 2/2 p; 6.

Renovatie
Hockenheim
L°CKENHEIM - De Hocken-
rJjU-ring en zijn accommodaties
Jien de komende tijd voor zon

miljoen mark (4,4 miljoen
l 'den) worden verbeterd. Van
|w} bedrag wordt een miljoen
i?rk gebruikt voor de aanleg van
kj 1.betonmuur, die door de inter-zonale automobiel federatie
hSa) werd voorgeschreven,
(v^naast verschuift het start- en
tv'sh-gedeelte acht meter in de
(iQ tmë van de tribunes, waar-
lj r de pitts-straat breder wordt.
b 1 is de bedoeling dat de werk-
\JJJnheden vóór de eerste grote
Iq de strijd om het Duitse

op 8
ije***»_ klaar zijn. Overigens heeft
su directie van het circuit nog
(u^ds geen contract getekend dat
tJ* na 1990 op Hockenheim For-
ti.., 16 1-wedstrijden worden ge-uden. ■

(ADVERTENTIE)

I eigenS s^^bie^rnlVlaats I
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Kepu op weg
naar promotie

Van onze basketbalmedewerker
STRAMPROY- Na deverpletteren-
de overwinning op Hoppers vorige
week heeft Kepu ook de nummer
drie, Aternitas, aan de kant gezet. In
het hol van de leeuw in Stramproy
won de Kerkraadse formatie over-
tuigend met 51-72. In de openings-
fase hadden een aantal spelers van
de gasten een makkelijke winst
voor ogen. Met name door deze on-
derschatting verliep het spel vrij
stroef. Sommige spelers realiseer-
den zich niet dat deze tegenstander
twee weken geleden ook Hoppers
had verslagen. Pas in de laatste vijf
minuten van de eerste helft begon
de Zuidlimburgse aanval een beetje
te lopen.

De man-to-man van de thuisclub
bood haar tegenstander een aantal
opgelegde kansen die dan ook di-
rect werden benut. Vanuit het aan-

De tweede helft gaf eenzelfde bei
Tot de achtste minuut, hadKepu'
lichte voorsprong: 40-46. Op
moment vond coach Van de B
het welletjes en zei zijn spelers
een time-out fors de waarheid. ,
maakten er een potje van. Op stn
van een zware conditietram
moest er orde op zaken gesteld vj
den." Dat zijn discipelen dit goej
hun oren knoopten kwam al snel
uitdrukking in de stand. In de
ventiende minuut was het saldo
gelopen tot de beslissende twi]
punten: 45-65. De resterende mi
ten speelde de Kerkraadse formi
uit in een 'four-corner-offel
waarbij alle hoeken bezet wen
en de bal lang rond gespeeld vV
voordat men tot een score overgi
Met nog drie wedstrijden te g
kan Kepu zich langzaam gaan
maken voor de promotie naar
overgangsklasse.

valssysteem werden zelfs een zei
'backdoors' gelopen. Dit zijn sil
ties waarbij het spel zich cond
treert rond de vrije-worplijn erï
gescoord wordt door een plotse!'
opduikende speler. Zo kwam K<
in de veertiende minuut op
16-22 voorsprong. Maar ook Atel
tas liet zich gelden en kwam een
nuut voor rust op gelijke hooj
32-32.

Simson schie
De Halter af

Van onze volleybalmedewerker

LANDGRAAF - Gespeend van enige spanning werd
de volleybalderby tussen Datak/VCL en Camp/VC
Linne een simpele prooi voor de Middenlimburgers:
1-3 (17-16, 8-15, 7-15, 11-15). Gebrek aan blokkerend
vermogen bij de thuisploeg - waar Ramon Jung-
bauer en Theo Vlaar door blessures gehinderd,
slechts mondjesmaat inzetbaar waren - lag ten
grondslag aan het eenzijdige spelbeeld.

MAASTRICHT - Met een 10-10 gelijkspel tegen het Brunssums«
Dios hebben de dammers van MDC Maastricht de tweede plaats in d«
provinciale hoofdklasseveilig gesteld. Dios was al kampioen en moei
tegen de nummer één van Gelderland aantreden om te promovereij
naar de landelijke afdeling.
MDC ging uitstekend van start middels overwinningen van Schwiej
bert, J. te Haafen Krottje. Tweeremises brachten de thuisclub op een
riante 8-2 voorsprong. De Brunssummers vochten echter voor wat zj
waard waren en lieten via Van Sloten, Gadjradj en Derksen de stand
gelijk trekken. Het zinderende laatste duel tussen Kole en Wijnands
eindigde na een felle strijd in een puntendeling waardoor de eind
stand op 10-10 werd bepaald.
André van Sloten werd topscoorder in de provinciale hoofdklasse
met deweelderige score van 18 uit 10. Een uitstekend resultaat van dd
routinier die aan een opvallende come-back bezig is.
De reserves van Eureka (Heerlen) moeten het volgend seizoen eeij
trapje lager gaan proberen. Het 10-10 gelijkspel tegen Philidor wai
voldoende om de laatste plaats op de ranglijst te verbeteren.

Van onze dammedewerkjer

Slechts in de openingsset was de
ontmoeting goed in balans. Midden-
aanvallers Tino Bellemakers en
Guido Görtzen hielden de thuis-
ploeg in de race, voordat na 42 mi-
nuten een rake klap via de blokke-
ring van Linne wegspatte: 17-16. De
set had evenwel (te)veel kracht ge-
kost in Datakgelederen. Vooral via
de klasse van het boomlange duo
Vaessen/van Hees dicteerde
Camp/VC Linne het scoreverloop in
de volgende twee sets: 8-15 en 7-15.
Onder impulsen van Martin Enge-
len en wisselspeler Mare Quaedac-
kers veerde Datak/VCL in het laat-
ste bedrijfweer overeind. Tot bij 11-
-11 na verscheidene persoonlijke
fouten alle illusies begraven konden
worden: 11-15.

De derby tussen Pancratius-
bank/VCH 2 en Furos eindigde in
een 3-0(15-6, 15-12, 15-13) zege voor
de thuisploeg. De Kerkradenaren,
zonder de geschorste Fred Körver,
verspeelden in de tweede set een
5-12 voorsprong. In de laatste perio-
de had de thuisploeg liefst zeven
matchpoints nodig, voordat de
weerstand van Furos gebroken was.

Derby

en/WK demonstreerde via 7-15 en
11-15. Datak/VCL 2 verloor kans-
loos met 0-3 (3-15, 11-15, 9-15) van
van Tartwijk/VCH. Daarmee is het
tweede divisiedoek gevallen voor
de Landgraafse reserveploeg. „Het
was van meet af aan duidelijk dat
dit niveau voor ons te hoog gegre-
pen was. Spelverdeler Marko Mo-
ling schuift door naar de hoofd-
macht. Voor het overige hebben we
voldoende vermogen om straks in
de derde divisie probleemloos mee
te draaien," aldus speler/trainer Jos
Philippen.

Onnodig
„De drang om te presteren gaat nog
niet met overleg, Met die conclusie
becommentarieerde Pancratius-
bank/VCH coach Peter Arets de on-
nodige 2-3 (16-17, 15-7, 15-7, 7-15, 11-
-15) nederlaag van zijn ploeg tegen
MoonervWK. Onnodig, omdat de
Heerlenaren in de openingsronde
een 14-8 met dom, geforceerd spel
uit handen gaven en tijdens de vier-
de set irritatie de overhand kreeg,
als gevolg van het veel te tolerante
fluiten door arbiter Rooijackers.
Wedstrijden worden echter gewon-
nen met geconcentreerd spelen, in-
plaats van afreageren op een falen-
de scheidsrechter, zoals Moon-

scherper, neutraliseerde groten-
deels het enige gevaarlijke offensie-
ve wapen van Tonegido, de snelle
eerste tempo-aanval door het mid-
den en won onbedreigd met 15-7 en
15-8.

Start HCC
hoopgevend

HEERLEN - Gezapigheid ken-
merkte de ontmoeting tussen Pan-
cratiusbank/VCH en Tonegido 2.
Pas in de laatste twee sets acteerde
de thuisploeg een stuk dynami-
scher. Door de tempoversnelling
zorgden de Heerlense volleybalsters
niet alleen voor een opwaardering
quakijkspel, maar wist men ook het
gevaar van een dreigende nederlaag
af te wentelen: 3-2 (15-8, 14-16, 9-15,
15-7, 15-8). Op vijf speeldagen van
het einde haalde het nog ongeslagen
TDK/Brevok uit Breda de titel bin-
nen en promoveert naar de eredivi-
sie.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

Van onze hockeymedewerkster
HEERLEN - De ploegen van Heer-
len zijn in de tweede helft van de
hockeycompetitie hoopgevend van
start gegaan. Het eerste damesteam
won zondag met 2-0 van hekkeslui-
ter Boxmeer en stelt mede dankzij
het verlies van Huac op Concordia
haar eerste positie in de tweede
klasse vast. Met vier koplopers op
rij belooft het in die tweede klasse
spannend te worden. Ook de heren
van HCC verlieten tijdens de uit-
wedstrijd tegen het ambitieuze
HCAS tevreden het veld na een 3-3
gelijkspel.

„We hebben een lekkere eerste par-
tij gespeeld", zei een opgeluchte
Mare Croesen, de captain van het
Heerlense team. „Dankzij de goede
combinaties kwamen we vooral in
de eerste helft goed uit de verf.
HCAS staat op een derde positie, ze
waren duidelijk van plan ons van
het veld te spelen, dat lukte niet. Als
we de volgende partijen zo goed
spelen als vandaag dan ziet het er
goed uit".

Heerlen werd in eerste instantie op
een 1-0 achterstand gezet. Via een
rebound uit de strafcorner maakte
Hanco Lebbink de gelijkmaker.
Henk van Rijswijk bracht de rust-
stand op 2-1 voorsprong. Servaes
v.d. Eerden, de 14-jarige invaller uit
het Heerlense B-team speelde een
prachtige partij met de 'heren' mee.
De eerste teams van Kerkrade kwa-
men er het afgelopen weekeinde
iets minder gunstig vanaf. De heren
speelden tegen Hoekeer gelijk. Een
hele prestatie van het team dat met
zes punten onderaan staat in de
vierde klas. Hoekeer staat met 15
punten op de tweede positie. Het
damesteam moest het met minder
stellen en verloor met 4-0 van Mier-
lo.

Hoofdrol
Pancratiusbank/VCH 2 bleek een
lastige horzel in de pels van kam-
pioensfavoriet Sarto/Pellikaan.
Slechts met de groots mogelijke
moeite wist de sober spelende for-
matie uit Tilburg puntverlies te
voorkomen: 1-3 (10-15, 15-17, 15-12,
14-16). Beide ploegen steunden op
een sterke verdediging en legden
veel risico in de opslagen. Pancra-
tiusbank/VCH coach Jos Geraedts:
„Sarto haalde, op basis van routine,
meer rendement uit de service.".
Een hoofdrol werd daarnaast op-
geëist door Sarto veterane Paula
Hendriksen. Haar variabele aan-
valstechniek bleek uiteindelijk van
doorslaggevende betekenis.

Pancratiusbank/VCH was in de ope-
ningsset(ls-8) iets daadkrachtiger
dan de equipe uit Voorburg. De
voortzetting werd door coach Ger
Spijkers achteraf omschreven als
'afgebrand en futloos'. Met name
aan het net kon de thuisploeg niets
afdwingen. Het VCH sextet speelde
met stopverf in de benen, zo simpel
werden de volgende twee rondes
met 14-16 (na een 14-11 tussenmar-
ge) en 9-15 weggegeven. De matheid
was voor Spijkers aanleiding om
zijn wisselbank te activeren. Met
het jeugdigeduo Gaby Goessens en
Sally Dormans in de gelederen
kreeg de tot dan matte spelopvat-
ting een vitaliserende injectie. Pan-
cratiusbank/VCH, waar Wilma Sinai
een geslaagde rentree maakte na
een lange blessurestop, serveerde

De Pint voor
krachtproef Datk/VCL 2 bleef het antwoord

schuldig op een surplus aan aan-
valskracht bij TDK/Brevok 2: 3-0
(15-4, 15-5, 15-12). Het ontlopen van
rechtsreeekse degradatie wordt een
moeilijke klus voor het team van
coach Jeu van Mill.

In de derde divisie stevent Pancra-
tiusbank/VCH 3 onbedreigd op een
hernieuwd kampioenschap af. Het
gat met naaste belager Moon-
en/WK werd in een directe con-
frontatie vergroot tot liefst zestien
punten. De Heerlense routiniers na-
men in een aantrekkelijke topper
met gemak de maat van de Noord-
brabantse runner-up: 3-1 (15-11, 16-
-14, 11-15, 15-8). Datak/VCL was
dichtbij een wedstrijdpunt in de
krachtmeting tegen Sondermij-
er/SVL, maar moest terrein prijsge-
ven toen de thuisploeg in de tweede
set bij 6-12 een tandje bijschakelde:
3-1 (12-15, 16-14, 15-6, 15-8).

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

SCHGAESBERG - Worstelverl
ging Simson stevent linea recta'
het Nederlandse kampioenschap
Ook in de derde wedstrijd van
nacompetitie slaagde De Ha
Utrecht er niet in om Simson
voet dwars te zetten, integendeel
de wedstrijd grieks-romeinswef
de Domstedelingen op makkel
wijze met 24-14 door de Scft>
bergse worstelmatadoren veï
gen. In de daarop volgende vï,
strijd in de vrije stijl maakte De'
ter er een wanvertoning, van.
van de tien partijen gaf De Ha,,
zonder te worstelen prijs. Dit zi
het publiek geenszins. Daarna thaalde Simson in de vrije stijl
licht de grootste zege in haar -(staan want met 39-0 werden[
Utrechtenaren van de matras J
vaagd. \
De wedstrijd in Den Haag tuS[)
Simson K.D.O. en Olympia werö|
makkelijke wijze met 10-20 (grH
romeins) en 12-23 (vrije stijl) o[
Olympia gewonnen. k
3e ronde Na-competitie worstelen. \
Simson Schaesberg-de Halter Utfj
grieks romeins 24-14, vrije stijl 39-0. L
Simson KDO Den Haag-Olympia UUT
grieks romeins 10-20,vrije stijl 12-23. 11
Stand. 'I.Simson 3 wedstrijden 7 punten Cl
punt bonificatie)
2.olympia 3 wedstrijden 4 punten. |
3.SimsonK.D.O. 3 wedstrijden 2 punW
4.de Halter 3 wedstrijden 0 punten.

EMRC veilig
Van onze rugbymedewerkef

NIEUWEGEIN - Via een zwaar
vochten zege in Nieuwegein 1*
EMRC klassebehoud veilig ges'
Maastricht werd zo beloond 1

het harde trainen van de laatste
ken. EMRC wilde op sportieve^,
beide punten pakken. Na vijfnj!
ten moesten al twee spelers geK
seerd het veld ruimen werd. E^moest, met slechts dertien veldj
lers, ■ meteen gaan improvis6
Ook de leiding was er debet aall
men nauwelijks tot acceptabel
kon komen. John Kessels b^
EMRC met drie penaltykicks of
waarna Nieuwegein door een
nog even terug kon komen tot
Met nog maar zes voorwaa^bleef de wedstrijd tot het v
spannend. Door het verlies van
phants kan EMRC niet meer d«
deren enkan men vrijuit de co
titie uitspelen.

Brunssumse Mulders succesvol bij juniores

Zes turntitels
voor Limburgsen

Uitslagen Zuidnederlandse kampioen-
schappen:

A-wedstrijden:
■Turnsters: 1. C. Blom (Sittard) 33.30.
3-A: 1. A. Koster (Apeldoorn) 32.550; 2.
S. Gutsche (Kerkrade) 29.35; 3. P. Cau-
mon (Kerkrade) 23.65. 4-A: 1. S. Peters
(Kerkrade) 33.35; 3. J. Veenendaal
(Echt) 21.85; 5. E. van Ommen (Echt)
17.95; 6. C. Vlijt (Echt) 17.15.

B-wedstrijden:
Junioren: 1. M. Mulders (Sittard) 30.95;
Jeugd: 4. A. Peeters (Echt) 30.35; 5. N.
Fox (Kerkrade) 29.75. 2-B: 1. D. Caubo
(Echt) 23.85;v,4. W. Berkers (Kerkrade)
20.25. 3-B: 1. D. Reinders (Echt) 33.75; 2..T. Geraedts (Sittard) 30.45; 7. E. Sleven
(Sevenum) 25.10; 16. A. Joris (Sevenum)
19.70. 4-B: 1. K. Phillipsen (Sittard)
30.70; 7. M. de Vooght (Voerendaal)
24.15; 22. F. Moors (Echt) 24.15.

Provinciale kampioenen werden in de
A-klussc
Turnsters: C. Blom (Swentibold). 3-A:
S. Gutsche (KDV). 4-A: S. Peters (KDV).

B-Klassen:
Junioren: M. Mulders (Swentibold).
Jeugdklasse: A. Peeters (Echt). 2-B: D.
Caubo (Patrick Echt). 3-B: D. Reinders
(Patrick Echt). 4-B: K. Phillipsen (Swen-
tibold).

bij Swentibold Sittard turnt, ver-
overde na een spannende strijd
de juniorentitel. Zij kwam op
voorsprong na haar perfect uit-
gevoerde brugoefening waar-
voor zij 8,70 scoorde. In de
jeugdklasse won Astrid Peeters
uit Echt de provinciale titel. Haar
clubgenoten Danielle Caubo (2-
B) en Dorien Reinders (3-B) de-
den het nog beter door ook de
Zuidnederlandse titels te win-
nen. In 4-B won debutante Phil-
lipsen van Swentibold Sittard
met ruime voorsprong haar eer-
ste twee turntitels.

Limburgs beste turnster, de Sit-
tardse Christa Blom verdedigde
met oefeningen van internatio-
nale allure succesvol haar pre-
Olympische titel. Opvallend was
vooral haar brugoefening met
enkele reuzendraaien en met als
afsprong een dubbele salto. Hier-
door bleef zij uiteindelijk 0,3
punt voor op Barbara Lapre uit

EINDHOVEN - De Limburgse
turntop die te Eindhoven deel-
nam aan de Zuidnederlandse A-
en B-titelstrijd presteerde boven
ieders verwachting. Zes maal
werd een Zuidnederlandse turn-
ster Zuidnederlands kampioen.
Allen zijn zij zeker van plaatsing
in de komende Grand Prix-toer-
nooien die te Ermelo, Joure,
Enkhuizen en Hilversum gehou-
den worden en gelden als kwali-
ficatie voor de nationale titel-
strijd.

Van onze medewerker
WIM DILL

Ook in de B-klassen staat Lim-
burg er rooskleurig voor. De
Brunssumse Milena Mulders, die

Nijmegen. Bij de meisjes was de
beste Limburgse in de A-klasse
de Kerkraadse KDV-turnster
Sonja Gutsche. In het algemeen
klassement moest zij echter An-
gela Koster uit Apeldoorn voor-
laten. Van het debuterende
kwartet in 4-A verraste Sabrina
Peters, eveneens van KDV,
iedereen met een fantastische
score van 33.35 punten en won
dit jonge Kerkraadse talent haar
eerste twee turntitels.

Leunissen
succesvol
in Arnhem

Van onze badmintonmedewerker
ARNHEM - Tijdens het internatio-
nale jeugdbadmintontoernooi van
badmintonclub Arnhem bereikte
Ron Leunissen van BC Victoria
Hoensbroek drie finales in de
jeugdklassetot en met 16 jaar waar-
van hij er uiteindelijk twee wist te
winnen. In de finale van het heren-
enkelspel moest hij zijn meerdere
erkennen in de Deen Iversen, in drie
sets. Samen met clubgenoot Ton
Regterschot won hij het heren-dub-
belspel. In de finale van het ge-
mengd-dubbelspel zegevierde Ron
samen met gelegenheidspartner
Refwuto over zijn dubbelpartner
Ton Regterschot en Esme Albines.

HEERLEN - Het zestal van De Pint
uit Heerlen staat komende vrijdag
voor de krachtproef het Wessemse
Maasgolf van de titel in de ereklasse
golfbiljarten af te houden. De Heer-
lenaren, die zijn opgerukt naar de
tweede plaats, staan met nog drie
wedstrijden te spelen vier punten
achter en moeten dus winnen. Uit
derecente twee wedstrijden behaal-
den de Heerlenaren drie punten,
waarbij het gelijkspel tegen rode
lantaarndrager 't Krietje wel een te-
leurstelling betekende. Clive, Theo
en Raymond Koster wonnen voor
De Pint; Ton Wagemans, Jac. Arets
en Raimon Reijnders voor 't Krietje.
De ontmoeting tegen BV Eind uit
Nederweert leverde De Pint een 4-2
overwinning op door winstpartijen
van Raymond en Theo Koster, J.P.
Ritzen en Hans Carlitz. Stadgenoot
Bergeroder Balke won in Sittard
met 5-1 van Pappegey. Henk
Geurts, Paul Hazen, René Dortant
en Rob van Ree zorgden voor een
4-0 voorsprong. Nic Quys scoorde
vervolgens tegen en Rainer Ruzicka
won de slotpartij: 5-1.
Het Kerkraadse GBC Kloth kwam
bij Hollandia in Sittard tot 3-3, na
eerst met 2-0 te hebben achterge-
staan en met 3-2 de leiding te heb-
ben genomen.

Van onze medewerker
JO KERSTEN

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Olympia Landgraaf uitbundig gefêteerd
" LANDGRAAF - De herenploeg van Olympia Landgraaf is door de bewoners van die
plaats uitbundig gefêteerd. De turners van Olympia hebben dan ook een succesvol jaar
achter derug. Naast het algemeen springkampioenschap en de drie nationale springtitels
werden de atleten gefeliciteerd voor het behalen van de sportprijs van de gemeente Land-
graaf en de tweede plaats in de sportverkiezing van het LD. Ook B. en W. van Landgraaf
maakte haar opwachting op de druk bezochte receptie.

Sterk eindschot
Pancratiusbank/VCH

" Een ziedende
smash van de
VC Linne aanval.
Het blok van
Datak VCL sluit
niet voldoende.

Foto: FRANS RADE

Datak/VCL weggespeeld
Tweede team degradeert naar derde divisie

Limburgs dagblad sport

Reserves Eureka
al gedegradeerd

Alernilas geen partij voor Kerkradenarei
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