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Lozingen op
riool zonder
vergunning

Van onze Haagse redactie

HEERLEN - Er is een grote ach-
terstand in het afgeven van ver-
gunningen voor en het controle-
ren van rioollozingen van het Ne-
derlands bedrijfsleven. Slechts
15 procent van de bedrijven be-
schikt over een adequate vergun-
ning. Hierdoor wordt het opper-
vlaktewater constant vervuild,
ondanks de vele miljoenen in-
vesteringen in zuiveringsinstal-
laties. Een onderzoek in acht Ne-
derlandse gemeenten, waaron-
der Heerlen, heeft dat uitgewe-
zen.

Het onderzoek is verricht door
het milieualarmteam van de So-
cialistiese Party. De bevindingen
zyn gisteren gepresenteerd in
het rapport 'Zuiveren met de gif-
kraan open', een onderzoek naar

de rioolpolltiek van overheid en
bedrijfsleven.
De SP acht het bewezen dat het
bedrijfsleven het riool gebruikt
als goedkope manier om van een
deel van zijn afval af te komen.
De lokale milieudiensten zijn
niet goed uitgerust om de lozin-
gen en deafgifte van vergunnin-
gen te controleren, zo meent het
alarmteam.
Behalve in Heerlen heeft het mi-
lieuteam voor zyn onderzoek de
stand van zaken onderzocht in:
Oss, Rotterdam, Alkmaar, Spij-
kenisse, Ermelo, Groningen en
Boxtel.
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vol pk’s
Vier pagina's vol race-in-
formatie. Op vier en twee
wielen. Formule 1, toer-
en sportwagens, 500 en
125cc, cross. De impasse
in de Nederlandse en dus
ook Limburgse autosport.
Aangevuld met een com-
plete auto- en motorsport-
agenda morgen in het
Limburgs Dagblad. De
jaarlijkse LD-auto- en mo-
torsportbijlage.

het weer

ZONNIGE PERIODEN
t-*nvankelijk is er nog veel
]*^ghangende bewolking en
\per en daar mist, maar in de
i ''op van de ochtend lost dit
’&" Vanmiddag is het opnieuw
reinig met wat stapelbewol-
}'ig. De wind wordt matig uit
P*t zuidwesten en de middag-

iroiperatuur iets lager dan
"stèren; 11 graden, 's Nachts

.aalt het kwik naar 3 graden.
[* morgen wordt het geleide-
lijk aan warmer voorjaars-

L'Oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346
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man op: 22.39 onder: 07.03
J'ORGEN*°«»op: 06.55 onder: 18.44
*-*anop: 23.52 onder: 07.38

Kandidaat
De verkiezing van de president-
nieuwe-stijl staat hedenochtend op
de agenda. Naast Gorbatsjov staan
mogelijk ook minister van binnen-
landse zaken Vadim Bakatin en pre-
mier Nikolaj Ryzjkov kandidaat. Zij
werden gisteren voorgedragen door
'Sojoez', een vorige maand opge-
richte groep van conservatieve par-
lementsleden. Beide politici hebben
echter laten weten geen kandida-
tuur te ambiëren.

De wet waarby de nieuw vorm ge-
geven functie van staatspresident
van de Sovjetunie wordt geschapen,
werd dinsdag door Congres van
Volksafgevaardigden aangenomen
met 1.817 stemmen voor, 133 stem-
men tegen en 61 onthoudingen. De
afschaffing van dè leidende rol van
de communistische partij van de
Sovjetunie, zoals die stond om-
schreven in de grondwetsartikelen
6 en 7 werd aangenomen met 1.771
stemmen voor, 164 tegen en 74 ont-
houdingen.

Gorbatsjov:
’Stap Litouwen

is onwettig’
MOSKOU - Sovjetleider Michail
Gorbatsjov heeft gisteren de on-
afhankelijkheidsverklaring van
Litouwen onwettig en ongeldig
genoemd en besprekingen over
afscheiding met alle drie de Bal-
tische republieken uitgesloten.
„Het uitroepen van de onafhan-
kelijkheid behoort niet tot de be-
voegdheden van het Litouwse
parlement", zo verklaarde Gor-
batsjov op detweede dag van de
zitting van het Congres van
volksafgevaardigden.

Gorbatsjov kondigde aan dat de
kwestie voorgelegd zal worden
aan de Opperste Sovjet, die bij-
een zal komen zodra vandaag de
zitting van het Volkscongres is
afgelopen.

Maastricht vraagt Heerma spoedig antwoord

Bewoners Vinkenslag
bezetten raadszaal

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Uit ongenoe-
gen over een mogelijk gedwon-
gen verhuizing uit het grote
woonwagencentrum Vinkenslag
hebben gisteravond ongeveer
200woonwagenbewoners - voor-
namelijk vrouwen en kinderen -
anderhalf uur lang de raadszaal
bezet in het Maastrichtse stad-
huis.Tevens blokkeerden zij met
personenwagens een deel van de
binnenstad. Daardoor kon de
raadsvergadering met als hoofd-
agendapunt de aanwijzing van
een tiental nieuwe woonwagen-
lokaties in Maastricht niet op tijd
beginnen.

De woonwagenbewoners over-
handigden aan burgemeester
Ph. Houben van Maastricht een
kopie van de brief die 15 grote

woonwagencentra naar staatsse-
cretaris Heerma hebben geschre-
ven. Daarin wordt gevraagd een
aantal grote centra te behouden.

In een gesprek met de woonwa-
genbewoners zegde het gemeen-
tebestuur toe bij de staatssecre-
taris aan te dringen op een spoe
dig antwoord.
Na die toezegging verheten de
woonwagenbewoners de raads-
zaal en het stadhuis. Zodra het
antwoord van Heerma binnen is,
zal een extra raadsvergadering
worden gehouden over het
woonwagenbeleid. Dat gebeurt
in elk geval nog binnen deze
raadsperiode.
De politie van Maastricht heeft
zich tijdens de actie afzijdig ge-
houden. Met het schrappen van
het omstreden agendapunt kon
even na zes deraadsvergadering
alsnog een aanvang nemen.

" Niet wethouderPeters, maar een boze bewoonster van het
woonwagencentrum Vinkenslag, zat op het tijdstip dat de
raadsvergadering had moeten beginnen achter de college-
tafel. Foto: WIDDERSHOVEN

Kohl wil dit jaarnog geen hereniging

Genscher: ’Polen
laten meepraten’

PARIJS - Van de Westduitse rege-
ring mag Polen deelnemen aan het
gesprek tussen de twee Duitse sta-
ten an de vier geallieerden uit de

Tweede Wereldoorlog, als daar de
kwestie van dewestgrens van Polen
aan de orde is. Dit heeft minister
van buitenlandse zaken Hans-Die-
trich Genscher gisteren in Parijs ge-
zegd na besprekingen met zijn
Franse collega Roland Dumas.

Volgens berichten in de Westduitse
pers wil de Westduitse bondskanse-
lier HelmutKohl verkiezingen over
de hereniging van de beide Duits-
landen niét langer laten samenval-
len met de parlementsverkiezingen
in de Bondsrepubliek van decem-
ber dit jaar, zoals aanhoudende spe-
culaties suggereerden.
Kohl zou er nu definitief de voor-
keur aan geven bij zijn tien-punten
te blyven waarin staat dat de hereni-
ging ergens in de jaren '90 gestalte
moet krijgen.
Kohl staat de laaste tijd aan toene-
mende kritiek bloot omdat hij te-
veel haastzou maken met de hereni-
ging.yan beide Duitslanden.

Von Weizsäcker
De Westduitse president Richard
von Weizsacker zei gisteren dat de
Duitsers rekening moeten houden
met de bezorgdheid die leeft onder
de buurlanden over de Duitse een-

wording. Von Weizsacker nam gis-
teren in Vlaardingen de Geuzenpen-
ning 1990 in ontvangst uit handen
van de voorzitter van de Stichting
Geuzenverzet 1940-1945 in aanwe-
zigheid van koningin Beatrix en
prins Claus.
Het bestuur van de stichting heeft
Von Weizsacker de penning toege-
kend wegens zijn inspanningen om
de tegenstellingen tussen volken
weg te nemen. Met name door zijn
stellingname en uitspraken over het
nazi-verleden, heeft hij in zeer be-
langrijke mate bijgedragen aan de
voorwaarden voor een betere we-
reld.

sport

" Ladbroke wil weg uit
Nederland
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" Eddy Planckaert de
snelste
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Meer bevoegdheden president Eind monopolie communistische partij

Succes voor Gorbatsjov
MOSKOU - Het Sovjetrussi-
sche parlement heeft gisteren
met grote meerderheid geko-
zen voor het instellen van een
presidentschap met vergaan-
de bevoegdheden. Daarnaast
maakte het Congres van
Volksafgevaardigden een eind
aan het machtsmonopolie van
de communistische partij,
waarmee na 72 jaar de weg
naar een meerpartijenstelsel
in de Sovjetunie is geopend.

Maandagavond werd de stemming
nog uitgesteld, waarschijnlijk om-
dat bij de Sovjetleiding het vermoe-
den bestond, dat de vereiste twee-
derde meerderheid niet gehaald zou
worden. Na de discussies van maan-
dagavond en gisterochtend, waarbij
Gorbat.sjov enkele concessies deed
aan de oppositie, stemde het parle-
ment gisterochtend in met de wets-
voorstellen.

Krachtens de,bijgestelde voorstel-
len kan. de president niet langer al-
leen besluiten de noodtoestand in
de afzonderlijke republieken uit te
roepen. Daarvoor is nu de instem-
ming nodig van de leiding van de
betrokken republiek, en bij weige-
ring, van het Sovjet-parlement.

Daarnaast heeft het parlement meer
bevoegdheden bedongen tegenover
de president. Zo is het veto-recht
van de toekomstige Sovjet-presi-
dent niet groter dan dat waarover de
Amerikaanse president beschikt.

Diplomaten in Moskou zien in de
uitkomst van beide stemmingen
een overwinning voor de huidige
president en partijleider Gorbats-
jov, die hoogstwaarschijnlijk de
nieuw gecreëerde functie gaat be-
kleden. De remmende rol van het
conservatieve deel van de partij lijkt
uitgespeeld. En de nieuwe presi-
dent kan krachtiger optreden tegen
de afscheidingsbewegingen zoals in
de Baltische landen en in deKauka-
sus.

Europarlement
kan graanboeren

niet helpen
Van onze correspondent

STRAATSBURG - Van het Euro-
pees Parlement kunnen de graan-
boeren weinig heil verwachten. Dit
bleek gisteren in Straatsburg, waar
tientallen Europarlementariërs het
woord voerden in het landbouw-
prijzendebat, dat zich voortdurend
weer toespitste op de vaak uitzicht-
loze financiële positie van de akker-
bouwers. Er werd voor verzachten-
de flankerende maatregelen gepleit,
al of niet verplichte braaklegging
bijvoorbeeld.

Als morgen enkele bussen met pro-
testerende Nederlandse graanboe-
ren in Straatsburg aangekomen
zijn, vinden in het Europees Parle-
ment de stemmingen plaats over
liefst 309 amandementen, die wer-
den ingediend. Overigens is het zo
dat het Europees Parlement in land-
bouwzaken slechtseen adviserende
stem heeft. Het laatste woord ligt in
Brussel, bij Commissie en Raad.

Bonn stopt
steun aan
’Übersiedler’

Van onze correspondent

BONN - De Westduitse regering
gaat op zeer korte termijn de bij-
stand aan 'Übersiedler' uit de DDR
schrappen of fors beperken. Ze
geeft daarmee toe aan de sterke
druk van de deelstaten, die nauwe-
lijks nog zijn opgewassen tegen de
stroom nieuwkomers. Door te kor-
ten op uitkeringen en pensioenen
hoopt Bonn de exodus uit Oost-
Duitsland te stoppen. Het geld, dat
wordt bespaard, zal worden geïn-
vesteerd in de DDR.

Voorts wordt overwogen speciale
i' *''T< " 'i 'verhuisgeld in te trekken. 'Über

siedler' zullen bovendien, zo is <f<
verwachting, moeten aantonen da
ze in de Bondsrepubliek werk ei
een woning hebben.

gunstige

De Westduitse bondskanselierKoh
heeft er gisteren voor gepleit deorr
ruil tussen de Ostmark en de
D-mark voor kleine spaarders in <1.
verhouding 1 op 1 te laten plaatsvin
den. Hij maakte wel duidelijk dal
die verhouding niet zal gelden vooi
de gehele geldomloop in de DDR
Of alle spaargelden tegen de gunsti'
ge koers kunnen worden omgewis
seld en wanneer dat gaat gebeuren
lietKohl in het midden.
In Bonn begint vandaag het zogehe-
ten 'twee-plus-vier'-overleg over de
Duitse eenwording.
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Evangeliseren
De heer Derksen, rijk geworden
door zijn Centerparcs (voorheen
Sporthuis Centrum), waarover u op

aart publiceerde, vindt het no-
de wereld en vooral Nederland
vangeliseren. Toen hij de KRO

niet in handen kon krijgen en zijn
katholiek nieuwsblad het niet deed,
heeft hij het familieblad Manna uit-
gevonden.
Geld spreekt geen rol voor hem,
maar beter had hij het gebod van de
naastenliefde kunnen overwegen en
voor redelijke prijzen zijn bunga-
lows kunnen verhuren aan gezin-nen die de fantastisch hoge prijzen
niet kunnen betalen. Wat heeft Je-
zus ook alweer gezegd tegen de rijke

eling? „Verkoop alles wat u be-
n geeft het aan de armen". En

niet: „Ga er mee evangeliseren",
want dat doet de EO wel. Miljoenen
mensen over de hele wereld gaan
dood van de honger en leven in
krotten, of in de open lucht. Daar
had zijn geld terecht moeten lto-

Als je zó katholiek wil zijn is
dat de weg en niet door het op de
njarkt brengen van een blad.

DEN HAAG J. Hakvoort

Medjugorge
Naar aanleidingvan de start van de
vasten en de bisschoppelijke vas-
tenbrief het volgende: ik wil toch
nog eens een oproep doen aan onze
grote kerkleiders. Hoelang denken
de kerkheren het nog vol te houden
om de verschijningen in Medjugor-
ge niet te erkennen? En hoe lang
moet de Heer nog voor zijn eigen
kerkelijke rechters verschijnen,
voorgeleid door zijn eigen aposte-
len, voordat ze in zijn wonderen ge-
loven, met hun onderzoekingen en
bestuderingen? God zag zijn werk
toch wel eens graag voltooid en be-
antwoord door zijn apostelen (mis-
schien voor Pasen anno 1990). De
Heer is echt ondoorgrondelijk in
zijn doen en laten en verschijnt ge-
woon als mens onder zijn mensen
op zijn H. Berg Crucifac te Medju-
gorge en doet er nog dagelijks zijn
wonderen met zijn moeder Maria,
de moeder van onze kerk, de kerk
van God.

SPAUBEEK
M. Doensen-Triepels

Roda JC 1
Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat Jan Reker in de belangrijke
wedstrijd Roda J.C. - Fortuna (0-1), Haan zolang aan de kant hield?
In ieder geval is dat de blunder van deze competitie. Zelfs het altijd
'ondeskundig' publiek had deze keer gelijk toen het Haans naam
scandeerde.

Hoe vaak heeft Reker niet gezegd dat Haan goud waard is voor Roda
JCToch behandeltReke* hem als oud ijzer. Ik vind datjehet een met
het ander niet kunt rijmen. Zeker-niet als ik zie dat in de vijfminuten
dat Haan meespeelde, hij meer klaar maakte dan derest van de voor-
hoede in de helewedstrijd. Als Verhagen van de voorzet van Hoffman
afblijft, staat het door Haan 1-1. Met andere woorden: Haan had uit de
perfecte voorzet van Hoffman zeker gelijk weten te maken.
Haan zou dan alweer goud waard zijn geweest voor Roda.

LANDGRAAF H. Scholten

" Michel Haan van Roda JC

KNWU
Afgelopen zaterdag las ik in uw
krant dat de heer Sjeng Duykers, af-
tredend consul van de KNWU, bij
gelegenheid van zijn vertrek onder-
scheiden werd met het Zilveren
Wiel.

Ik vind het bijzonder fijn voor be-
trokkene dat hem deze eer te beurt
is gevallen. Toch kan ik mij niet aan
de indruk onttrekken dat er ook nu
weer met twee maten gemeten is.

Schijnbaar komt het er bij de ver-
antwoordelijken vooral op aan wat
voor soort persoon je bent en welke
functie je bekleedt om al of niet in
aanmerking te komen voor een on-

derscheiding. Ik kan het althans
niet verklaren dat eenvoudige en
bescheiden mannen, hoewel ze zich
decennia lang volledig inzetten voor
de wielrennerij en er onverdroten
voor werken, een dergelijke blijk
van waardering konsekwent ont-
zegd wordt.

Vorig jaar nog heeft ondergeteken-
de verschillende pogingen onderno-
men om gedaan te krijgen dat aan
een noest werker en groot stimula-
tor van de Limburgse wielersport,
bij gelegenheid van diens jubileum,
vanuit de wielerwereld een onder-
scheiding zou worden toegekend.
Bedoelde jubilaris kon bogen op
veertig jaar onafgebroken lidmaat-
schapvan een wielerclub. Oprichter

(gevolgd door een 25-jarig voorzit-
tersschap) van een . wielercomité,
dat hij tot grote bloei en activiteit
wist te brengen én organisator van
een groot aantal wielerwedstrijden.

Noch het een, noch het ander werd
echtervoldoende geacht om betrok-
kene in aanmerking te laten komen
voor een of andere ereteken.

In dit kader bezien zal het niemand
verwonderen dat het toekennenvan
het Zilveren Wiel (zowat de hoogste
onderscheiding die de KNWU kent)
aan de ex-consul, mij toch wel een
bittere smaak in de mond bezorgd.

HEERLEN H. Smith

Roda JC 2
Bij deze wil ik mijn ongenoegen
uiten over Roda JC. Bah, bah en nog
eens bah. Wat deze ploeg presteert?
Drie a vier wedstrijden spelen zij
goed per jaaren de rest is amateur-
werk. Reker kan danwelzeggen dat
ze hun excuses.moeten aanbieden
aan het betaalde publiek. Dan moe-
ten ze de toeschouwers maar eens
gratis naar een voetbalwedstrijd la-
ten kijken en de spelers laten beta-
len.

Er zijn enkele spelers die het wel ge-
loven, die met hun gedachten al bij
het volgend seizoen zijn of bij een
nieuwe club. Dat zie jeaan de instel-
ling op het veld. Voor mij is er maar
een speler die hoog boven de ande-
ren uitsteekt en dat is onze eigen G.
Hansen.

Als ik de stand zie verwacht ik dat
Roda er wederom niet bij is aan het
eind van de rit. Met name door de
speelwijze gedurende de competi-
tie. Dat Roda de wedstrijd verloren
heeft tegen Fortuna is daar de oor-
zaak van. Evenals de opstelling van
de voorhoede. Reker heeft wat dat
aangaat wel geslapen door de beste
op de bank te laten zitten. Hoffman
en Haan zijn toch degenen die de
doelpunten maken. Voor mij doen
Twente, Vitesse, Groningen en For-
tuna mee aan de Europa-cup, en
Roda niet. Het wordt tijd dat het be-
stuur eens begint met boetes uit te
delen.

HEERLEN W. Hermsen

in gesprek

Verkiezingen
Ik word doodziek van de verhaaltjes in uw krant
over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Je
leest welwie er zoal kandidaat is, maar over een ge-
meentelijk verkiezingsprogramma van de verschil-
lende politieke partijen lees je nergens iets. Hoe
moet ik nu weten op wie ik moet stemmen, als hele-
maal niet bekend is waarvoor de kandidaten en de
partijen zich zullen inzetten binnen de gemeentelij-
ke politiek?
Aan de landelijke partijprogramma's heb je niets,
want die zeggen nauwelijks iets over actiepunten
binnen de gemeenten. Wat moet jenu als kiezer in
zon situatie? Het beste kun je nog maar stemmen
op iemand van de lijsten, die je persoonlijk een
beetje kent en die je wat vertrouwen geeft.
Het allerergste is nog wel dat bij voorbeeld in Heer-
len een lid van de gemeenteraad ’ 26000 per jaar
opstrijkt. Daarvoor moet hij dan per maand enkele
commissievergaderingen en de raadsvergadering
bijwonen plus wat stukken lezen. Tachtig procent
van deraadsleden doen nergens hun mond open of

mógen die niet open doen in het kader van de par
tijdiscipline.
Een dikke ’ 2000 per maand is voor een gemeente-
raadslid mooi meegenomen. Om zon goed betaald
baantje als raadslid te bemachtigen is het de moeite
waard een privé-advertentiecampagne te financie-
ren om stemmen te werven. De kost gaat immers
voor de baat uit!
Waarom moet zon raadslidmaatschap nou in he-
melsnaam betaald worden? Vergelijk dat eens met
de honderden bestuurders van verenigingen en
stichtingen die zich geheel belangeloos, vaak zelfs
zonder vergoeding van gemaakte onkosten, inzet-
ten. Zij besteden vaak héél wat meer tijd en energie
aan hun vereniging dan raadsleden aan het raads-
werk.

Die betaling aan raadsleden moet worden afge-
schaft. Voor de gemeente Heerlen zou dat 40 x
’26.000 per jaar opleveren ofwel meer dan een mil-
joen gulden per jaar. Daarmee zouden de subsidies
voor verenigingen en dergelijke mooi kunnen wor-
den verhoogd.

HEERLEN G.W. Kanters1%Op 21 maart weerstemmen op een dik betaald (?) raadslid.
(Archieffoto)

Celstraffen en psychiatrie
Naar aanleiding van een reeks
rechtbankpublicaties in uw
krant het volgende.
Een Marokkaan die binnen-
drong in het 'Blijf van mijn
lijf-huis in Heerlen en zijn ex-
vrouw met veertien messte-
ken levensgevaarlijk ver-
wondde werd tot 5 jaar gevan-
genisstrafveroordeeld.

Officier van justitie, mr Smalburg,
hekelde het rapport van de door de
Maastrichtse rechtbank aangestel-
de psychiater Van Leeuwen van de
Pieter Baan Stichting. Van Leeu-
wen was tot de conclusie gekomen
dat de verdachte verminderd toere-
keningsvatbaar was geweest.
In een andere moordzaak zei mr
Max Moszkowicz dat een getuige
een geboren leugenaar was, dit vol-
gens het rapport van diezelfde Van
Leeuwen.
Verder kwam een jongeman in ge-
zelschap van twee advocaten zijn
onschuld bewijzen. Op 1 november
vorig jaar had hij op de Heerlense
Spoorsingel een langs de weg sla-
pende zwerver met enkele hamer-

en op het hoofd dodelijk ver-
wond. De beroving met dodelijk af-
lopp bracht vijfguldenop. Weer was

en rapport van psychiater Van
Leeuwen dat sprak van sterk ver-
minderde toerekeningsvatbaarheid
bij verdachte, hoewel hij diezelfde
dag in Heerlen nog meer mensen
met die hamer bedreigd had. Hope-
lijk legt mr Smalburg ook hier dit
rapport naast zich neer. Eindelijk
-moet de tijd er zijn dat dergelijke
psychiaters geen invloed meer mo-
gen hebben bij de strafbepaling
door de rechtbank. Afgaande op die
onnozele rapporten die deze men-

sen uitbrengen over die misdadi-
gers moeten we ons toch wel afvra-
gen of die psychiaters zelf wel toere-
keningsvatbaar zijn. Mr Smalburg
is de eerste officier van justitie die
zich eens niet aan een psychiatrisch
rapport houdt. Hopelijk volgden die
anderen ook. De tijd moet weer ko-
men dat iedereen vrij op straat kan
zonder het risico te lopen overval-
len, beroofd of vermoord te worden.
De criminaliteit neemt steeds meer
toe en er is maar één oplossing om
daar een einde aan te maken: geen
psychiatrische rapporten meer en
herinvoering van de doodstraf! Een
Amerikaanse professor zei onlangs
voor een Duits tv-station dat geen
mens in de hele wereld kan zeggen
of iemand ontoerekeningsvatbaar
is. Een uitspraak die iedere psychia-
ter in Nederland zich maar eens ter
harte moet nemen. Bij al die over-
vallen en moordpartijen op on-
schuldige mensen in ons land geldt
maar één spreekwoord: 'Opgeruimd
staat netjes. Dan eerst kan de maat-
schappij weer gezond worden, als al
dat gespuis van de straat is.
KERKRADE H. Schlangen

Jeltsin
Hierbij een reactie op Boris Jeltsins
politieke visie op de situatie in de
Sovjetunie, waarover u op 7 maart
schreef in uw dagblad.
Volgens mij is Jeltsin een afgunsti-
ge man als hij zegt, dat de economi-
sche hervormingen al vijfjaren eer-
der hadden moeten worden inge-
voerd. Dat is onzin en mosterd na de
maaltijd. Het Russische volk heeft
alleen aan president Gorbatsjov te
danken dat het starre Russische re-
gime is afgeschaft en het volk in-
spraak heeft. Zij mogen nu hun
eigen mening geven, zonder opge-
pakt te worden. Ik hoop dat het
Russische volk president Gorbats-
jov steunt. Dan is president Gor-
batsjov de juiste man op de juiste
plaats.
BERG EN TERBLIJT

R. van Noorden.

Melkkoe
Ik wil even reageren op uw al!
kei van 8 maart over de nieJ6
lastenverzwaring voor de ai?c
mobilist. ir

Hoe komt de heer Van AmPl
voort erbij dat op internatiori0
niveau, de massa inclusief laf**
vermogen als maatstaf voor 11
wegenbelasting gehante»v
wordt? Bij mijn weten isr<
Duitsland en België de cilind
inhoud de maatstaf, en in Frar
rijk wordt de wegenbelastingI.'
de brandstof geheven! Hoe hefl
de andere landen binnen de I
is weet ik jammer genoeg n*
En wat heeft het laadvermog1
of het aantal passagiers ermee*-
maken? Die man meent zeL
dat we iedere dag de auto vol 14
teriaal of passagiers hebben! v
We moesten dan maar geen k'
deren nemen, en een klei
tweezitter kopen, anders is
auto straks niet meer te betaio
Ik krijg steeds meer de indr
dat de auto tóch de groot!
melkkoe is van dezeregering,'
dat sommige Kamerleden
staatssecretarissen heel wat ai*
delen hebben in de openb*j
vervoerbedrijven. Als het
doorgaat dan zie je over pakw
10 tot 15 jaar alleen nog maar 1
ter gesitueerden met een auto f
den. Mensen die dan een modi
inkomen of minder hebben ku
nen geen auto meer rijden.
En dan nog dit: We hebben |
laatste tijd allemaal de capriol
van minister Maij-Weggen Jl
volgd. Minister Maij-Wegg..
wanneer stapt v nu eens eind
lijk op en laat ons, eenvoudt
mensen, met rust! Of heeft v re'
last van de ongelukken diei
heeft meegemaakt? 1
HEERLEN M. B. Bae[

Rekening-rijden
Ik erger mij mateloos aan dat gezeur
van Maij-Weggen over het pakken
van de automobilist. Voor mij moet
het worden Maij Weg Ermee. De
automobilist wordt al genoeg ge-
pakt, al hebben die dikkoppen in
Den Haag er geen last van, want zij
krijgen het toch betaald (dure auto
plus chauffeur en kilometervergoe-
ding). De laatste jaren heb ik reeds
enkele malen meegemaakt dat de
motorrijtuigenbelasting tijdelijk
verhoogd werd, maar tot op heden
is dit niet teruggeschroefd. Waar is
dat geld dan gebleven of had die
voorgangster, Smit-Kroes, te veel
'onnodig' nodig?
Er wordt wel veel gepraatover Oost-
Europa maar hier bij ons worden
wij ook al stilaan uitgekleed door
die multinationals en de regering.
Die winst van Shell is hoofdzakelijk
ontstaan door de automobilist te be-
lazeren. Vorig jaar om deze tijd
kostte 1 liter benzine ± f 1,65, intus-
sen is de dollar 30 cent in prijs ge-
daald. Omdat de olie in dol lars be-
taald wordt moet toch zeker ook de
benzineprijs een stuk omkiag ge-
gaan zijn.
Maar niks daarvan. Wel als de dollar
2 cent stijgt, dan gaat ook direct de
benzineprijs omhoog.
HEERLEN H. Geerlings

Oplossing van gistere
GRAS-FOR
LEL-S-PY
OM-KAR-K
E-WA T E R -
DOR-E-OE
-K AS-ZES
PAN-B-SP
L -GERST -
OS-BOT- N
ELS-K-ZO
GAST- L ON

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 sterke drank; 3 iets dat rijke
winst oplevert (fig.); 5 bramzeil van de be-
zaansmast; 7 op kalm-komische manier; 8
verkeersplein; 9 niet één enkele persoon.

Verticaal: 1 dwaze praatjes; 2 knaagdi*
Noord-Europa; 3 email van de tandef,aantekening; 5 innerlijk besef van goed,
kwaad; 6 natuurlijkheid.

recept
Varkenshaasjes
in rode portsaus
Misschien lijkt het op het eerste ge-
zicht onnodig de port tot de helft
van de oospronkelike hoeveelheid
te laten inkoken. Toch is het inko-
ken van alcoholhoudende dranken
als wijn, port en sherry belangrijk.
Alcohol verdampt voor een groot
deel maar de smaakstoffen blijven
en komen door het inkoken zelfs

krachtiger naar voren.
Benodigdheden voor 4 personen: 2
varkenshaasjes, peper & zout, bo-
ter. Voor de saus: 3 dlrode port, 1 dl
water, xh bouillonblokje, allesbin-
der, 30 g boter.
Wrijf het vlees in met peper en zout.
Verhit boter en bak hierin de var-
kenshaasjes rondom aan. Draai de
hittebron lager en braad de haasjes
in 15-20 minuten gaar. Kook onder-
tussen de port op hoog vuur in tot

de helft van de oorspronkelijke hoe-
veelheid. Los het bouillonblokje op
in het water en voeg dit bij de inge-
kookte port. Laat beide ongeveer 1
minuut zachtjes koken en bind de
saus vervolgens met de allesbinder.
Verdeel de boter in stukjes en laat
deze in de saus smelten. Neem het
vlees uit de pan, laat het even rusten
en snijd het in dikke plakken. Ser-
veer de saus apart bij het vlees.
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koed en Arbeiderspartij op zoek naar nieuwe partners

Shamir ontbindt
coalitie in Israël
4UZALEM - De Israëli-

S^ premier Yitzhak Shamir
d jt gisteren de regeringscoa-
nvan nationale eenheid met
ieArbeiderspartij ontbonden.

ontsloeg vice-premier en
ister van financiën Shi-

|2l Peres, die tevens de lei-
ris van de Arbeiderspartij,
■"rna de overige tien minis-
gl van de Arbeiderspartij

portefeuille ter beschik-
l stelden.

Ontslag van Peres en het aftre-
van de overige ministers van
partij gaan formeel pas over 48
in, hetgeen ruimte laat voor

;te pogingen om tot een com-
nis te komen, voordat morgen

' de Arbeiderspartij een motie
Wantrouwen in het parlement
«mming wordt gebracht. Wordt
♦notie aangenomen, dan zal de

" regering moeten aftreden en
ten er nieuwe verkiezingen ge-
Hen worden. Maar de kans dat
kabinet gelijmd kan worden,

P algemeen vrij klein geacht.

iLikoed-blok en de Arbeiders-
jij hebben inmiddels beide toe-

l^ring gezocht tot de kleine or-
'/oxe en linkse partijen in het
«ment, in de hoop een nieuwe
'ring te kunnen vormen zonder
tiezingen. De sleutelpositie in
120 zetels tellendeKnesset wordtH door twee zeer orthodox gods-
ptige partijen, die samen zeven
'Is hebben. De Arbeiderspartij
I friet aanverwante partijen reke-
"op 55 zetels en het Likoed-blok
■ft met bondgenoten 58 zetels.

edesproces
"*;S opperde al dat de Arbeiders-tij een nieuweregering zou kun-
-1 vormen met orthodox-joodse
'inkse partijen. „We hopen dat
■"iet vredesproces kunnen voort-

en we denken dat er een kans
"*aar hoe groot die is, is onzeker."

PLO-vertegenwoordiger in Cai-
~aeedKamal, beschuldigde Sha-

'. van pogingen het vredesproces
■raineren en vond dat de VS de
J'ge stappen moeten nemen om
"friir tot inkeer te brengen. Jor-
pse functionarissen en politici
"''schuwden dat pogingen van
£t>ische landen om het vredes-?ces te bevorderen met de valvan. Israëlische kabinet onmogelijk
rden gemaakt, en dat de reputa-

' van de Verenigde Staten in het
op deze manier

irll goed wordt gedaan.
HL.jd?"fristischer gestemd was de
e erikaanse oud-president Carter,. voor het Egyptisch-Israëlische
j.'-'esakkoord van 1978 heeft be-hield. Volgens hem zijn de fun-
!^enten voor een Palestijns-Israë-
»l*e dialoog gelegd. Hij hoopte
ÈPL~**at er nu een regering van
u jjts één partij komt in Israël, zo-het afgelopen is met het gehar-ar van een coalitie.

Jaarlijks duizenden
operaties afgezegd

UTRECHT - Een 'knelpuntenen-
quête' van de Landelijke Specialis-
ten Vereniging (LSV) heeft uitgewe-
zen dat jaarlijks zon 30.000 opera-
ties moeten worden afgezegd, soms
een half uur voor de ingreep. De
specialismen waar zich wat dit be-
treft de meeste problemen voor-
doenzijn orthopedie, chirurgie, uro-
logie, gynaecologie, oogheelkunde
en keel-, neus- en oorheelkunde.

De nieuwe voorzitter van de LSV,
dr A.W. Mulder, noemde een tekort
aan OK-personeel (operatiekamer)

en vaak niet inzetbare operatie-
ruimten en faciliteiten gisteren op
een persbijeenkomst als belangrijk-
ste oorzaken. Zo komt het nogal
eens voor dat 's ochtends niet met
het operatieprogramma kan worden
begonnen, omdat 's nachts spoed-
operaties zijn uitgevoerd.

De enquête wees ook uit dat de
wachttijden voor poliklinische be-
handelingen zijn opgelopen van ge-
middeld twee weken in 1984 tot bij-
na vier in 1989. Oogartsen en plas-
tisch chirurgen meldden zelfs
wachttijden van meer dan een half
jaar. Voornaamste oorzaken hier
zijn gebrek aan behandelruimte en
een tekort aan specialisten en perso-
neel.

Voor klinische behandelingen zijn
de wachttijden nog meer toegeno-
men: in 1984 duurde het wachten op
een opname gemiddeld drie weken,
vorig jaar zes. Sommige ziekenhui-
zen gaven wachttijden van meer
dan eenjaar op voor oogheelkunde,
orthopedie en plastische chirurgie.

ETA wil bestand
MADRID - De Baskische terroristi-
sche afscheidingsbeweging ETA
heeft opnieuw haar bereidheid tot
een wapenstilstand openbaar ge-
maakt.

De voorwaarde is dat de Spaanse"re-
gering het zogenaamde Algerije-ak-
koord accepteert, dat een generaal
pardon inhoudtvoor alle ETA-leden
in gevangen- of ballingschap.

’Wiedwarsligt,wachlstraf’Plan van Serviërs:
Albanezen verjagen

t*>{wGriADO - Servië heeft het plan
tf'ir-wy at alle Albanezen in de pro-
jloe„leKosovo in het zuidoosten van
létigj^slavië, die niet instemmen-)W^e,Servische plannen voor deze
.-1 g°' te verdrijven. Dat heeft het
'"Uife!f ïTat*° verschijnende blad 'Po-
.ier Expres' gisteren gemeld on-
Jfetijj erwUzing naar een desbetref-
fend,.- Programma van de ServischeBering
JkOp .
'"rii _tgene die achteruitgang en

■■«i VpJ. willen- wacht straf, ontslag
iScVftlglng>" zo omschrijft het tijd-
sein; "" Programma. Elders werd
var_ r)ng gemaakt van 'verbanningac strijdlustigen'.

a9rn
i.f§eloD

ast .2uHen de Serven die de
eid jen Jai-en uit de in meerder-

ProvifjT 001" Albanezen bewoonde
le zijn weggetrokken een

woning en werk in de provincie
worden aangeboden om hen te be-
wegen naar Kosovo terug te keren.

Alle Albanezen die de afgelopen
maanden, ondanks de geldende ar-
beidsplrcht, hebben gestaakt zullen,
indien de Servische regering haar
zin krijgt, worden ontslagen. Voor
mei zal besloten worden of de we-
gens 'nationalisme' veroordeelde
Albanese minderjarigen gratie kun-
nen krijgen.

De progressiefste republiek in Joe-
goslavië, Slovenië, heeft inmiddels
protest aangetekend tegen de ver-
drijvingvan Albanezen. Hierbij spe-,
len de pogingen van Servië om Ko-
sovo geheel in te lijven een groterol.
De Albanezen zelf streven naar zelf-
standigheid binnen Joegoslavië.

Van onze Haagseredacteur

EN HAAG - De CDA-fractie in de
Tweede Kamer zal vandaag aan-
dringen op een nieuwe afslankings-
operatie bij de rijksoverheid. Het
Limburgse Kamerlid Walter Paulis,
woordvoerder voor ambtenarenza-
ken, zal vandaag tijdens het Kamer-
debat over de afslankingsoperatie
eisen dat daarbij nu naar de top van
de ministeries wordt gekeken.
Evenals de PvdA-fractie is het CDA
er ontevreden over dat er vooral
ambtenaren met uitvoerende en la-
gere functies zijn verdwenen in de
nu nog lopende afslankingsopera- I
tie. 1
Volgens Paulis wordt de doelstel- i
lingvan die operatie- 20.000 ambte- ]
naren minder in 1990 - wel zo onge- i
veer gehaald, maar wordt voorbijge- :
schoten aan de doelstelling dat die :
vermindering van de top af naar be- i
neden zou moeten plaatsvinden. <

Toekomst
Er zijn nu al tekorten aan oogartsen
en orthopeden. Mulder voorspelde
dat er over vijfjaar in meer specia-
lismen tekorten zijn. Hij schreef dat
toe aan de beperking van het aantal
specialisten door de overheid en het
tekort aan geld voor de opleiding

van specialisten. Mulder vindt het
dan ook tijd dat de patiënten zich
eens gaanroeren.

Directeur J. van der Wilk van het
Landelijk Patiënten/Consumenten
Platform zei desgevraagd dat hijvo-
rige maand ook van de kant van de
Nationale Ziekenhuisraad al het
verzoek heeft gehad zich teweer te
stellen tegen de groeiende wacht-
lijsten. Maar cijfers daarover van de
NZR heeft hij nog maar net binnen
en die van de LSV nog helemaal
niet. „Ik ben geen doorgeefluik van
ziekenhuisdirecteuren of specialis-
ten", aldus Van der Wilk.

Positief
Volgens de woordvoerder van de
Spoorwegen zal de wal op een
goed moment het schip keren.
„Of reizigers gaan een andere
vorm van vervoer kiezen, of zij
zullen het tijdstip van hun reis
verschuiven", zei hij.
De NS zijn niet verbaasd over het
toenemend aantal klachten, al-

dus de zegsman. „We hebben het
de reizigers zelf erg gemakkelijk
gemaakt door op de achterkant
van ieder treinkaartje te vermel-
den hoe jeeen klacht kunt indie-
nen. Bovendien zijn er voorge-
drukte klachtenkaarten beschik-
baar."

Het spoor heeft overigens uit zijn
voortdurende kwaliteitsonder-
zoek ook wat positieve aspecten
weten te halen. Zo stijgt, volgens
de woordvoerder, de tevreden-
heid over de punctualiteit van
het vervoer per spoor en zijn rei-
zigers in toenemende mate tevre-
den over de afhandeling van
klachten.

binnen/buitenland

Veel klachten over
dienstverlening NS

RECHT - Treinreizigers kla-
-4 steeds meer over de dienst-
Jening van de Nederlandse
(iorwegen. Dat blijkt uit een
ïme notitie van de NS-dienst
,ploitatie. Het aantal klachten

jaarmet bijna 20procent
jtegen ten opzichte van 1988.
n de 36.000 brieven die NS
.(Ving waren 20.000 van klagen-
reizigers.

I grootste deel van de klach-: heeft betrekking op de slech-
jinformatie voor aanvang van
jreis. De NS-woordvoerder
"klaart dat deels uit het verval-
tvan het spoorboekje voor het
itenland. Reizigers met een
i

buitenlandse bestemming moe-
ten daardoor vaak lang wachten
voordat zij over de juiste infor-
matie beschikken.

Een andere veel voorkomende
klacht betreft de dienstverlening
op de stations en in de treinen.
Afgifte van verkeerde trein-
kaartjes, onvriendelijke behan-

delingen foutieve informatie zijn
een bron van ergernis voor veel
reizigers.
Tenslotte maken steeds meer
klanten van de NS zich drukover
de overvolle treinen, vooral tij-
dens de spitsuren. Dat probleem
zal de komende jaren niet wor-
den opgelost. Met ingang van
volgend jaarzullen de treinen al-

leen maar voller worden door de
invoering van de openbaar ver-
voerkaart voor studenten. Het
zal nog jaren duren voordat het
locomotieven- en rijtuigenpark
op de juiste sterkte is.

Overvallers
gebruiken

raket
" In de Franse stad Mar-
seille hebben zes mannen
gisteren met zwaar ge-
schut een gepantserde be-
stelwagen overvallen en
daarbij twee mensen ge-
dood. Zij versperden de
bestelwagen eerst de weg,
openden vervolgens met

automatische pistolen het
vuur en schoten daarna
met een raket een gat in
de achterkant van de wa-
gen. Na de overval gin-
gen de gemaskerde man-
nen er vandoor in twee
gereedstaande vluchtau-
tos. Voor zover bekend
met medeneming van
zakken die de bestelwa-
gen vervoerde. Wat daar-
in zat is nog niet bekend.
Naast de twee doden viel
er ook een zwaargewon-
de.

Amerika heft
embargo tegen
Nicaragua op

WASHINGTON - Het economische
embargo van de Verenigde Staten
tegen Nicaragua is opgeheven. Dat
heeft de Amerikaanse president
George Bush gisteren in Washing-
ton bekendgemaakt.
„Ik heb zojuist een maatregel uitge-
vaardigd om de economische blok-
kade van Nicaragua te beëindigen",
aldus Bush op een persconferentie.
De maatregel is bedoeld om de
nieuw gekozenregering van Nicara-
gua te helpen om de slechte econo-
mische situatie van het land te ver-
beteren.
De president maakte ook bekend
dat hij het Congres zal vragen op 5
april een 'fonds voor democratie'
goed te keuren van 800 miljoen dol-
lar (ongeveer 1,6 miljard gulden)
voor Nicaragua en Panama samen.

Negenjarig
meisje krijgt

gezonde baby
ANKARA - Een negen jaar oud
meisje heeft in Afyon in het wes-

ten van Turkije het leven ge-
schonken aan een gezond kind.

Om het leven van de zeer jonge
moeder niet in gevaar te bren-
gen, werd de baby met een kei-
zersnede ter wereld gebracht.
Het meisje was door een jongen
in haar geboortedorp verleid. De
zwangerschap werd vorige
maand ontdekt door middel van
een echoscopie-onderzoek.

Paulis: ’Verdere afslanking rijksoverheid’CDA wil ook minder
hogere ambtenaren

Ook vindt het CDA dat er nauwe-
lijks is gekeken naar het afstoten
van taken.
Volgens Paulis zullen bij een vol-
gende afslankingsoperatie de cen-
trale beleidsafdelingen van de mi-
nisteries onder 'het mes' moeten.
Hun effectiviteit moet grondig wor-
den bekeken. Daarnaast moeten
meer taken worden gedecentrali-
seerd en rijksdiensten meer onder
eigen verantwoordelijkheid (en met
eigen budgettten) taken gaan uit-

voeren, zonder voor alles vooraf in
'Den Haag' om goedkeuringte moe-
ten aankloppen.

Motie
Een deel van de opbrengst van een
nieuwe afslankingsoperatie zou
daarbij gebruikt kunnen worden
om wat te doen aan de achterstand
die de hogere ambtenaren hebben
ten opzichte van hun 'collega's' in
het bedrijfsleven.

Het CDA wil dat het kabinet aan de
Adviescommissie Rijksdienst
(waarin topambtenaren van diverse
ministeries zitting hebben) op-
dracht geeft nog voor de zomer met
praktische voorstellen te komen in
de door het CDA gewenste richting.
De commissie moet daarbij ook kij-
ken naar de mogelijkheid van ver-
dere privatiseringen en ook naar de
gevolgen van de sociale vernieu-
wing op het bestuurlijke vlak.

Als de Adviescommisie niet met be-
vredigende voorstellen voor de dar
komt, dan zou volgens Paulis de A.
gemene Rekenkamer of een com-
missie van externe deskundigen
zich over de zaak moeten buigen.
Een nieuwe afslankingsoperatie
kan ook gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid in de regio's; of
dat echt het geval zal zijn, hangt
uiteraard af van de voorstellen die
worden gedaan.

Tekort overheid
naar zes procent

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het financieringste-
kort van de Nederlandse overheid
zal waarschijnlijk stijgen naar zes
procent. Dat blijkt uit berekeningen
van het Centraal Planbureau (CPB),
die binnenkort in de ministerraad
zullen worden besproken.De cijfers
worden aan het eind van de maand
gepubliceerd.

Volgens een woordvoerder is het
CPB niet verrast over de stijging
van het financieringstekort. „Die
ontwikkeling was al eerder gesigna-
leerd. Er zit een extra 'hobbel' in het
financieringstekort, waardoor in
1991 een extra probleem ontstaat."
Het volgend jaar is diehobbel weer
gladgestreken, verwacht" de woord-
voerder.

De oorzaken voor de stijging van
het financieringstekort liggen in de
hoge rente en de tegenvaller bij de
belastingenvan drie miljard gulden.
Bij de eerdere schattingen van de
hoogte van het financieringstekort
ging het kabinet, met name oud-mi-
nister Rudirig, nog uit van een lage-
re rente en hogere belastinginkom-
sten.

Ruzie over
kinderopvang
DEN HAAG - Werkgevers en werk-
nemers ruziën met het kabinet over
kinderopvang. Kort nadat zij gister-
avond in een gezamenlijke nota het
kabinet lieten weten dat kinderop-
vang het beste middel is om de com-
binatie ouderschap-betaalde arbeid
mogelijk te maken, kregen ze van
minister D'Ancona van WVC te ho-
ren dat extra geld hiervoor via de
gemeenten gaat lopen.

Dat is volgens de socialepartners in
strijd met de afspraken daarover die
eind vorig jaar zijn gemaakt in het
Gemeenschappelijk Beleidskader.
Het gaat om tientallen miljoenen
guldens per jaar, oplopend tot 160
miljoen in 1994. Dat geld komt bo-
venop de 130 miljoen gulden per
jaar die in elk geval via de gemeen-
ten gaan lopen.

Werkgevers en werknemers reken-
den erop dat zij de extra middelen,
die in het regeerakkoord waren aan-
gekondigd, zouden kunnen gebrui-
ken als 'smeermiddel' voor afspra-
ken over kinderopvang in CAO's.

Negen hoogleraren pleitten gisteren
overigens in een open brief aan de
regering voor de oprichtingvan een
Forum Kinderopvang Nederland.
Ze vinden het kinderopvangbeleid
van de overheid te weinig door-
dacht.

punt uit
Enrile

JuanPonce Enrile, een van be-
langrijkste leiders van de oppo-
sitie tegen de Filippijnse presi-
dentCorazon Aquino, heeft gis-
teren tijdens een ontmoeting
met buitenlandse verslagge-
vers gezegd dat hij van plan is
zich kandidaat te stellen bij de
eerstkomende presidentsver-
kiezingen op de Filippijnen in
mei 1992. Hij voegde daaraan
toe dat hij 'nooit deel zal uitma-
ken van een militaire regering
of een junta.

Onderdrukt
Een demonstratie voor de onaf-
hankelijkheidvan Tibet is vori-
ge week vrijdag in Tibetaanse
hoofdstad Lhasa hardhandig
onderdrukt door de Chinese
autoriteiten. Aan de betoging
namen tussen de 4.000 en 5.000
mensen deel. De lokaleChinese
autoriteiten hebben een ieder
die Lhasa inwilde de toegang
tot de stad ontzegd.

Wapentuig
Het Cubaanse staatshoofd Fi-
del Castro was van plan tien ton
wapentuig, waaronder raket-
ten, machinegeweren, granaten
en luchtafweergeschut, naar
Brazilië te laten overvliegen,
waar hij donderdag de ambts-
aanvaarding van de nieuwe
Braziliaanse president Fernan-
do Collor bijwoont. Contro-
leurs op het vliegveld van Bra-
silia ontdekten de explosieve
ladingin een Cubaans Iljoesjin-
vliegtuig, waar 83 Cubaanse
functionarissen mee reisden
die het bezoek van Castro kwa-
men voorbereiden. De Iljoesjin
moet de wapens, die blijkbaar
dienden om Castro te bescher-
men, naar Cuba terugbrengen.

Goedkoper
Autogasolie(diesel) wordt mor-
gen 2,6 cent per liter goedko-
per. De nieuwe advies-literprijs
(zelftank) komt daarmee op
101,4 cent. Dat is dinsdag door
oliehandelaren in Rotterdam
bekendgemaakt. De prijsverla-
ging is een gevolg van dalende
produktnoteringen in combi-
natie met het wegvallen van de
toeslag van 0,9 cent voor toe-
voegingen die 's winters nodig
zijn. Ook de andere gasoliepro-
dukten worden 2,6 per liter
goedkoper.

Verongelukt
De 22-jarige soldaat-motoror-
donnans W.J. de Visser (22) uit
Westkapelle is gisteren tijdens
een oefening in de Bondsrepu-
bliek Duitsland overleden na-
dat hij was aangereden door
een Brits legervoertuig. Het on-
geval gebeurde toen zijn een-
heid, 12e pantser genie com-
pagnie uit Nunspeet, maandag
in colonne de poort van de le-
gerplaats Sennelager verliet.

Verstekelingen
Het aantal verstekelingen aan
boord van schepen die de Rot-
terdamse haven aandoen, stijgt
fors. De Rotterdamse rivierpo-
litie verwacht dat deze trend
zich het komende jaar doorzet.
In 1988 haalde politie 176 ver-
stekelingen van boord, in 1989
waren dat er 204. Voor dit jaar
rekent de hoofd van bureau
grensbewaking van de rivier-
politie, Henk de Geus, op een
totaal van 300 verstekelingen.

ETA
De Baskische afscheidingsbe-
weging ETA in Spanje heeft
gisteren de verantwoordelijk-
heid opgeëist voor een aantal
bombrieven en gevraagd om
nieuwe besprekingen met de
Spaanse regering. De ETA-ver-
klaring werd gepubliceerd in
de Baskische krant Egin. Door
de bombrieven, die twee weken
geleden werden verstuurd,
raakten twee personen ernstig
gewond, onder wie een voor-
aanstaande rechter.

’Solidair’
De Organisatie van Afrikaanse
Eenheid (OAE) is 'solidair met
Libië, tegen de Amerikaanse
dreigementen in verband met
de produktie van chemische
wapens', aldus een verklaring
van de voorzitter van de organi-
satie, Salim Ahmed Salim, die
gisteren werd gepubliceerd
door hetLibische staatspersbu-
reau JANA.

Goud
De Oostduitse handelsinstel-
ling Kommerzielle Koordinie-
ring (Ko-Ko) van de door de
autoriteiten gezochte staatsse-
cretaris Alexander Schalck-Go-
lodkowski heeft in de loop der
jaren 21,2 ton goud vergaard.
Dit heeft Willi Lindemann,
voorzitter van een bijzondere
commissie van de ministerraad
van de DDR, onthuld bij de
laatste Ronde-Tafelbijeen-
komst in Oost-Berlijn. Uitgaan-
de van de huidige goudprijs
heeft de goudschat een totale
waarde van omgerekend onge-
veer f490 miljoen.

(ADVERTENTIE)

Miele maakt de mooiste
en de beste keukens
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Miele-Keuken-Centrum Rouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-252578.
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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
mülimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
"'Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties' ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
'Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
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 df onjuist plaatsen van
advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
'meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

Cebuco Summo Scanner) 2230.

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

. AANNEMER kan nog werk. aannemen in nieuwbouw,
.erbouwingen en renovatie.
M5-414594 b.g.g. 316383

Personeel gevraagd
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
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-
-1195.
MEISJES gevr. Bar Mi Amo-
re te Sittard. 04490-19534.
MEISJES gevr. voor privé-
dub. 04490-23730.
Gevr. SERVEERSTER voor
plm. 20 u. p.week 's avonds
liefst omgev. K'rade, tel. 09-
-49-24063091.
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
Gevr. VERKOOPSTERS
voor AGF Speciaalzaken in
de omgev. van Geleen en
Heerlen, lft. 17-20 jr. Zond.
erv. onnodig te soll. Br.o.nr.
B-3869 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
TIMMERMAN voor hout en
kunststof in binnen en bui-
tendienst. Timmerbedr. de
Gaas. Tel. 045-442726.
METSELAARS gevr. voor
omg. Aken. Tel. tussen 18
en 20 uur 045-257164.
Gevr. VROUWELIJKE fntu-
rehulp met ervaring voor en-
kele avonden per week. Inl.
045-412759, na 12.00 uur.
Welke TIMMERMAN kan bij
mij 3 binnendeuren afhan-
gen (compl.). 045-273208.
Gevraagd CHAUFFEURS
voor groepsvervoer en taxi-

| chauffeurs. Tel. 045-311494
Gevr. TANDARTSASSI-

| STENTE voor tandartsprak-
n Kerkrade. Dipl. niet

et noodzakelijk. Br.o.nr.|B-3912 LD., Postbus 3100,
t 6401 DP Heerlen*.

Club Bubbles vraagt GAST-
VROUW (Cheffin) tel.
04490-42313.
BACKEREI-LEHRLING m/w
gesucht für sofort. Backerei
Wilfried Adams, Kirchrater-
str. 132, Herzogenrath-
Merkstein.
MEIJES gevr. wegens uit-
breiding. Werkt in overleg.
Intern mog. Club Bubbles.
Geleen. 04490-42313.
Mannelijke hulp in de BE-
DIENING gevr. voor enkele
avond. p. mnd. Leeft. plm.
20 jr. Kegel en Bowlingcentr.
"Dr Pool" Kerkrade. Tel.
045-459555 na 17.00 uur.
Gevr. vr. FRITUREHULP
Ifst. met erv., lft. 18-30 jr.
voor di. t/m vr. 17-22 uur.
04490-53595, na 12.00 uur.
KELNER gevr. voor vrijd. en
zaterdagavond. Lft. plm. 21
jr., tel. 045-723100/222250.
GARDEROBE-HULP m/v
voor vrijdag en zaterdaga-
vond. Lft. plm. 21 jr. Tel.
045-723100/222250.
Draf- en Renbaan Land-
graaf. BEDIENEND-
PERSONEEL gevr. voor de
horeca. V.a. 18 jr. Soll. na
tel, afspr. 045-319191.
Gevr. KAPSTER lft. max. 24
jr., voor kapsalon Treebeek.
Tel. 045-210684/216231
Wij vragen voor direct WIN-
KELJUFFROUW (plm. 32
uur per week). Telef. ml.
045-212660. Bakkerij Ha-
gedoren, Hoensbroek.
Gevr. GEPENSIONEERDE
(tot 59 jr.) met auto en tele-
foon v. enkele uren p.week.
Tel. 0949-241151717.
Wij zoeken energieke erva-
ren VERKOPERS voor .
onderhoudsproducten in
België v.d. firma Mias. Goe- I
de verdienste. Inl. tussen '19.00-20.00 v. 045-219822. i
Zelfstandig werkend kok of
kookster, kelner of serveer- 'ster. Hotel 't CENTRUM, ;
Grendelpl. 14, Valkenburg. 'Tel. 04406-15333. :
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.
[Gez. APPARTEMENT, 1
! slpk., keuken, douche, wc.
I Omg. Heerlen. 045-419393.
J. vrouw zkt. appartement of
zelfstandige WOONRUIM-
TE In Sittard of Geleen. Pr.
plm. ’700,-. 04406-14936.

Met spoed te huur gevr. wo-
ning of flat omg. ROER-
MOND, huurpr. max.

’ 700,-. Br.o.nr. B-3903,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur

riante bungalow
in Voerendaal

gunstige ligging
Huurpr. ’ 1.350,- p.mnd.

Inl. 045-460734.
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.

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.

Voor kamers/etages in DENHAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.

Onroerend goed te koop aangeboden
Over te nemen goedlopend

Restaurant Taverne
50 zitplaatsen in restaurant, 20 zitplaatsen in taverne.

Hoge omzet en goede parking. 10km van Genk België.
10km van Maastricht. Tel. 09-3211491477.
Alleen bellen op woensdag na 18.00 uur.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
NEEROETEREN (B.) i.g.st.
vrijst. boerderijtje op 1000m2. grond, fraai gel. in bui-
tengebied, vr.pr. ’95.000,-.
San.premie tot ’15.000,-
-mog. 8r.0.n. B-3891 L.D.
Postbus 3100 DP heerlen.
Te koop v. part. mooie TUS-
SENWONING, i.g.st., met
gr. voor- en achtertuin. Pr.

’ 65.000,-. Huskensweg 44,
Heerlen. Tel. 045-720863.
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstraat 24, zeer goed on-
derhouden eengezinswo-
ning, eiken keuken met
app., 2 slpks., luxe badka-
mer met ligbad, douche en
2e toilet. Dit is een huis wat
u van binnen moet zien.
’107.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Röntgenstr. 34,
eengezinswoning, voor- en
achterplaats, moderne in wit
uitgevoerde keuken, souter-
rain ingericht als apparte-
ment, badk. met ligbad,
deels rolluiken, 4 slpkmrs.
’102.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Fossielenerf
642, door garage gescha-
keld vrijstaand woonhuis
met ’ 18.000,- overdraag-
bare subsidie. pr.
’120.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Kievitstraat 8,
eengezinswoning bevatten-
de: eiken keuken, badk. met
ligbad, 4 slpks., mooie
woonk. met dubbele begla-
zing en tuin. ’ 98.000,- k.k.
Bij 100% financ. netto
maandlast ca. ’ 560,-. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
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
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 45, eengezinswo-
ning met grote woonkamer,
luxe badk. met vele extra's
en 2 slpks. ’ 92.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
LANDGRAAF, Eikske 6,
halfvrijst. woonh. met car-
port op perceel van 360 m2.
Huis heeft 3 slpks. en mooie
eiken keuken met complete
app. ’135.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
1 1

Woningruii
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
woningmilgids. Woningruii
over geheel Nederland.

Kamers

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.

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

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

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

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

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.
U faxt nu voor ’ 39,- huur per maand.

Leufkens-Dubois, Heerlen
Sittarderweg 58A, Tel. 045-726444.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.

Landbouw en Veeteelt

Hooi te koop.
Tel. 04450-2906.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
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Auto's

Financieel voordeel
fm 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. Miinstr. 25, Kerkrade. Tel. 045-452424.

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

Profiteer daarom nu van onze tijdelijke
Aanbieding

Voor piccolo's geldt 2 halen...l 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.

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKTAUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

J^gP BV

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

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

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

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

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62 Maastricht.

Tel. 043-215154.
Rijksweg 113 Gulpen.

Tel. 04450-1450.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Nog diverse A-1 auto's
Met 10% korting en 6 maanden uitgestelde betaling

Geldig vanaf 14 t/m 17 maart
Hamstraat 70, kerkrade

Tel. 045-423030
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.

BMW
316 Alpine wit 1-'B6

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

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

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

73Öi aut. malachit met. 4-'B7
Kera

Kerkradersteenweg 5,
KERKRADE. 045-452121.

Directie-auto
Peugeot 405 SRI, 110 PK,

elec. schuif/kanteldak,
stuurbekr., get. glas, elec.
ramen, centr. port.vergr.,
grafietmet., 5 mnd. oud.
PEUGEOT JANSSEN
Eygelshovergracht 64

Kerkrade
Tel. 045-460500.

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

’ 2.550,-. Tel. 045-226773
Te k. Opel KADETT, 4 drs.,
stereo, APK, topcond., vr.pr.

’ 2.950,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal. '
Te k. RENAULT 4 F6combi,
bwj. eind '82, APK 1 jr., i.z.g.
st., vr.pr. ’ 2.650,-. Heerler-
weg 80, Voerendaal.
Te k. gevr. IOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
Te k. BMW 316, bwj.'Bo,
APK, vr.pr. ’2.350,-. Zes-
kant 251, Heerlen. 045-
-723689
Te k. klein open VRACHT-
AUTO; MAzda El6OO pick-
up, benz.; kl. rijbewijs bwj.
'84; All. laadbak, dubbel-
lucht, APK '91, i.st.v.nw.
’4.250,-. Zien is kopen.
045-323178.
ALFA 75 turbo, zwart, bwj.
01-'B7, met opties, 75.000
km. Tel. 04490-24121, ma.
t/m vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond, na 14.00 uur.
AUDI Coupé GT Quattro-
uitv. 2.2 Inj., 136 pk, c.v.,
stuurbekr., sp.velgen, wa-
gen verk. in nw.st., bwj. 11-
-'B4, pr. ’ 16.500,-. Evt. te
ruil tegen VW Golf van gelij-
ke waarde. Tel. 045-210587
AUDI 80 GL diesel bwj.'Bl i.
z.g.st. trekh. sunr. alarm.
’4.750,-. Tel. 045-255843.
Datsun CHERRY 1200 GL
Coupé 5-gang t. '80 APK i.z.
g.st. ’1.850,-. 045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
Kadett 13 LS'B7 en'B6; 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 koop FIAT 127 i.g.st., pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-463152.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, APK '91, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-223565.
Fiat PANDA bwj.'B7, 1e ei-
gen. 26.000 km. kl. rood.
Tel. 045-464055.
Fiat RITMO 65 L bwj. '80,
APK jan. '91, koopje ’ 700,-
Tel. 04490-10304.
Te koop Ford TAUNUS 2.0,
bwj. '78, pr. ’750,-. Tel.
045-325671.
T.k. Ford TAUNUS 1.6 Lnw.
type bwj.'Bo keur. tot 24-1-
-'9l pr. ’2.250,-, of te ruil
teg. BMW 045-319721.
Ford ESCORT 1600 Sport
bwj. '81, sportwln., radio-
cass., mistlampen, 5-bak,
zilvermet., deze auto is als
nieuw, APK '91, ’3.450,-.
Tel. 045-323178.
Ford GRANADA 2100 GL-
Diesel met nw. revisie-mo-
tor, motor 20.000 km gelo-
pen, met papieren ter inzage
bwj. '83, nw. type, APK '91,
auto is als nieuw, ’ 3.950,-.
045-323178.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaarAPK, goed en zui-
nig, ’ 4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Honda CIVIC 1200 type '79,
3-drs., APK mrt. '91,

’ 1.250,-. Tel. 045-720951.
HONDA CB 900Fbwj.'Bl i.
z.g.st. pr. ’4750,- tel. tuss.
17 en 18 u. 045-316544
Te k. HONDA Accord 4-drs.
aut. bwj.'Bo APK gek. Will. v.
Oranjestr. 12 Landgraaf.
Honda CIVIC, bwj. '77, APK
gek. sept. '90, ’600,-. Bel-
giëlaan 9, Heerlen.
Honda PRELUDE m. '81,
zeer mooi APK '91 ’ 3.750,-
Evt. mr. mog. Lampisterie-
straat 2 Hoensbroek
Te k. HONDA Civic bwj. '85,
te bevr. Bovenderstr. 2(5,
Merkelbeek. Vr.pr. ’ 9.000,-

Te koop MAZDA 626 GLX
Coupé, bwj. '84, veel ace,
als nw., ’ 11.500,-. Hom-
mert 24, Vaesrade (kruisp.
Schinnen).
Te k. MAZDA 323, 4 deurs,
APK gek., prijs ’3.750,-.
Tel. 04744-2534 b.g.g.
04743-2220.
T.k. MAZDA 323 bwj.'Bl, km
97.000, i.z.g.st. trekh.,

’ 4.500,-. 045-452980.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’3.150,-. 045-323178.
Te k. MAZDA 626 bwj. '80,
APK 2-'9l, km.st. 128.000,
vr.pr. ’ 1.250,-. 04450-3116
Te k. MERCEDES 280 SE,
veel extra's, vr.pr.
’19.500,-. als nieuw. Tel.
045-229700 of 045-244240.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL stationwagen, s-
drs. op LPG, bwj. '81, 1 jr.
APK, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
04405-3783.
Mitsubishi LANCER 1200
GL, met LPG-inst., APK '91,
bwj.'B2, nw. model, 4-drs.
trekh. i.z.g.st. ’ 2.500,-.
045-323178.
Opel KADETT stationcar 1.6
diesel, bwj. '86, 3-drs. Tel.
04754-81559.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
stationcar, bwj. '84, groen,
pr. ’10.500,-. 045-463915.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opel KADETT 13 SR, bwj.
'81, pr. ’4.750,-, APK 3-
91. Prins Hendrikstraat 32,
Hoensbroek.
Opel KADETT 12 N, bwj.'Bo,
met Rikardo stoelen. Tel.
045-720788.
Te koop KADETT 1.2 S, bwj.
'80. Pastoor Brounstraat 2,
Schinveld, na 18.00 uur.
Opel KADETT D 1200 N t.
80, APK 8-'9O, pr. ’ 2.500,-
Tel. 045-444481.
Te k. Opel KADETT bwj. 10-
-'B6, 1e eig., schuifd., i.g.st.,
tel. 045-453821.
Te koop Opel KADETT 13 N
bwj. '82, APK 3-'9l, LPG,
’3.450,-. Tel. 045-316940.
Opel MANTA i.z.g.st. APK,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Burg. Slanghenstr. 54
Hoensbroek.
ASCONA Diesel 1600 Tra-
vel 5-gang, vr.pr. ’ 12.750,-
Tel. 045-224760.
Te k. Opel KADETT HB 1.6
diesel, kl. blauw, bwj. '84,
APK-gek. vr.pr. ’ 5.750,-.
E. Casimirstr. 2 Kakerf
Landgraaf.
Opel SENATOR 28S aut.,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, ’4.250,-, tel. 045-
-323178.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'79, sportvlg., APK '91. Tel.
045-215361.
Te k. PEUGEOT 305 Stat.
car 1983, 100% in orde. Pr#
’4.750,-. Tel. 045-461078.
Te koop RENAULT 5 Alpine,
bwj. '80, ’ 1.750,-. Hommert
24, Vaesrade (kruispunt
Schinnen).
Te koop RENAULT 14 TL
bwj. 11-80, APK 11-'9O, i.z.
g.st., geen roest, nieuwe
koppeling, remmen, knalpijp
schokdempers en trekh., pr.
’1.000,-. Merwedestr. 31,
Stem, tel. 04490-32143.
Koopje! RENAULT 5 Alpine
Turbo bwj. '83 lichte schade.
Torenstr. 26 Oirsbeek.
RENAULT 18 TS stationcar
bwj.'Bo, APK april '91, 5-drs.

’ 1.850,-045-720951.
Tek. Seat IBIZA 1.2 GL bwj.
'88, grijs kent., niet geblin-
deerd, prijs n.o.t.k. Tel.
04492-1664.
Koopje Subaru MINI Jumbo
5-drs. bwj. 10-'B3, ’2.750,-
-045-316940.
Te koop Toyota COROLLA
HB, bwj. mei '88, km.st.
33.000, weg. omst.heden.
Tel. 045-463301.
Te k. VAUXHALL bwj. '78,
APK 11-'9O, i.g.st., ’400,-.
Tel. 045-465149.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'80, veel extra's, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-314105.
Tek. GOLF I 1600 CC, APK
3-'9l, mooie auto, vr.pr.
’3.750,-. Landheerstr. 11,
Brunssum, na 18.00 uur.
Mooie gave VW Kever, '74,
motor 20.000 km gelopen,
APK ’ 3500,- 045-257371.
Te koop GOLF GTI, i.z.g.st.,

’ 2.250,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruispunt Schin-
nen)^
Te k. VW-KEVER bwj.1973
met taxatierapp.; VW Kever
1972 opknapper; Mercedes
300 D bwj.'Bo, tel. 04405-
-1729 of 04406-12233.
VOLVO 340 automaat nov.
'86, i.z.g.st., weinig km.,
gunstige prijs. 04490-34411
Te koop van 1e eig. VOLVO
244 DL, '78, in pr.st.,

’ 2.750,-. Desk. onderz.
toegest. Tel. 04458-2093.
VOLVO 340 GLT Inj. bwj.
'85 i.z.g.st., vr.pr. ’ 9.350,-.
Zandkuilenstr. 11 Maria-
rade-Hoenbroek.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Inkoop: Alle merken AU-
TO'S, bedr. auto's, schade-
en sloop auto's. Tev. Tour-
caravans. Tel. 045-416239.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83; Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford
Siërra 2.0 5-drs. blauwmet.
'85; Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiësta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. automatic, goudmet.
'80; Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; VW
Golf diesel div. extra's wit
i.z.g.st. ’ 2.750,-; Mitsubishi
Celeste 1600 ST bruinmet.
'80; Honda Civic groenmet.
'81; VW Caddy Diesel wit
'85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959.

INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Honda Quintet 5-drs. '81
zeer mooi; Fiësta 1.3 S zeer
mooi '80; Ford 1600 L '79 i.
g.st.; Datsun Sunny 1400
zeer mooi '80; Volvo 343 DL
aut. '78; Ford Siërra 1.8 GL
'86 in nw.st. APK-keuringen

’ 60,-. Grote beurt plus APK

’ 240,-. Garage John
OSOJNIK, Tripstraat 24,
Eygelshoven. 045-460734.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; Mitsubhishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Opel
Ascona 16S 4-drs. '83;
Mazda 626 GLX 20 diesel
11-'B4; Subaru 1800 GLS
autom. '82; Volvo 343 DLS
2.0 t. '82; Mazda 626 coupé
2 Itr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Mazda
323 aut. '78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Opel Manta 19S i.z.g.st.
'77; Fiat 128 1300 CL '78;
Renault 5 Alpine '77
’1.500,-; Manta GTE, i.z.g.
st. voor liefhebber; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
KADETT 12N '80 APK
’2.950,-; Kadett 12S '82
’4.250,-; Kadett D '83

’ 5.750,-; Kever '71

’ 1.250,-. 04499-3398.
FIÉSTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
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.
Citroen CX GTI turbo 2 '87
1e eig. ’19.750,-; Citroen
BK 14 RE type '87 1e eig.
’11.500,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. ’7.750,-;
Alfa Romeo 75 2.0 '86 1e
eig. nw.st. ’ 17.500,-; Volvo
740 GL combi '86 1e eig.
’29.750,-; Volvo 245 GL
combi '83 ’10.500,-; Volvo
240 GL '81 ’ 4.750,-; Volvo
340 GL'B2 1e eig. ’4.500,-;
Rover 216 SE '85 ’9.750,-;
Saab 900 i '85 ’13.500,-;
Saab 900 sedan '86 1e eig.

’ 14.500,-; Saab 900 sedan
'83 ’6.500,-; Mercedes 190
E '84 1e eig. ’25.000,-;
Audi 80 1,8 S '88 1e eig.
’28.500,-; Audi 100 CS '85
1e eig. ’17.250,-; Ford
Scorpio 2.9 GLI '87 1e eig.

’ 23.750,-; Ford Scorpio 2.5
CLD '87 1e eig. ’20.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '85
’13.750,-; Ford Sierra 1.8
Laser 5-drs. '86 1e eig.
’14.250,-; Ford Sierra 1.6
'83-'B5 v.a. ’7.750,-; Ford
Escort 1.6 GL '87 '1e eig.

’ 17.500,-; Ford Taunus 2.0
Ghia '82 ’5.750,-; Citroen
GSA combi '82 ’2.500,-;
VW Golf CL 1.6 '85
’12.750,-; VW Jetta D '85
1e eig. ’12.500,-; VW San-
tana D '84 1e eig. ’ 8.750,-;
VW Passat CL combi '85 1e
eig. ’ 10.750,-; Opel Kadett
D '83 ’ 5.250,-; Mits. Galant
combi '84 ’6.000,-; Opel
Manta Beri. '80 ’3.250,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.

’ 14.250,-; Lada 2104 com-
bi '86 ’6.750,-; Lada 1200
S'B7 1e eig. ’4.500,-; Mits.
Lancer D '86 1e eig. licht
besch. ’9.000,-; Mits. Cor-
dia '83 ’7.750,-; Mits. Lan-
cer GLX '82 1e eig.

’ 4.250,-; Mits. Galant turbo
D '84 ’ 7.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’15.500,-;
Opel Kadett '86 ’11.950,-;
Opel Ascona '83 1e eig.

’ 5.950,-; Opel Rekord 2.0E
aut. '84 1e eig. ’9.250,-;
Opel Kadett '80-'Bl v.a.
’2.750,-; BMW 320 i '84
’14.000,-; BMW 316 '82
’6.750,-; BMW 316 aut. '82
’6.750,-; Audi 100 CS '82

’ 5.000,-; Lancia Prisma
1600i'87 1e eig. ’14.750,-;
Honda Jazz '84 ’ 8.500,-;
Peugeot 205 accent '84 1e
eig. ’9.250,-; Ford Escort
1.384 ’ 7.950,-; Fiat Panda
45 '84 ’4.250,-; Fiat Uno
'84-'B5 v.a. ’6.500,-. Tal
van goedkope inruil-auto's.
v. SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
KADETT 12 S type '80

’ 2.550,-; Citroen GSA bwj.
'82, zeer mooi ’2.250,-;
Zastava bwj. '83 ’1.750,-;
Mazda 323 '77 ’ 450,-; Opel
Manta type '80 ’2.950,-;
Opel Kadett '79 ’ 1.650,-;
Ford Siërra 1800 Laser op
gas bwj. '86. Heerenweg
248 Heksenberg-Heerlen.
MAZDA 626 Coupé '82 aut.
’2.750,-; Volvo 245 "79

’ 1.950,-; Opel Commodore
79 LPG ’1.750,-; Taunus
1.6 L '81 ’1.900,-; Honda
Civic '81 ’2.500,-. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. BMW 318, '80, APK
28-9-'9O, ’ 2.350,-. Tel.
045-217404.
Te k. 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 Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
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.
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Proficiat
Oma Mientje

Met je 70ste verjaardag

Ine, John, Dave, Danny en
Tamara

Proficiat Pap
met je 65ste verjaardag.

I

Mam, Win en Jacqueline.

Proficiat
Jacqueline^

Met je 21ste verjaan

Van Pap, Mam en Rif
Vandaag ook op LDJ.

Reageren op
advertenties ondl
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldol
gefrankeerd) naar Ir
Limburgs Dagblad1

Postbus 3100, 6401*
Heerlen en vergeet f

links onder op dof*
enveloppe het nummr

de advertentie te
vermelden.

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915

Aanhangwagen.'
AANHANGWAGENS erf
losse onderdelen. Jo Kit
Rijksweg-Zuid 195, Sï.
Tel. 04490-12718. I*

Te k. BAGAGEWAGEf-f
deksel 1.80 X 1.20 mtr!
’350,-. Tel. 045-415521

-t
Auto onderdelen en accessoires
" . .... j

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen f
Geevers Nuth

Tel. 045-244242■ ■■ ■ ! ,-, . ..... -_-_... . . -*1

(Brom)-ietsen
Te k. gevr.DAMESBROM- Piccolo's in het Limbj
MER of snorbrommer en Dagblad zijn groot in]
bromscooter. 045-321231 SULTAAT! Bel: 045-719?

Wintersport

"De Ski-Werkplaats!!"
Spoorsingel 14, Heerlen.

Nu zomerprijzen
op ski's en ski-schoenen

max/kWüü-cJ
Vakantie en Rekreatie

■: : ; . ::..."■:.:.:.::■.. i Jl

St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’ 225,- en v.a.
’475,- p.w. 02246-3109.
NIEUWVLIET-Bad, bunga-
low aan zee te h. met gr.
tuin. Tel. 070-3273049.

DOORLOPEND-SHOW -Camping Cars Riddert*
Caravans: Gruau, E'
Predom. Vouwwag'
Scout, Trigano. Lid Bo'
Kom eens kijken in Konil
bosch, Prinsenbaan
Tel. 04743-2213. ,

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te huur TOURCARAVAN 4
pers. ’ 275, per week. Tel.
043-618236.
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.

Te koop weg. omst. rrvj
TOURCARAVAN merk |
type KSIOT, ruime 4-p<
mcl. splinternw. voort.,
kast, gaskachel. 1 jr. V
extra verz. Moet weg, vt
’7.000,-. Smaragdstr.
Fruschemig-Heerlen.
Nieuwe TOURCARAVA
te huur door ANWB Bod
verhuurder, off. dealer S
te en Caravelair car. Bal1
Caravaning, Hommerten'
256, Amstenrade-Hoe
brock. Tel. 04492-1870.J
Te koop 5-pers. ou<fl
TREKCARAVAN met z-_
n. voortent, 2 jr. oud. V3*
stanpl. camping Reige
horst, Montfort, vr.pr. ir
stal en keukenaanre;

’ 2.750,-. Inl. 04499-32
tussen 9.00-18.00 uur.

(Huis)dieren
De Maastrichtse Hondensport Vereniging

organiseert wederom cursussen
Gedrag- en gehoorzaamheid

voor ras en niet-rashonden.
De M.H.S.V. is een erkende Kynologenvereniging rnj
deskundige en ervaren instructeurs. De cursus wor''
gehouden in een overdekte ruimte, t.w. de manege

Valkenburg, Plenkerstr. 88, Valkenburg.
Cursusduur: 12 weken plus 1 examen ,

Cursusgeld: ’ 40,- plus (eenmalige inschrijvingvan ’ 2*
Informatie-avond is op 15 maart 1990, om 20.00 uu'

de manege Valkenburg. U bent van harte welkom-
Tel. 043-644821/04406-13754/04405-2263.

HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
terwinselen. 045-423400.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
COCKTAIL-ENTINGEN
’32,-; Steril. poes ’65,-;
castratie kat ’32,50. Tel.
045-244247.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4a Guttecoven. Tel.
04490-24401.
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
Goed tehuis gezocht voor
DOBERMAN teefje. Tel.
045-219253/213456.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te koop BOOMERPUPS,
iets moois. Tel. 045-250210
Te koop weg. omstandigh.
ROTTWEILER 6 mnd., reu.
Tel. 045-220301. Treebeek-
str. 62, Brunssum.

Te koop iets voor dier*
zaak: 15 PAPEGAAIKO-
EN, ook inruil voor kanafj
of dergelijke voor de kwe*
2 sprekende beo's 10 rtij
oud ’125,-, 15 mnd. <*

’ 225,-. 04493-3228.
Te koop Hollandse HÉ
DER en Mechelse herder-
wkn. en Mechelse herd^mnd. Lief voor kind, ge*
en ontw. Tel. 04492-3421

In/om de tuin ,
Prima eiken BIELZEN \
’25,- p. st. evt. thuis -T.
Houtzagerij Windels, Ind^trieterrein Bouwberg, Br^
sum. Tel. 045-270585.^
1e soort GRASZODfj

’ 3,50 p.m2va. 50 m $K
thuisbezorgd. Ook hele K
aanleg goedkoop. Ook v<j
uw sierbestrating en op,
ten. Bel voor 'n vrijblijve'*
offerte. Tel. 045-323178^
GROENTENTUIN v. &fj
gebruik, geen huur, all-J
onderh. 045-456998Kï^l

Opleidingen J
BIJLES/begeleiding/hulp J
zes talen door ervaren "j
cent. 045-317161. _A
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eval
lt gros van de strafzaken op mi-
'gebied," zegt Fangman,
'am, en komt nog, min of meer
toeval boven tafel. Het consta-
(ti van overtredingen berust
'te veel op toevalstreffers,
"r moeten we van af. We moe-
naar een planmatige opspo-

!" Feitelijk is dat een van debe-
Srijkste redenen dat ik hier

!*e jaren zeventig is al een aan-
Vuistregels' opgesteld voor de
kkening van de milieutaken
1 bestuur, politie en justitie.
*ar het is te weinig gebleken,"
-^s Fangman, „bij voorbeeld
"lat te veel is uitgegaan van lo-
* schendingen met lokale ef-

11bekenderapport 'Zorgen voor
lfgen', de wetenschappelijke
?rloper van het NMP, maakte
'delijk dat de effecten van mi-
J}-overtredingen al te vaak lan-
-iik en zelfs internationaal zijn.
11 dan," zo stelt de landelijk mi-
'"-officier, „hebben we het niet
s over het merendeel van de
'euschadelijke effecten, dat na-
lijk op rekening komt van ge-
8 dat in termen van huidige
'geving en vergunningsvoor-
*rden volkomen legaal is."

erplicht
Nederland zijn zon half mil-
-1 bedrijven verplicht een ver-

aan te vragen in het ka-

' van bij voorbeeld de Hinder-

" of de Wet Chemische Afval-
len. Volgens Fangman blijkt
'systematische controle' dat

'ake is van 'sprookjesachtig
*1 overtredingen', variërend van
prekende bordjes 'Verboden te
ten' bij een tank met propaan-
-5 tot zware illegale lozingen of
spingen.

overgrote deel van de bedrij-
!l* die in defout zijn gegaan, kan
.■*- betrekkelijk eenvoudige en
J^ndelijke middelen als voor-
ging snel tot inkeer worden ge-
-s<.ht. Bij de"'hardnekkigkwaad-
,%en', zon tien procent, zijn de

die de vergunnings-
'""'eners - provincies en gemeen-
J* ~ moeten aanspannen om bij
°rbeeld tot sluiting te kunnen
.^"gaan, vaak uiterst ingewik-
"*d en langdurig.

"l *Jie fase komt het strafrecht en
ö rnalve het Openbaar Ministerie
Ij? de hoek. „Het is niet de bedoe-
,t S>" zegt Fangman, „dat het

zijn functie gaat uitbrei-
L* 1 ten koste van voorlichting of
k stuurlijke handhaving. Maar we
jy-Jden een grote groep hardnek-
rj^,e overtreders over." De scena-
t<J s voor 1994 gaan uit van 10.000

40.000 strafzaken per jaar.
t_at , ■00 betekent dat je een enorm
Jt Ve-netwerk moet opzetten.-.e»,. Unt.wel 19 extra milieu-offi-
-L,!** 1 het land insturen (zoals

W minister Hirsch-Ballin on-
"W8! bekendmaakte), maar ook
tje bestuur moet versterkt wor-
teJ. en de politie. En niet te verge-
df;' de samenwerking tussen die
VyJ; groepen. „Op dit moment
str»f n Per jaarcirca 2.500 milieu-
L^aken behandeld. Er is dus
blo ook sPrake van een ex~
hets.leve toename. Pleiters voor
li6u '^stellen van een speciale Mi-

h-lichtingen- en Opsporings-

dienst (MIOD) zullen dit ideaal
niet verwezenlijkt zien."
„De politie," zo beklemtoont
Fangman, „heeft zich nadrukke-
lijk uitgesproken voor het opne-
men van milieutaken in haar pak-
ket. Dat is prachtig, dat initiatief
moet je goed gebruiken. Als je bij
de politie een draagvlak hebtvoor
het milieu, heb je meteen een
groot aantal mensen die geacht
worden 24 uur per dag op straat te
zijn."
Het belangrijkste knelpunt bij de

handhaving van milieuwetten
vormt momenteel het 'gebrek aan
tijd' bij de verschillende arrondis-
sementen om 'milieu er ook nog
even bij te doen. Maar dat pro-
bleem, verwacht Fangman, be-
hoort met extra mensen en midde-
len binnen een paar jaar groten-
deels tot het verleden.

Meer moeilijkheden verwacht de
landelijke milieu-officier bij de af-
stemming van de verschillende
wijzen waarop de handhaving ge-

stalte krijgt. Zo zijn overtredingen
van vergunningen ('halve boek-
werken') en milieuwetten vaak
zeer moeilijk te bewijzen, omdat
de onderdelen ervan uiterst inge-
wikkeld in elkaar steken.

Ondoorzichtig
De verschillende milieuwetten
zijn vaak op een ondoorzichtige
manier afgebakend. Daarnaast
zorgt de formulering van veel ver-
gunningen ervoor dat overtredin-

gen 'ongelooflijk moeilijk te be-
wijzen' zijn. „Wat precies is afge-
werkte olie," zo noemt Fangman
een van de 'vaak zeer technische'
problemen. „En hoe bewijs je dat
een boer zijn grond met een te gro-
te dosis fosfaat heeft belast?"

Fangman past ervoor zijn werk
rechtstreeks deel uit te laten ma-
ken van de doelen die de overheid
zich stelt bij het terugdringen van
de milieuvervuiling. „Een goede
handhaving van de regels zal wel-
licht helpen bij het halen van re-
ductie-doelstellingen, maar je
mag de bijdrage van het strafrecht
niet kwantificeren. Wij vervullen
een functie daar waar het bestuur
machteloos staat."

De milieu-officier laat zich uit-
drukkelijk niet in met het opstel-
len van nieuwe wetten. Aan het
'opkrikken' van de straffen kan
volgens hem echter nog wel het
een en ander gebeuren. Een ge-
volg hiervan, zo verwacht hij, zal
zijn dat de zware milieu-criminali-
teit zal toenemen.
„Het verwijderen van schadelijk
afval bij voorbeeld gebeurde tot
nu toe nauwelijks geraffineerd.
Men kieperde het bij wijze van
spreken onder het oog van een
toezichthoudend ambtenaar in de
gootsteen. Dat zal ongetwijfeld
veranderen. Ook met het uitwij-
ken naar fraude-technieken valt
geld te verdienen."
De vervuiler behoort in Neder-
land te betalen. Maar waar de lega-
le prijsvoor het opruimenvan ver-
vuiling steeds hoger wordt, groeit
de markt voor de milieu-crimine-
len. „Als technieken zoals ver-
branding duurder worden, wordt
het voor een bepaalde categorie
mensen interessant om te zien
naar een illegaal en goedkoperka-
naal."

kees broere

Haal
Vlak na zijn verkiezingsoverwin-
ning in december noemde Patri-
cio Aylwin de verhouding bur-
gers-versus-militairen het lastig-
ste probleem dat hem te wachten
stond. Veel Chilenen hebben de
afgelopen jaren van dictatuur
een diepe haat tegen de geünifor-
meerde macht opgedaan. Militai-
re helikopters die boven de stad
cirkelen ontlokken in Santiago
een spontaan een fluitconcert.
Aylwin wil dat het leger, zoals hij
bij een andere gelegenheid zei
'weer de liefde van de Chilenen
geniet. Zij vormt een deel van
Chili.

Daarnaast is er het gezagspro-
bleem. Strikt genomen staat de
nieuwe burgerpresident boven
de strijdkrachten. Maar kunnen
de generaals aan hun nieuwe, on-
dergeschikte rol wennen?

Weinigen in Chili geloven dat de
strijdkrachten bereid zouden
zijn tot een staatsgreep. „Het le-
ger is moe en wil van haarslechte
imago af," zegt psychiater Marco
Antonio de la Parra. De afgelo-
pen weken regende het van de
medailles. 'Mision cumplida'
(opdracht voltooid) heette het
edelmetaal dat op diverse revers
werd gespeld. Daaruit mag wor-
den opgemaakt dat de militairen
nu het (politieke) werk is afgelo-
pen zich in de kazernes terug-
trekken.

De militaire commandanten zelf
onderstreepten in hun talloze
toespraken de afgelopen weken
hun 'constitutionele rol. Vol-
gens de grondwet uit 1980 moe-
ten de strijdkrachten 'het vader-
land verdedigen'; bestaan zij
'voor de nationale veiligheid' en
dienen zij 'de wettelijke orde te
garanderen.

Andres Zaldivar, voorzitter van
de christen-democratische partij
van Aylwin, gelooft niet dat de
terugtocht gladjes zal verlopen.
„Een aardbeving wordt altijd ge-
volgd door een aantal kleinere
trillingen. Bij de overgang van
een militaire regering naar een
burgerbewind is er altijd een
overgangsperiode waarin zich
trillingenvoordoen, teneinde het
terrein vast te stellen. Dat heb-
ben we kunnen zien in Argenti-
nië en in de Filippijnen," zei hij
zondag in het dagblad 'La Terce-
ra'.

Een generaal (waarmee Zaldivar
doelt op Pinochet), die de rege-
ring was en gewend was politie-
ke uitspraken te doen moet zich
'transformeren tot een stilzwij-
gende en gehoorzame man. Dat
kost tijd en inspanning, aldus de
christendemocraat.

Studies
De socioloog Augusto Varas pu-
bliceerde de afgelopen jaren
meerdere studies over de politie-
ke rol van de strijdkrachten in
Chili en hij is in de nieuwerege-
ring adviseur van Aylwin over
internationale zaken. Hij is opti-
mistisch over de nabije toe-
komst. „Wij willen geen trauma-
tische betrekkingen met de
strijdkrachten. Ik denk dat de
verhouding in de loop der tijd
steeds beter zal worden."

Maar militairen die willen ingry-

pen, kunnen dat met een beroep
op de grondwet. 'Nationale vei-
ligheid' is immers een rekbaar
begrip. De regering zal rekening
moeten houden met de militai-
ren, zegt hij. „Zij hebben veel
macht. En dreigen met ingrijpen
is ook macht." De laatste maan-
den voor hun vertrek heeft de
junta meer dan tachtig wetsve-
randeringen of -voorstellen be-
handeld. De militairen bedeel-
den zichzelf met een aantal nieu-
we privileges.

Zo werd een van de villa's ge-
bouwd voor Pinochet een mili-
taire club. Het militaire zieken-
huis kreeg een grondig opkap-
beurt. De regering raakte niet al-
leen haar wagenpark, maar ook
haar modernste gebouw kwijt
aan de strijdkrachten.

Begroting
Maar er zijn lastiger privileges.
De nieuwe regering mag de ko-
mende jaren niet bezuinigen op
de (sinds dit jaar extra hoge) be-
groting van Defensie. Defensie
slurpt twintig procent van de to-
tale begroting op. Aylwin kan ge-
neraals niet met vervroegd pen-
sioen sturen en Pinochet kan de
komende acht jaar niet ontheven
worden uit zijn functie.
In de slag om de macht heeft de
nieuwe Chileense regering al en-
kele nederlagen moeten slikken.
Aylwin had Pinochet gevraagd
vrijwillig te vertrekken als chef
van de landmacht. Pinochet
heeft dat verzoek in de wind ge-
slagen.

Maar de grootste overwinning
voor de militairen is het rege-
ringsstandpunt over misdrijven
begaan door geüniformeerden,
meent Raul Sohr, journalist en
schrijver van 'Teneinde de mili-
tairen te begrijpen' over militair
denken en doen.
Aylwin heeft gezegd dat gerecht-
heid moet geschieden en dat de
waarheid boven tafel moet ko-
men. Tegelijkertijd heeft hij de
militairen verzekerd dat de rege-
ring niet optreedt als scheids-
rechter. De staat begint geen pro-
cessen. Dat laat zij aan de men-
senrechtenorganisaties en aan
familieleden van betroffenen
over. De overheid zal ervoor zor-
gen dat er een justitieel apparaat

komt dat eerlijke procesvoering
garandeert, heeft de president
beloofd.

Over hun (politieke) roeping zijn
de militairen onderlingverdeeld,
zegt Sohr. Het was immers niet
voor niets dat de generaal van de
karabiniers en zijn collegavan de
luchtmacht in 1988 als eersten
Pinochets nederlaag in het refe-
rendum over zijn aanblijven er-
kenden. Zij zijn de 'Pruisen' in
de staf van de strijdkrachten en
vonden het wel welletjes. Op de
achtergrond speelt ook nog mee
dat de luchtmacht tijdens het Pi-
nochet-tijdperk flink heeft moe-
ten inleveren ten behoeve van de
landmacht en de marine.

Volgens Sohr vormen de Chi-
leense militairen slechts een ge-
sloten eenheid op twee punten:
hun anticommunistische gevoe-
lens en de angst dat de goede
naam van de strijdkrachten te
grabbel wordt gegooid in ge-
ruchtmakende processen.

" PRESIDENT AYLWIN
leger moet weer liefde van volk genieten.

Massamoord
Op het ogenblik is de schending
van de mensenrechten een van

de gespreksonderwerpen. Het
eerste, net verschenen boek over
een door militairen aangerichte
massamoord, 'Los Zapazos del
Puma' (De klappen van de poe-
ma) is ingeslagen als een bom.
Het is het best verkochte boek
sinds jaren.

De Chilenen zullen de komende
maanden de geschiedenis van de
afgelopen zestien jaar herschrij-
ven. Er zullen nog meer pijnlijke
onthullingen volgen en sommi-
gen militairen doen waarschijn-
lijk ook een boekje open, voor-
spelt Sohr, die veel legerfunctio-
narissen kent.

Maar over het effect durft hij
geen uitspraak te doen. „Kijk
naar Argentinië. Na de aanvan-
kelijk opwinding is het onder-
werp nu weggezakt. De moeders
van het Plaza de Mayo maken
geen indruk meer." Sohr: „Wat
er met de militairen gebeurt, zal
van de gevoeligheidvan het Chi-
leense volk en van het uithou-
dingsvermogen van de mensen-
rechtenorganisaties afhangen."

Ineke holtwijk

binnen/buitenland

Landelijk coördinerend milieu-officier mr H. Fangman:
’Vantoevalstreffersnaar

een planmatige opsporing’

J HAAG/ROERMOND
Ji een majestueus Haags
inpand gaat H. Fangman
bezoeker voor naar zijn
lijke, miniscule ka-
je. „Dan kunt u zien wel-
limte het milieu is toebe-
in," zegt hij schertsend,
er direct op te laten vol-
! „Maar we doen hier na-
flijk fantastische dingen,
zult u van me aanne-
i»

gman (48) is in septem-
vorig jaar benoemd tot
lelijk coördinerend mi-
officier van justitie. Zijn
k in Roermond is in fe-
,ri overgenomen door mr
Laumen, bekend van de
P-affaire. In Den Haag,
uitzicht over een statige
.se tuin, werkt Fangman
zijn nieuwe taken. „Niet
iaas; ik zit braaf nota's te
ijven en de zaak af te
i-men."

afstemming bestaat veel be-
[te. In het Nationaal Milieube-
pplan (NMP) zijn tientallen
penen guldens- 80 miljoen in
\ - uitgetrokken voor politie-
Mstitie-taken. Na enkele maan-
als 'kwartiermaker' te hebben
Mictioneerd, is Fangman druk
"ïde een milieu-plan van aan-
voor het Openbaar Ministerie
chrijven.

" MR H. FANGMAN
.overtredingen ongelooflijk moeilijk te bewijzen.

Nieuwe burgerregering zal rekening moeten houden met militairen

Aylwin: ook het
leger is Chili

SANTIAGO - Het was een klein berichtje in de Chileense
kranten de afgelopen dagen. Carios Hunneus, door de
nieuwe president Aylwin aangewezen als staatssecretaris
voor de landmacht, had het veld moeten ruimen. Waarom?
De officiële lezing was datAylwin Hunneus nodig had voor
een belangrijke post in het buitenland (ambassadeur in
West-Duitsland). Maar insiders weten beter. De staatsse-
cretaris in spe is onder druk van generaal Pinochet terug-
getrokken.

Hunneus had zich in een vraag-
gesprek met het weekblad 'Ana-
lisis' enkele weken geleden
scherp uitgelaten over de gene-
raal en dat was Pinochet in het
verkeerde keelgat geschoten.
Augusto Pinochet mag dan sinds
maandag president-af zijn. Hij is
nog steeds bevelhebber van de
landmacht en heeft zo nog steeds
een stem in het kapittel.

’Stroomlijnen

milieuwetten
noodzakelijk’DEN HAAG/-

ROERMOND — De
handhaving van de
Milieuwetten en
-vergunningen moet
worden gestroom-
lijnd. Overtredingen
zijn vaak moeilijk
bewijsbaar. Ver-
schillende milieu-
wetten zijn onduide-
lijk afgebakend. Ook
de samenwerking
tussen bestuur, poli-
tie en Openbaar Mi-
nisterie kan beter.

Dat meent mr H.
Fangman tot voor
kort officier van jus-
titie in Roermond en
nu landelijk coördi-

nerend milieu-offi-
cier van justitie.
Fangman werkt aan
een landelijk plan
van aanpak dat rond
de zomer zal worden
gepresenteerd.
Volgens hem berust
de handhaving van
vergunningen en
wetten tot nu toe te
veel op 'toevalsfacto-
ren. Vergunningen
zijn vaak te ingewik-
keld, te vaag of te
oud en de opsporing
van overtredingen is
nog te weinig syste-
matisch.

Aanpassing van ver-
gunningen vergt een

flinke 'inhaalma-
noeuvre', meent
Fangman. Bij het
toetsen van wetten is
te weinig aandacht
besteed aan de dui-
delijkheid ervan, wat
zowel de naleving
door burgers en be-
drijven als de hand-

' having bemoeilijkt.

Fangman verwacht
een toename van
zware milieu-crimi-
naliteit, wanneer de
controle steviger en
de pakkans groter
wordt. Men zal zijn
toevlucht nemen tot
geraffineerdere tech-
nieken en vormen
van fraude, aldus de
milieu-officier. Ook
verhoging van de
prijs voor bij voor-
beeld het verwijde-
ren van afval zal het
volgens hem 'voor
een bepaalde catego-
rie mensen' interes-
sant maken 'om te
zien naar een illegaal
en goedkoper ka-
naal.

Panamese president
oogst spot en lof

voor hongerstaking
PANAMA STAD - De Pana-
mese president Guillermo En-
dara roept zowel spot als be-
wondering op door zich nu al
twaalf dagen in een kathedraal
te wijden aan zijn hongersta-
king. Uit solidariteit met de ar-
men in zijn land neemt de door
de Verenigde Staten in het za-
del geholpen president uitslui-
tend water tot zich. Maar som-
migevan zijn landgenoten vra-
gen zich of het niet effectiever
zou zijn erop uit te trekken om
in het buitenland geld los te
peuteren in plaats van te
wachten tot de schenkingen
hem in de schoot vallen.

Endara, die sinds 1 maart in een
eenvoudig houten ledikant in een hoekje van de kerk slaapt, zegt ech-

ter dat hij vanuit die plaats aan zijn
verplichtingen als staatshoofd vol-
doet en zijn hongerstaking pas zal
beëindigen als hij te zwak wordt om
zijn werk naar behoren te verrich-
ten.

GUILLERMO ENDARA
...vasten voor de kleine man...

Corruptie
Hij zegt dat zijn hongerstaking niet
een protest is tegen het uitblijven
van Amerikaanse financiële steun,
maar geeft wel toe dat de trage toe-
diening van dollars aan zijn land
nauwelijkste verteren is voor diege-
nen die lijden onder de economi-
sche crisis.
Ongeveer dertig procent van de Pa-
namese beroepsbevolking is werk-
loos en de schatkist is nagenoeg
leeg door corruptie en wanbeheer
van voorgaande regeringen.

„De arme mensen komen naar mij
toe en staan achter mijn vasten," al-
dus de gezette Endara in een inter-
view. „Sommige zakenmensen be-
grijpen het niet, maar dat kan me
niet werkelijk deren. Ik vast voor de
kleine man die lijdt."

Lippenstift
Dagelijks komen tientallen, soms
honderden mensen een kijkje ne-
men in Endara's provisorische
werkruimte in de kathedraal. Enda-
ra neemt alle tijd om met hen over
hun problemen te praten. De lip-
penstift op de kraag van ,zijn over-
hemd is een teken dat hij veel vrou-
welijke bewonderaars heeft.

Maar de kritiek op Endara's een-
mansactie is evenmin van de lucht.
Een vooraanstaande zakenman, die
anoniem wil blijven, zei: „Dit is
geen effectief presidentschap. Men-
sen drijven de spot met hem." En
een Europese diplomaat verklaarde
dat Endara's hongerstaking hem
misschien wel de sympathie van de
armen oplevert, maar niet tot een
oplossing van de economische pro-
blemen van Panama leidt. Hij vindt
het gedrag van de president 'kinder-
achtig.

’Kandidatuur
Ruding recht

overeind’
DEN HAAG - De kandidatuur van
oud-minister Ruding voor de top-
functie van de Bank voor Herstel en
Wederopbouw voor Oost-Europa
wordt onverkort gehandhaafd. Al-
dus gisteren het ministerievan Bui-
tenlandse Zaken.

De kandidatuur kan zich in een toe-
nemende symathie verheugen, al-
dus de woordvoerder. Zoals bekend
is de Fransman Attali, medewerker
van president Mitterrand, de rivaal
van Ruding. De activiteiten ten aan-
zien van Ruding gaan onverkort
door, aldus de woordvoerder. De
beslissing valt formeel op de top-
conferentie van de Europese Ge-
meenschap op 28 april in Dublin,
maar aangenomen wordt dat er al
eerder duidelijkheid over zal ont-
staan.
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Kontakten, Klubs

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullie ook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
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 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex PaJeis.

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. 14.00tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

045-326191
Escortservice all-in.

Hardsex
320*325*35

Uitdagend 50 et p/m 06

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

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

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

320.320.24.
Bfel zelf met Lenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95

Topsex
De lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits
06-320.320.07

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
Love

gehele dag onbeperkt
sexplezier met Lolita's,

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

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Plots voelde ik
je hand...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

" LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
Peggy Privé

Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393. Tev. meisjes gevr.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

nieuw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
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.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland!

06-320.350.61 -50 et p/m

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

Tel. 045-423608.

Rosie-Relatiel.
Dagel. andere contacten.

06-320.324.50 (50 et. p/m)
Zie defoto's van de dames

in Rosie maart.

Weer vonden vurige bellers
van de

orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40.
En dan...De sexbox, daar

draaien mannetjes en
vrouwtjes niet om de pot.

Die zeggen hoe ze het willen
"doen" op

06-320.322.22 (50 et. p/m)
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

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge...wordt op
06-320.324.60

leuk toch? Trouwens, de lijf-
sexbox, daar durven ze ook
en...jij mag best meedoen

op 06-320.324.90(50 et. p/m
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 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontakten-

telefoon
06-320.321 - 50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel erger!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Lekkere meid zkt. sex-

contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Michaël luisters met open

mond...
06-320.330.88 - 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)
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
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

Het leven begint bij 40. Ook
het sexsleven. Op de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Als Frank het voor de eerste
keer zo wil, helpen 2 man-

nen hem met dat
zwemslipje.

Homo.
06-320.329.22 (50 Ct. p/m)

Een mooie getrouwde vrouw
beleeft het in

Overgave
op de SM-zolder van een

knul.
06-320.330.51 - 50 et p/m

Een knul betrapt in 't
struikgewas
Naakt

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

06-320.323.86 - 50 et p/m
Op de

Massagetafel
van het verlaten clubhuis

beleeft Ella alles met 2
sterke knullen.

06-320.330.17- 50 et 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

Huiswerk niet af? De
strenge

man legt ze zonder pardon
over de knie, die mooie

meisjes, en dan...
06-320.326.72 -.50 et p/m "Videoclub

v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067 I
Meisje aanwezig i

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

Tev. meisjes gevr. met hoge
garantie.

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

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et.p/m)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 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 Trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 Ct 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 straall
sex uit en ze wordt ...life

geplukt.
06-320.326.92 - 50 et p/m

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Diana
Escort

045-320343
320323

Contactburo
Geleen

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

dames welkom.

!! 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.

Joyce
Privé en Escort

ma-wo 12-24, do-zo 12-22.
Deze week weer Super-
aanb. Tel. 045-411766

Anita
Privé en escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

Nieuw Suzanne
af 10.00 uur ook zat. en
zond. Tel. 045-721759.

Plezier voor tien
Box Sextreem "

06-320.320.43
Harde 5ex...06-320.320.34
Madeleine.. .06-320.331.22
Heterolijn...o6-320.321.29
Super 5M...06-320.331.11
Sexplosie Box
06-320.320.42

Super 5M...06-320.331.11
Super heet...o6-320.321.41

Non 5t0p...06-320.320.41
Box Amore

06-320.322.60
Lesbifoon...o6-320.331.33
Homolijn..o6-320.327.98
Boyslijn...o6-320.321.40
Live Romantica
06-320.3331.50

Het beste voor 50 cpm.
MEISJE of j. vr. gevr. om
privé te werken in apparte-
ment. Intern ook mogelijk.
Tel. 045-254598.

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.28 - 50 et p/m
6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.
Huw./Kennism.

KONTAKT-O-FOON. Bei
06-320.350.60 wanneer u
een serieuze relatie zoekt
(50 c/m) en luister hoe u gra-
tis uw kontaktadvertentie
kunt inspreken.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Sympath. alleenst. weduwe
58 jr. I. 1.67, z.k.m. nette
HEER. Br.o.bnr. B-3913,
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Mode Totaal
Te koop dames- en BABY-
KLEDING, second-hand,
topmerken aanwezig. Inl. JMevr. Sikora, Poststr. 18A ,
Kerkrade. 045-452788. ,
Te k. COMMUNIEJURKJE, i
Sissy-model met hoepel,
mt. 134; communiepakje mt. i128. Koopje!! 045-229560.
i

Bei de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. j
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Voor SIERBESTRATING, ]
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf 'Nico Gerards. Vrijblijvend l
prijsopgave en advies. Tel. ,
045-313956.
Bost VERWARMING BV., i
Romeinenstr. 8, Kerkrade- .
West. Sanitair, gas, water, ■cv, badkamers, riolering, ■dakwerk. Tel. 045-412547.

de la ROY dakbedekkingen bv

Postbus 3093, 6401 DN Heerlen.
tel: 045-229180/fax: 045-227626

Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht antieke MECHELSE
eethoek als nw., vpr.
’1.800,-. 045-323830.
Te k. weg. verbouw, eik.
BANKSTEL z.g.a.n., ’ 600,-
-woonk. kast (noten), ’ 300,-
-en enige jukeboxen.Akerstr.
Nrd. 164, Hoensbroek.
Te k. moderne SLAAPBANK
1 mnd. oud, ’ 300,-. Tel.
045-465149.

Te koop moderne compl. 2-
pers. SLAAPKAMER, kl.
bruin/geel, afm. 1.40x2.00,
vr.pr. ’700,-. Tel. 045-
-255443, na 17.00 uur.
Compl. licht br. KEUKEN, I.
3.20 mtr., koelk., afzuigkap,
gaskookplaat, ronde spoel-
bak, 045-442192
Te koop BANKSTEL 18
maanden oüd, ’ 1.600,-.
Tel. 045-225933.
Te k. mooie oma's tijd eik.
KLEERKAST met geslepen
spiegel ’ 575,-. Inl. 045-
-312164.

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.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-72476.0.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.

Kachels/Verwarming
KACHELS, inzethaarden,
opruiming grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Koopje!! OLIEHAARD, z.g.
a.n.; oliekachel en olietank
1250 Itr. inhoud. Pontstraat
11, Voerendaal. Tel. 045-
-752760.

Wij vragen VIDEO'S VHS de
f. geen bezw. Kleuren TV's
en liefst met teletext en ste-
reo toren. 04406-12875.

Computers
Tek. COMMODORE 64 met
toebehoren, printer, disk-
drive etc. Tel. 045-229256.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterke
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie er

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

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

Te koop WIENER Melodia PIANOSTEMMEN er
4-rijer Bes, Es, As, Des. Tel. ratie "De Tuner" Te
045-452808. 231326.

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

Complete ANTIEKE
slaapkamer te koo|
045-310706.
Piccolo's in het Lil
Dagblad zijn groot iSULTAAT! Bel: 045-7

Uitgaanswegwijzer

Vanavond: avond voor
alleenstaanden

Aanvang 20.00 uur.
Dancing Cheers

Bokstraat 49, Heerlerheide. Tel. 045-212464
Te koop gevraagd

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.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.

Bel vandaag!
87786810 als u D)
POCKETS te koop
zoals: Bouquet, j
Candlelight, Jasmijn,
affaire en alle mog. ar
Tek^ gevr. ZQ
SCHERM 1.50 m tot I
breed. Tel. 045-31773
Jonge/oude en fonkelr
VIDEO-RECORDERS
gevr. Spec. gez. du
matrassen 0932-87-7É

Diversen
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danslessen
op cass. enz. samen ’ 100,-
-all-in, yoga of aerobic op
cass. ’65,- tel. 070-
-3638667/ 3894543.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's 200 singeltjes ’ 125,-,
150LP's ’ 200, 125 oude 78
t. platen ’200,-, zes oude
lepeltjes met beeltenis Elvis
Presley ’ 50,-, 6 van ons
Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543. I

Voor Limburg LEKKE
gehakt. Slagerij Hd
Schinnen. 'GEBIT gebroken? Hoc
Akerstr. Nrd. 328, r
broek. 045-228211.
terwijl u wacht. 'Exclusieve KAMERS t(
per uur met video en d<
045-229680.
Totale ONTSPANN|
MASSAGE' door jonge
seuses. Tel. 045-35341
De massage van V
NIQUE blijft uniek. Tel*
228481. I

e

Epilepsie? *Zet jezelfniet buitenspiz
ot

Nederland telt ruim 90.000 mensen met h
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leve; 11

Praat mee. Word lid. TtEPILEPSIE VERENIGING NEDERr

Voor alle informatie: - -M
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAft
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecf'

sD<-$Dl-- --^ \ I mmmm^ii

Voor Stevensweert en Ohé en Laak vragen wij met spoed

bezorgers m/v
bvoor werzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Roermond, Pr. Bernhardstraat 44, Roermond, fl
04750-18484. *

Limburgs Dagblad jj
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Afgebeeld de Skoda Favorit Vedette. Prijzen mcl. BTW., af Voorschoten, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. U least al een Skoda Favorit voor nog geen f 543,- maand excl. BTW. Raadpleeg voor dealeradressen de Gouden Gids of bel de importeur: De Binckhorst Auto & MotorImport 8.V., Voorschoten, telefoon: 071-600200.
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VS
In de VS ging het bedrijfsresul-
taat omhoog met 22,2 procent
naar 69 miljoen dollar. Het resul-
taat is gedrukt door een aantal
eenmalige kosten bij Ahold
USA. Zowel Bi-Lo, GFS als bij
FNS vond een aanmerkelijke
verbetering van het bedrijfsre-
sultat plaats.

Huister De Vries doet beroep op bedrijven:

Meer aandacht voor
velzijn op werkplek’

- Minister De Vries van Sociale Zaken en
heeft de bedrijfsgezondheidsdiensten opge-

ven veel meer aandacht te besteden aan schade aan zintui-
| en het welzijn op de werkplek. Klassieke beroepsziektes
glen veel minder voor, terwijl nieuwe arbeidsgebonden risi-
o» in toenemende mate de gezondheid bedreigen, zo signa-
Jde de bewindsman gisteren op een symposium van de We-

WHO in Amsterdam.
De factoren die daarbij een rol spe-
len zijn onzekerheid over het be-
houd van de baan door snelle tech-
nologische vernieuwingen, belas-
ting van zintuigen door automatise-
ring en een tekort aan communica-
tiemogelijkheden met collega's. De
bedrijfsartsen moeten daarnaast
veel meer bedacht zijn op geslachts-
gebonden risico's op het werk, we-
gens het groeiend aantal vrouwen
dat betaald werk verricht.

ypotheekrente
rzekeraars met
3 pet omhoog
"ï HAAG - De levensverzeke-
y verhogen met ingang van van-. de hypotheekrente met 0,3
Jent. Daarmee komt de basis-
-* op 9,8 procent. Aanleiding
* de verhoging zijn de recente

aldus de ver-
gaars.

t"ente van 9,8 procent geldt voor
otheken met gemeentegarantie
"ectievelijk voor hypotheken tot
-*-irnaal 75 procent van de execu-
'aarde, met rentebetaling per
[fftd achteraf.

Leefstijl
Een slechte leefstijl kan de druppel
zijn die bij een slecht klimaat op de
werkplek de doorslag geeft, zo
waarschuwde de minister. Hij
denkt daarbij aan gebruik van alco-
hol en drugs, slechts voedingsge-
woonten en roken. Op advies van de
bedrijfsarts kunnen werkgever en
werknemers afspraken maken om
daar wat aan te doen.

Te denken valt aan het schenken
van alcohol op recepties, gezonde
voeding in het bedrijfsrestaurant en
roken op het werk. Op vrijwillige
basis moeten werknemers hun
bloeddruk en cholesterolgehalte
van het bloed kunnen laten testen.

beursoverzicht
Vriendelijk
■MSTERDAM - De koersen op
6 Amsterdamse effectenbeurs
J" gisteren gestegen.De dollar-
?^rs ging meer dan een cent"ihoog en de DAK-index op deeurs in Frankfurt sloot 21 pun-
*" hoger. Een fikse koersdaling

Tokyo mocht de pret niet
De CBS-stemmingsin-

** algemeen steeg met 1,1 punt
f 113,30. Het hoogste punt vane dag lag op 113,60. De CBS-
g'ersindex steeg met 0,7 punt tot

"***.o.

*! omzet was met f 1,6 miljard
De aandelenomzet,e"iroeg daarvan f 591 miljoen en

*"- is niet meer dan normaal. De
st van de omzet viel toe aan de

in obligaties.,°kker was de hoogvlieger on-
j
r de hoofdfondsen met een

van f2,10 op f40,90. Inter-
0-Müller Pakte f4>80 opb<*,Bo. Nedlloyd doet het al da-

I ." goed en wist gisterenf 3,70 teIf'^nen op f 101,30. Ook Pak-°ed was weer aardig in de race
;[* won f2,30 op f167. VOC

|'^.agde er voor het eerst sinds
tijd weer in om boven de

; ttig gulden te komen en ein-
'nne op f 40'20' f 1,6° h°ger-
/"der de internationalswas Phi-
Ps de grootste stijger met een''ist van zeven dubbeltjes op

K ''80. Hoogovens pakte twee
Jaartjes en Unilever mocht ze-
£n dubbeltjes omhoog op f 146.
lic mnlÜke Olie was de enigever-
ij». 2er van deze groep en moest

3sY_? dubbeltjes omlaag op
L ',10.i,
[j£old kon de koers van f 124,50
ter *?,f durende de handel werd
Pb e net vasthouden en sloot
TOaaM 22'80' fl-30 h°Ber dan
ihet dag' De winstsprong die
lfc0 c°ncem dinsdagochtendrap-
*jgen e^rde/ is de voorgaande da-
!E0

al voor een groot deel in de
(Vog, Verdisconteerd. DSM wist
'resulf Profiteren van de gunstige
■ftiaa Vi die de chemiereus
.te f,, ag bekendmaakte en pak-l*-*.lO op f 117,70.

!vv 0n Maastrichtse Pie Medical
Autr, ês dubbeltjes op f 11,50.2,sq°^atiseerder LCI pakte f
Orrj- n

p 's'*so5'*50 en branchegenoot
belti 0

a *^ebeer won vier dub-
Wr-f 0p f 20,40.0p de optie-
-_*,„* berden 42.000 contracten
v_or-,i u Handelaren hadden
-n -^belangstelling voor DSM

Wet
De minister sloot niet uit dat er een
wettelijke regeling moet komen die
een minimum kwaliteitsniveau van
bedrijfsgezondheidszorg waar-
borgt. Vooralsnog vindt hij dat
werkgevers, werknemers en des-
kundigen dat in het bedrijf of de be-
drijfstak moeten regelen.

Aandelenkoersen beurs
Tokio kelderen verder

TOKIO- De aandelenkoersen op
de effectenbeurs van Tokio zijn
gisteren wederom gekelderd. De
Nikkei-index van de 225 fond-
sen, die maandag al met bijna
twee procent omlaag ging, liet
dinsdag een daling van 2,2 pro-

cent zien. De beursbarometer
zakte met 747,66 punten tot
32.620,57 punten. De daling is de
op acht na grootste in de geschie-
denis van de Japanse effecten-
beurs.
„De markt heeft een ziekte waar

geen geneesmiddel tegen be-
staat," verklaarde een beleg-
gingsdeskundige in Tokio. Bij de
aanhoudend stijgende dollar-
koers en stijgende rendementen
bij de obligaties was er een fors
aanbod van aandelen, waar vrij-
wel geen belangstelling voor
was. De markt verkeerde in on-
zekerheid over het Japanse dis-
conto. Er waren gisteren berich-
ten dat een functionaris van de
Japanse centrale bank in Bazel
heeft gezegd dat op korte termijn
het disconto wordt verhoogd.

beurs van slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. s .k.
AEGON 105,50 105,60
Ahold 121,50 122,80
Akzo 127,30 127,80
A.B.N. 40,10 40,20
Alrenta 152,30 152,30
Amev 56,40 55,80
AmroA. in F. 88,40 88,10
Amro-Bank 78,10 78,30
Borsumij W. 71,80 72,20
Bührm.Tet. 60,40 60,60
C.S.M.eert. 76,30 77,30
DAF 33,70 33,90
Dordt.Petr. 132,00 132,00
DSM 114,60 117,70
Elsevier 79,00 78,80
Fokker eert. 38,80 40,90
Gist-Broc. c. 28,20 28,50
HCS Techn. 11,90 11,70
Heineken 109,80 111,80
Hoogovens 73,40 73,90
Hunter Dougl. 101,90 102,50
Int.Miiller 90,00 94,80
KLM 38,20 38,60
Kon.Ned.Pap. 39,40 39,30
Kon. Olie 144,40 144,10
Nat. Nederl. 70,10 70,30
NMBPostbank 49,30 49,30
Nedlloyd 97,60 101,30
Océ-v.d.Gr. 289,00 293,00
Pakhoed Hold. 164,70 167,00
Philips 41,10 41,80
Robeco 99,50 99,50
Rodamco 80,80 80,00
Rolinco 96,90 97,10
Rorento 57,20 57,10 e
Stork VMF 47,40 47,60
Unilever 145,30 146,00
Ver.Bezit VNU 99,30 100,20
Volmac Softw. 47,50 46,80
VOC 38,60 40,20
Wessanen 65,20 64,80
Wolters-Kluwer 47,70 47,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 66,50 67,00
ACF-Holding 34,00 35,00
Ahrend Gr c 217,50 217,50
Air Holland 27,00 27,00
Alg.Bank.Ned 40,70 41,00
ABN (div'9o) 38,50 38,80
Asd Opt. Tr. 20,50 20,00
Asd Rubber 5,30 5,30
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 98,00 98,40
Aut.lnd.R'dam 85,00 85,00
BAM Groep 88,00 93,50
Batenburg 88,80 88,80
Beers 125,00 125,00
Begemann 137,40 140,00
Beündo 322,50 321,80
Berkei's P. 5,40 5,40
Blydenst.-Will. 27,30 26,70
Boer De, Kon. 318,00 318,00
de Boer Winkelbedr. 60,50 60,60
Bols 164,00 164,50
Boskalis W. 14,95 15,10

Boskalis pr 17,40 17,80
Braat Beheer 43,20 43,20
Breevast 16,30 16,30
Burgman-H. 3400,00a3400.00 a
Calvé-Delft pr' 800,00 800,00
Calvé-Delft c 945,00 955,00
Center Parcs 50,50 51,50
Centr.Suiker 75,00 76,80
Chamotte Unie 6,70 6,70
Cindu-Key 197,00 200,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 22,50 22,50
Cred.LßN 52,80 52,00
Crown v.G.c 89,50 92,00
Delft Instrum. 49,00 49.30
Desseaux 246,00 246,00
Dorp-Groep 34,00 34,50
DSM (div'9o) 109,50 113,00
Econosto 324,00 325,00
EMBA 122,00 122,00
Erikshold. 114,50 114.00
Flexovitlnt. 92,50 91,00
Frans Maas c. 99,00 99,50
Furness 119,50 124,00
Gamma Holding 81,00 82,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 28,50 28,50
Geveke 46,70 46,70
Giessen-de N. 179,00 179,00
Goudsmit Ed. 367,00 373,00
Grasso's Kon. 134,70 135,50
Grolsch 147,00 147,50
GTlHolding 172,00 172,00
Hagemeyer 112,00 112,50
Idem'/2div.'B9 110,50 110,50
HAL Trust B 13,90 14,90
HAL Trust Unit 13,90 14,80
H.B.G. 174,00 177,00
Hein Hold 92,30 94,50
Hoek's Mach. 168,00 171,00
Heineken Hld 92,30 94.50
HolLSeaS. 1,12 1,14
Holl. Kloos 430,00 430,00
Hoop Eff.bk. 10,70 10,80
Hunter D.pr. 4,45 4.45
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 43,00 43,00
Industr.My 210,00 210,00
Inlotheek 24,00 24,40
Ing.Bur.Kondor 565,00
Kas-Ass. 45,20 46,00
Kempen Holding 16,50 16,40
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 67,50 67,50
KBB c. 67,00 67,00
Kon.Sphinx 124,50 125,00
Koppelpóort H. 290,00 290,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 59,80 60,30
Macintosh 39,80 40,40
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 60,00 61.20
Idem (div9o) 57,00 57,00
Melia Int. 5,20 5.20
MHV Amsterdam 18,90
Moeara Enim 1220,00 1202,00
M.Emm 08-cert 15600,00 15600,00
Moolen en Co 28,00 27,80
MulderBosk. 70,00 72,00

Multihouse 7.70 7,90
Mynbouwk. W. 411,00 412,00
Naeff 300,00
NAGRON 45,50 45.50
NIB 610,00 612,00
NBM-Amstelland 18.00 17,80
NEDAP 368,00 365,50
NKF Hold.cert. 339,80 339,00
Ned.Part.Mij 40,80 41,30
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1028,00 1002,00
Nutricia gb 73,00 72,50
Nutricia vb 82.00 82,00
Nijv.t.Cate 95,30 94,90
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,50
Orco Bank c. 67,50 67.50
OTRA 179,50 179,00
Palthe 67,20 67,20
Philips div'9o 39,60 39.90
Pirelli Tyre 28,70 28.80
Polygram 33,60 33.90.
Polynorm 95,50 95,30
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,00 45,00
Reesink 70,50 71,30
Riva 50,50 50.50
Riva (eert.) 49,50 49.50
Samas Groep 63,30 62,50
Sarakreek 31,50 31,50
Schuitema 1345,00 1345.00
Schuttersveld 37,60 36,50
Smit Intern. 66,00 b 67,00 b
St.Bankiers c. 23.20 23,80
Stad Rotterdam c 46,60 46,50
TelegraafDe '90,00 90,00
TextTwenthe 342.00 343,00
TuUp Comp. 34,00 34,00
Tw.Kabel Hold 149,90 152.00
Übbink 78,00 75,00
Union Fiets. 26,60 b 27,40
Ver.Glasfabr. 330,00 330.00
Verto 56,00 55.80
Volker Stev. 68,50 68.30
Vredestein 21,00 20,60
VRG-Groep 55.50 56,30
Wegener Tyl 177,20 178,00
West Invest 22,20 22,20
West Invest c. 90,00b 100.00
Wolters Kluwer 189,00 191,00
Idem div'9o 47,00 47,50
Wyers 44.00 43,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,20 37,20
ABN Aand.f. 71,50 71.30
ABN Beleg/ 54,70 54,90
ALBEFO 50,60 50.60
Aldollar BF $ 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 225,00 225,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,30
America Fund 298.00 296,00
Amro Eur.F. 71,90 70,90
Amro Far E.F. 60.30 60,20
Amro Neth.F. 72,00 72,00
Amro N.Am.F. 60,60 60.60

Amro Obl.Gr. 152,40 152.40
Amvabel 76,70 76,70
AsianTigersFd 63,50 63,30
AsianSelFund 47.90 47,50
Bemco Austr. 53.00 53,00
Berendaal 108.80 108.80
Bever Belegg. 6,15 6,15
BOGAMIJ 106,00 106,00
Buizerdlaan 42.00
CLN Obl.Waardef. 99.00 99.00
Delta Lloyd 41,90 41.60
DP Am. Gr.F. 25,50 25.50
Dp Energy.Res. 46,50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 58.30 58,40
Eur.Ass. Tr. 10,00 10.00
EOE DuStlnF. 293,00 290.00
EurGrFund 60,50 59,80
Euro Spain Fd 9,00 8,90
Gim Global 50,50 50.40
Hend.Eur.Gr.F. 216.00 217.00
Henderson Spirit 68,00 67,00
Holland Fund 73,50 73,00
Holl.Obl.Fonds 114,00 114,00
Holl.Pac.F. 105.00 104,20
Interbonds 490.00 490.00
Intereff.soo 47,00 46,90
Intereff.Warr. 306,00 305,00
JadeFonds 174.50 172.50
JapanFund 24,10 24,10
Jap.lnd.AlphaFd 12000,00 11750,00
JapanRot. Fund yen 9800.00 9560.00
Mees Obl.Div.Fonds 96,00 96,30
MX Int.Vent. 51,00 b 51.00
Nat.Res.Fund 1420.00 1430,00
Nedufo A 132,80 132,80
Nedufo B 135,50 135.50
NMBDutch Fund 39,10 39.50
NMBGlobal F. 47,70 47,60
NMB Oblig.F. 33,70 33,50
NMBRente F. 98,30 98.30
NMBVast Goed 38,00 37,80
Obam. Belegg. 214,00 217.00
OAMFRentef. 12.10 12,15
Orcur.Ned.p. 47,00 47,10
Pac.Prop.Sec.f. 46,10 45.90
Pierson Rente 99,70 99,70
Postb.Belegg.f. 51.20 51.30
Prosp.lnt.High. 7.00 b 7,00b
Rabo Obl.inv.f. 73.50 73,50
Rabo Obl.div.f. 47.60 47,60
Rabo Onr.g.f. 84.60 84.60
Rentalent Bel. 132,10 132,20
Rentotaal NV 30.50 30,40
RG groen 50.60 50.50
RG blauw 50,10 49,90
RG geel 48,90 48.30
Rodin Prop.s 106,00 106,00
Rolinco cum.p 92,00 92.00
ScLTech 16.50 16,50
Technology F. 17,80 17.80
Tokyo Pac. H. 241,50 236,00
Trans Eur.F. 81,40 81,70
Transpac.F. 450.00 450.00
Uni-Invest 122,50 120,00
Unico Inv.F. 78.80 79,00
Unifonds 37.10 37,20
VWN 60.10 60,10
Vast Ned 129.20 129,30

Venture F.N. 44.80 a 44.80 a
VIB NV 87,20 87,30
VSB Mix Fund 50,50 50,60
WBO Int. 71,10 71.30
Wereldhave NV 204.00 204,00
Yen Value Fund 86,30 85,70

Buitenlandse obligaties
_".■ EEGB4II) 97,80 98.00
3/2 EngWarL 30.50 30,50
5.4 EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36,00 36.00
Amer. Brands 64,40 65.00
Amer. Expres 27,80 27,80
Am.Tel._. Tel. 40,80 41,20
Ameritech 60,60 59.50
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,50 29,30
Atl. Richf. 114,80 115,00
BAT Industr. 8,10 8.00
BeU Atlanlic 92.80 92,90
BellCanEnterpr 44,10 43.90
BeU Res.Adlr 0.20
Bell South 53,60 53.50
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,40 19.20
Boeing Comp. 67,60 66,80
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 17,90 18,20
Citicorp. 25,10 25.40
Colgate-Palm. 58,00 58,50
Comm. Edison 36,00 36,00
Comp.Gen.El. 540,00
Control Data 19,30 19.30
Dai-IchiYen 2570,00 2480,00
Dow Chemical 66.50 66.80
Du Pont 39.25
Eastman Kodak 39.50 39,20
Elders IXL 2,90
EuroactZw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,00 46.50
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 43,25
Ford Motor 47,40 48,00
Gen. Electric 62.30 62,30
Gen. Motors 45.90 47.00
Gillette 51,00 52.00
Goodyear 35.50 36,00
Grace & Co. 29,00
Honeywell 85,20 85,50
Int.Bus.Mach 106,40 107,50
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 51.75
ITT Corp. 54,40 54,50
K.Benson® 5171,00
Litton Ind. 72,50 72,60
Lockheed 35,50 35.00
Minnesota Mining 81,50 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61.50 61,50
Morgan $ 36,80 37,20

I News Corp Aus. 11,00 10,70
Nynex 80,40 80.80

Oec.Petr.Corp 27,50 27,40
Pac. Telesis 44,60 45.20
P.& O. f) 7,00 7,00
Pepsico 58,60 59,40
Philip Morris C. 37,30 37.50
PhiU. Petr. 25.60 25.70
Polaroid 46,60 46,10
Privatb Dkr 274,00 272,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 573,00 575,00
Saralee 26.00
Schlumberger 49,20 48.80
Sears Roebuck 41,00 41,30
Sony (ven) 43,00 43.00
Southw. Bell 57.00 56.70
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,10 33,70
Texaco 59,00 58,80
Texas Instr, 36,40 36,50
The Coastal C. 32.40 32.70
TIP Eur. 2,00 a 1.95a
ToshibaCorp. 1100,00 1080,00
Union Carbide 22.00
Union Pacific 73,50 73.00
Unisys 14.80 14.80
USX Corp 36,40 35.70
USWest 71,50 71.10
Warner Lamb. 104,50
Westinghouse 73,75 73.00
Woolworth 62,00 61,80
Xerox Corp 54,80 54,80

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,00 46,00
Am. Home Prod. 192.00
ATT Nedam 76.50 76,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf, 219.50 220,00
Boeing Corp. 126,50 126,00
Can. Pacific 38,00 37,50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 32.50 37,00
Citicorp. 46,00 46,50
Colgate-Palm. 110,00 112.00
Control Data 33,00 33,00
Dow Chemical 126,80 126.80
Eastman Kodak 73,50 73.50Exxon Corp. 88,00 88,50
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 118,50 118,50
Gen. Motors 86,50 88,50
Gillette 97.00 98.00
Goodyear 68,00 70,00
Inco 48,00 48,50
1.8.M. 201,00 204,00
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 23,00
Lockheed 66,00 65,00
Merck& Co. 129,50 130,00
Minn. Min. 156,00 157,00
PepsiCo. 110,50 113,00
Philip Morris C. 72,00 74,00
PhiU. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 81,50 81.00
Procter&G. 121,50 d
Quaker Oats 86,00
Schlumberger 93,00 93,00

Sears Roebuck 78.00 78,50
Shell Canada 63,00 62.50
Tandy Corp. 62,00 62.00
Texas Instr. 69,00 68,50
Union Pacific 140,00 140,00
Unisys Corp 31,50 28.50
USX Corp 68,50 67,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 141,50 140,50
Woolworth 116,50 116,50
Xerox Corp. 94,00 95,00

Certificaten overig
Deutsche B. 764,00 763,00
Dresdnerß. 410,00 412,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 309,00 313.00
Nestlé 8700.00 8650.00
Siemens 758.00 760.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,70 5,70
Bredero aand. 21,00 21.00
Bredero eert. 20,00 20,00
11 Bredero 19,00 19,00
LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23.50 23,50
RSV. eert 0,93 0,92
71/» RSV 69 87,00 87,00

Parallelmarkt
Alanheri 22,10 25,00e
Berghuizer 33,20 33,30
Besouw Van c. 50,20 50,20
CBI Barm Oce 2010,00
Comm.Obl.F.l 99,40 99,50
Comm.Obl.F.2 98,70 98.70
Comm.Obl.F.3 99,50 99,50
De Dne Electr. 35,70 35,30
Dico Intern. 110,00 110,00
DOCdata 20,70 20,70
Ehco-KLM Kl. 37,00 37,00
E&L Belegg.l 71,70 71,80
E&L Belegg.2 72,20 72,30
E&L Belegg.3 74,50 74,60
FreeRec.Sh. 32,10 32,10
Geld.Pap.c. 66,80 66,50
Gouda Vuur-»' c 94.30 94.50
Groenendijk 33,70 d 34,50
Grontmij c. 187,00 190,00
HCA Holding 51,00 51,00
Hes Beheer 220,00 225,00b
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,50 3,45
Interview Eur. 8,50 8,50
Inv. Mij Ned. 50,00 51,00
Kuehne+Heitz 44,30 44,30
LCI Comp.Gr. 73,00 e 75,50
Melle 290,00 283,00
Nedschroef 119,00 119,00
Neways Elec. 9,00 9,00
NOG Belfonds 31,50 31,60
pan pacific 10.50 10,50
Pie Med. 10,90 11,50e

Poolgarant 9,00 9,00
SimacTech. 17,30 17,00
Sligro Beh. 48.00 48.20
Verkade Kon. 280.00 276,80
VHS Onr. Goed 14,80 14,80
Weweler 80,00 78,60

OPTIEBEURS
serie omzet vk. s.k.

Abn p apr 40,00 265 I,ooa 0,60
akzo c apr 130,00 248 2.70 2.80
akzo c apr 135,00 277 I,lob 1,20
akzo p jul 120,00 257 4,50 4,50
d'fl c mrt 190,00 423 2,00 2,90
dsm c apr 110,00 464 6.90 8,90
dsm c apr 115.00v 795 3,80 5,70
dsm c apr 120,00 811 1,50 2.60
dsm c apr 125,00 413 0,60 1,00
dsm c ju! 115,00 203 5.20 7.00
dsm c jul 120,00 443 3,30 4,60
dsm c jul 125,00 336 2,10 2,70
dsm p apr 110,00 557 4,50 2.40
dsm p apr 115,00 227 8,20 5.60
dsm p apr 120,00 469 13,00 a 9,10
dsm p jul 110.00 667 6,70 b 5,00
coc c mrt 265,00 479 13,80 16,19
coc c mrt 270,00 808 8,50 b 11,70
coc c mrt 275,00 352 4,80 6,70
coc c mrt 280,00 918 2,00 3_o
coc c mrt 285.00 540 0,80 1,00
coc c apr 270,00 260 11,50 13^40
coc c apr 275,00 474 8,60 b 10,30
coc c apr 280,00 323 6,00 7,30
coc c apr 290,00 218 3.00 3,50
coc c apr 295,00 679 1,80 2,20
coc p mrt 275,00 370 1,70 0,70
coc p mrt 280,00 324 3.50 1.80coc p mrt 285,00 279 6,50 4,50
coc p apr 260,00 219 2,30 1,70
coc p apr 270,00 288 4,10 3,30
coc p apr 275,00 482 6,00 5,00
coc p jul 270,00 332 9.50 8,20
hoog c apr 85.00 361 0,80 0.90
kim c apr 40,00 235 0,80 0,90
kim c jul 40,00 253 1,90 1,90
nedl c apr 80,00 210 18,50 21,00
nedl c apr 90,00 270 10,80 13,00
nedl c apr 92,00 275 8.50 11,00
nedl c apr 100,00 386 3.90 6,00
nedl c jul 90,00 268 12,50 15.00
nedl c jul 95,00 426 9.50 12,30
nedl c jul 100,00 284 7,30 9.60
nedl c jul 105,00 204 5,00 6,20
nedl p apr 94,00 214 3.20 2.20
nld p nov 92,50 550 2,80 2,85
phil c apr 42.50 447 0,90 1,10
phil c 093 30,00 738 16,20 16,80
olie c jul 150,00 229 3,50 3,20

I=laten g=bieden+ex-di».
b=bieden h^laten+ei-di».
c=ei-clain k=ge__an+h
d=ei-dividend I gedaan ~g
e=gedaan-fbieden vk=slotkoers vorige dag
I-gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie
Concern verwacht verdere omzetstijging

Recordwinst voor Ahold
!rANDAM - Het detailhandels-
_ïcern Ahold heeft vorig jaar
ti recordwinst geboekt. Het
_toresultaat steeg met 33,6 pro-
U van f 145,7 miljoen naar f
1,6 miljoen, zo heeft het con-
".n bekendgemaakt.
3'orgesteld wordt over 1989 een
---dend uit te keren van f 1,85
Js 40 dollarcent. Hiervan is al f
J5 plus 10 dollarcent als inte-
ndiviend betaald, het slotdivi-
Ihd van f 1,30 plus 30 dollarcent
J geheel of gedeeltelijk in aan-
"len kunnen worden opgeno-
L

men. De omvang en samenstel-
ling van het keuzedividend zal
op 25 april nabeurs worden be-
kendgemaakt. Over 1988 keerde
Ahold in totaal f 1,58 plus 25 dol-
larcent uit (gecorrigeerd voor het
aantal uitstaande aandelen). Ook
toen kon een deel in aandelen
worden opgenomen.
Ahold verwacht dat de omzet dit
jaarzowel in Nederland als in de
VS verder zal stijgen. Ook het be-
drijfsresultaat zal verbeteren,
vooral door verder toenemende
resultaten in Amerika. Het con-
cern voorziet dat de nettowinst

in 1990 verder zal stijgen, maar
de groei zal echter minder groot
zijn dan in 1989.
De omzet nam met 15,7 procent
toe van f 15,3 miljard tot f 17,7
miljard. Van de stijging was 3,9
procent het gevolg van een hoge-
re omrekeningskoers van de
Amerikaanse dollar. De omzet in
Nederland steeg met 8,9 procent
tot f 9,1 miljard en in de VS met
15;5 procent tot 4,1 miljard dol-
lar.

Het bedrijfsresultaat is vorig jaar
met 31,2 procent gestegen van f

238,2 miljoen tot f312,5 miljoen.
In Nederland nam het bedrijfsre-
sultaat toe met 31,4 procent tot f
167 miljoen. Albert Heijn lever-
de, dank zij een verdere verbre-
ding van het assortiment en een,
goede kostenbeheersing, de be-
langrijkste bijdrage aan de stij-
ging. Hoewel het bedrijfsresul-
taat van Grootverbruik verbeter-
de, bleef het nog achter bij het
gewenste peil.

Plan: meer mensen uit
minderhedengroepen in
midden- en kleinbedrijf

Van onze correspondent
MAARSSEN - Het Koninklijk Ne-
derlands Ondernemersverbond en
de gezamenlijke Landelijke Min-
derhedengroeperingen hebben in
Maarssen een plan gepresenteerd,
dat ertoe moet bijdragen dat meer
mensen afkomstig uit etnische min-
derheden emplooi vinden in het
midden- en kleinbedrijf. Het plan
behelst vooral een intensivering van
onderlinge contacten tussen onder-
nemers en etnische groepen.

„We willen vooral de vooroordelen
bestrijden die ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf en mensen
uit minderheidsgroeperingen heb-
ben tegenover elkaar," aldus
KNOV-voorzitter J. Kamminga.
„We moeten meer op eikaars bijeen-
komsten verschijnen en onze wen-
sen en verwachtingen aan elkaar
kenbaar maken. Dan ziet een onder-
nemer ook eens zon allochtoon in
het wild. De afstand tussen beide
groepen is nu nog ontzettend
groot."

In het midden- en kleinbedrijf wer-
ken 1,8 miljoen mensen,van henko-
men er circa vijfenzeventigduizend
uit etnische groepen.

Gelukkig
M. Rabbae van het Nederlands Cen-
trum voor Buitenlanders, toonde

zich zichtbaar gelukkigmet de over-
eenkomst met het KNOV. „Vijfig
procent van de mensen uit etnische
groepen is werkloos. Dat wil zeggen
dat bijna de helft van alle werklozen
afkomstig allochtoon is. Dit wordt
deels veroorzaakt door een gebrek
aan scholing, maar ook deels door
discriminatie van werkgevers. We
hopen dat we met ditproject dat ge-
drag van werkgevers kunnen corri-
geren."
Kamminga en Rabbae wijzen er ook
op dat het plan voor het midden- en
kleinbedrijf bittere nopdzaak is. In
tal van branches is een nijpend te-
kort aan vakbekwaam personeel en
dit tekort zal de komende jaren al-
leen maar toenemen. Volgens Kam-
minga is er geld in overvloed voor
scholingsprojecten, de moeilijkheid
is echter om mensen te vinden voor
die projecten.

Hoppers BV
onderhandelt
met Rusland

over drukorder
LANDGRAAF - Hoppers BV,
houdstermaatschappij van drie be-
drijven van dezelfde naam op het
gebied van drukken, uitgeven en
audio-visuele communicatie (geves-
tigd op het industrieterrein van Ab-
dissenbosch) en een Sovjetrussi-
sche houdstermaatschappij (waarin
ook door een Italiaanse onderne-
ming wordt deelgenomen), hebben
in Leningrad een gezamenlijke in-
tentieverklaring ondertekend voor
nadere onderhandelingen over het
drukken van een magazine, gericht
op het bedrijfsleven van de Sovjet-
Unie en West-Europa. Het blad zal
per uitgave zowel in de Russische
als in de Engelse taal geredigeerd
worden.
Een delegatie van Hoppers heeft in
Leningrad de eerste besprekingen
gevoerd, die geleid hebben tot dein-
tentie-verklaring. Het ligt in de be-
doeling dat het nieuwe Russische
magazine bij Hoppers Drukkerijen
druktechnisch vervaardigd gaat
worden.
Gesprekspartner in Leningrad was
dr. Boris Sabanti, algemeen direk-
teur van de Russisch-Italiaanse hol-
ding. Sabanti is tevens hoogleraar
economie en auteur van een recent
geschreven boek, waarin hij het
nieuwemodel uitzet voor het Russi-
sche bedrijfsleven.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 13-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.430/24.930.
vorige ’ 24.510-/25.010. bewerkt ver-
koop ’ 26.530, vorige ’ 26.610 laten.

ZILVER: onbewerkt ’ 275-/ 345, 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 1,57 1,68
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 (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.65 1,81
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 123,75 128.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,93125-1,93375
antill.gulden 1,0650-1,0950
austr.dollar 1,4620-1,4720
belg.frank (100) 5,4165-5,4215
canad.dollar 1.63725-1.63975
deense kroon (100) 29,355-29,405
duitse mark (100) 112.565-112,615
engelse pond 3.0885-3,0935
franse frank (100) 33,290-33,340
griekse dr. (100) 1,1360-1,2360
hongk.dollar (100) 24,6250-24,8750
ierse pond 2,9890-2.9990
ital.lire (10.000) 15,225-15,275
jap.yen (10.000) 126,29-126,39
nwzeel.dollar 1.1310-1,1410
noorse kroon (100) 29.070-29,120
oostenr.sch. (100) 15,9970-16,0070
saudi ar.ryal (100) 51,4250-51.6750
spaanse pes. (100) 1,7480-1,7580
surin.gulden 1,0625-1,1025
zweedse kr. (100) 31,120-31,170
zwits.frank (100) 126,515-126,565
ecu. 2 2915.2 29(55

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,60 193-30
id excl.kon.olie 183,40 184,60
internationals 196,70 197,00
lokale ondernem. 189,50 190,70
id financieel 144,50 144,60
id niet-financ. 234,40 236,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 251,10 252,00
id excl.kon.olie 228,00 229,60
internationals 265,70 266,10
lokale ondernem. 234,50 236,00
id financieel 188,30 188,40
id niet-financ. 280,30 282,90
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 112,20 113,30
internation 110.80 111,50
lokaal 112,40 113.60
fin.instell 105,90 105,90
alg. banken 105,90 106,10
verzekering 106,50 106,30
niet-financ 114,50 115,90
industrie 114,20 115,40
transp/opsl 132,10 135,40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag)

Akzo 127,50(127,80)
Kon. Olie 143,40-144,10(144,10)
Philips 41,70-42,00 (41,80)
Unilever 145,50-146,50(146,00)
KLM 38,60 (38,60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2677.48 1142.96 218.12 998.21
Hoogst 2699.55 1164.65 218.88 1008.84
Laagst 2657.88 1137.45 216.11 991.34
Slot 2674.55 1155.76 217.05 1000.14
Winst.
verlies - 12.16 + 10.85 - 1.95 - 1.10

Mariene Post van de delicatessenzaak Dekono op de Amsterdamse Overtoom, poseert op-
gewekt tussen enkele flessen Bordeaux Superieur met een bijzonder etiket, want daar
prijkt een reproductie van een zelfportret van Vincent van Gogh op. De 'Van Gogh-wijn' is
in tegenstelling tot een 'Van Gogh' redelijk betaalbaar. Men kan hem zonder grote moeite
verwerven tegen betaling van 9,75 gulden.

(ADVERTENTIE)

M BEELD en GELUID

/tber\
HONIGMANSTRAAT 55 HEERLEN

(schuin tegenover postkantoor)
Tel. 045-716830

VOOR ANDER BEELD
" BANG & OLUFSEN

" SABA

" SALORA

" MITSUBISHI

" ITT
"BLAUPUNKT

Limburgs dagblad
woensaag .4 maan iaau W7
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Piqué herenpoloshirt in div. kleuren. 65% poly- "I Q75 Overhemd met lange mouw. 65% polyester/35% katoen. In div. Dames T-shirts met korte mouw. Div. modellen, Of| __■

ester/35% katoen. Mt 46/48-54/56. .24***75 _LV/■ modieuze kleuren en verschillendestreepdessins. Mt 37/38*43/44. kleuren en dessins. Mt 38/40-42/44. 24-*?5 ___J\_/i

Als jebij detijdwilt blijven,
hebbenwij depassende mode. |

d

Nachthemd. 100% polyester/jacquard. In rosé Huispyjama. 100% polyester/jacquard. In rosé Beha met applique. Wit, ivoor en peach. Mt7o- Brei-en haakkatoen. In 6 kleuren. 80l a 100 gram. §
en lila. Mt 38/40-46/48. _55r 46.75 en lila. Mt 38/40-46/48. 1%? 62.50 80A, 70-858 en 75-85C. lQr75 2 v00r18.75 Wit5r?5 2.25Ecru__^6Ü3.-Gekleurder 3.50 |

80l over? Geld terug! &
Breigaren Wave. 70% acryl / 25% katoen/5% ~ Tricot damesnachthemd. 65% polyester / 35% ' . ■___«__.■ . , , , Ië y „, Jl Modieuze katoenen damesshps. In div. kleuren U( ,„..„ Op al onze joggingkleding met speciaal label ~
polyester. In wit, zalm, mint en lila. 80l a5O _,

*^~ M .. r -^c ia katoen. In diverse streepdessins. Mt 38/40- ICQ . ,mnvAokal, j
gram. 80l over? Ge,d terug! i» 2.- en deSSmS'Mt ***** 9" 46/48. 20.75

15%V°^eel! }
Ongevormde panty's, 20 denier. In div. kleuren. Katoenen herenslips in div. kleuren en dessins. Katoenen damesslips in div. kleuren. Mt 38-50. __________■_____■ |
Mt 36/40 - 40/44. J_6Ü5 voor 6.50 Mt 4-8. JJS/Srtt 6.75/7.75 é- t/m-&"**= 4.25 t/m 5.25 zo herkent u aanbiedingen in de Hema I

HEMADe normaalste zaak van de wereld I

Hogeschool
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Neem op St. Joep

onze hogeschool eens
onder de loep.

1
19 maart 1990

van 11.00-16.00 uur.

Informatie over
al onze lerarenopleidingen
en Vrije Studierichtingen.

Demonstratie, Expositie,
Presentatie.

I Oude Markt senKerkepad 2.

Fe -Für unserKüchenstudio in Selkant/Wehrsuchen wirfür "o*

Küchenverkaufer(in)
als Voll- oder Teilzeitmitarbeiter(in) mit guten I

Fachkenntnissen und Berufsertahrung in Beratung, PlanUI*-.

und Verkauf yon exklusiven Kücheneinrichtungen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zurMitarbeit
in einem verkaufsorientierten Team
und leistungsgerechte Bezahlung.

Ihre E3ewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sic &"
an unser Stammhaus

Personalabteilung
j-, | ■ 5120 Herzogenratri

(m .Tl/^l^Of.n Industriestr. 2-16"nU -LMJIJ-Ciy Te1.09-49-2407.53-J11 -_^

Randstad /éÊÊIkheeft volop 'JKIL
werk j^k Zi
Secretaresse m/v
Voor een staalbouwbedrijf in de regio Kerkrade. U heeft een
afgeronde secretaresse-opleiding en enige werkervaring.
Tevens bent u bekend met WordPerfect. U verzorgt de
correspondentie en de orderadministratie. U bedient de
telefoon en verricht archiefwerk. Deze full-time baan is voor
lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40.

Oproepkrachten m/v
U kunt gaan werken bij een produktiebedrijf in Kerkrade. U
bent bereid tot werken in 2- of 3-ploegendienst en op oproep
beschikbaar. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44.

Produktiemedewerkers m/v
Ukunt in 2-ploegendienst gaan werken bij een
textielbewerkingsbedrijf in Kerkrade. U bent bereid tot
werken in 3-ploegendienst en bent 18 jaar of ouder.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-46 00 52.'

Machinebediende m/v
U gaat in 3-ploegendienst aan het werk bij een bedrijf in
Kerkrade. U heeft enige technische achtergrond en bent 18
jaarof ouder.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-46 00 52.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

-\r randstad uitzendbureau



Beleid. erlind heeft wel een verklaring
£>or het feit dat de Nederlandse

elkaar juist rond de klok
I^l tien uur bestoken met actua-,lei.en- en achtergrondrubrie-
i en. „Het programmabeleid is de
J:a.tste twee jaar nogal eens ge-
i 'Jzigd. Vorig jaar nog werd als
o°°gste wijsheid gepredikt dat
l* drie netten zich tegenover el-
?*ar moesten profileren, en daar-
?*ee werd de concurrentiever-houding benadrukt.
rogrammaleiders bouwden

f
ervolgens zorgvuldig concur-

tv-avonden op,

met name met series en amuse-
ment. Want de concurrentiestrijd
win je nu eenmaal met amuse-
ment, en niet met actualiteiten-
rubrieken. Daarmee staat de
plaats van de nieuwsprogram-
ma's automatisch vast: die ko-
men aan het einde van de rit, val-
len samen, en worden niet meer
gecoördineerd. De informatie is
wel goed, maar omdat het zon
chaos is krijgt de kijker de gele-
genheid niet die tot zich te ne-
men. Actualiteitenprogramma's
worden niet meer gepland met
het belang van de kijker in het
achterhoofd; ze worden uitge-
zonden op momenten dat het de
omroep uitkomt. Dan mag je nog
zon fanatieke informatieconsu-
ment zijn, maar ik denk dat je

dan het medium niet meer se-
rieus neemt."

Sinds de komst van Veronique
moeten de publieke omroepen
uit een ander vaatje tappen. De
directies van de omroepen laten
te kust en te keur dewoorden 'sa-
menwerking' en 'coördinatie'
vallen. Ook Verlind is overtuigd
van de noodzaak daarvan, zeker
op zijn gebied, maar binnen de
werkgroep wil die opvatting
maar moeizaam post vatten.,
Verlind: „Er is nog geen begin
van een gemeenschappelijke vi-
sie. Dat is teleurstellend, maar
inherent aan het systeem: Vero-
nique komt, en opeens moeten
we die concurrentiegedachte
maar weer laten schieten en

vriendjes worden. Er wordt wel
gesproken met elkaar, maar als
jede deur dicht doeten jegaat te-
rug naar je eigen redactie, ben je
toch weer bezig met dat ene pro-
gramma. Het kost ons heel veel
moeite beslissingen te nemen die
jou misschien niet zö goed uitko-
men, maar wel in het algemeen
belang zijn."
Toch zullen er afspraken ge-
maakt moeten worden. Verlind
juicht dan ook de overeenkomst
tussen de programmaleiders van
de verschillende omroepen van
harte toe. „Zij vinden dat de drie
netten elkaar niet meer moeten
beconcurreren, en dat er een sys-
teem ingevoerd wordt met één
omroep van dienst. Dat betekent
dat het aanbod van de omroep

voor die avond zo sterk mogelijk
geprogrammeerd moet worden.
De tweede omroep dient zijn
programmering daarop aan te
passen, zodat soorten program-
ma's elkaar niet overlappen. En
verder zouden er sluitende af-
spraken over horizontale pro-
grammering worden gemaakt:
dezelfde programmasoort elke
avond op dezelfde tijd. Dat vind
ik een goede ontwikkeling."
„Verder filosofeert men over 'ka-
naal-management'. Er worden
bindende afspraken gemaakt, en
overtreding daarvan betekent
een boete. De programmaleiders
benoemen een kanaal-chef, die
op naleving van de afspraken
toeziet. Dat lijkt me een heel
bruikbaar idee. Want het is be-
langrijk voor de kijker om te we-
ten dat een actualiteitenrubriek
elke dagom precies tien uur is te
zien. Het is belangrijk voor de
kijker dat-ie niet met een ver-
grootglas in de hand in het pro-
grammaboekje hoeft na te speu-
ren wanneer hij voor informatie
bij de publieke omroepen aan de
beurt is."

Zaterdag met vier orkesten in Casino Brunssum

Negende Jazznight
Van onze showpagina-redactk

BRUNSSUM - Vier gerenommeerde orkesten
zijn aanstaande zaterdag van de partij tijdens de
negende internationale jazznight dieook dit jaar
weer in Casino Brunssum aan het Treebeek-
plein wordt gehouden. Voor de jazzliefhebbers
in deEuregio zijn er klinkende namen bij als die
van The David Livingstone Jazzmessengers,
Harry's Jazz and Blues Band, The Original Bor-
derland Jazzband en Jojo's Swingband.

Het hele gebeuren, waarvoor de 'Oude stijl' jazz-
club Zuid-Limburg garant staat, begint om
21.00 uur. Hoelang dit jazzfestijn duurt, is niet
bekend. In ieder geval tot in de late uurtjes en
iedereen die deze jazznacht in het verleden wel
eens heeft bezocht, weet dat het eindevan deze
muzikale happening herinneringen oproept aan
een spontaan carnavalsfestijn.

" JoJo Swing Band

The Original Borderland Jazzband

50 elpees
De David Livingstone Jazzmessengers behoren
tot een van de vier muzikale topattracties. Deze
band onder leiding van Ad van Beerendonk ver-
tolkt op geheel eigen wijze de New Orleans jazz-
muziek en heeft een respectabel niveau. Leider
en bassist Van Beerendonk heeft totnutoe mee-
gewerkt aan ongeveer 50 langspeelplaten en is
daardoor geen onbekende in de jazzwereld.
Vooral in de regio Brabant zijn The David Li-
vingstone Jazzmessengers een begrip, maar in
het verleden trad men behalve op tal van plaat-
sen in West Europa ook op in Hongarije.

The Borderland Jazzband is afkomstig uit de re-
gio van Mönchengladbach en brengt evenals de
David Livingstone Jazzmessengers jazzmuziek
in de New Orleans-stijl. Muzikale voorbeelden
voor deze band, die sedert 1980 met mede-op-
richter Walter Maassen al op tal van festivals op-
trad, zijn George Lewis, Kid Thomas, Jim Ro-
binson, Sweet Emma en John Handy. In april,
wanneer men tien jaar bestaat, neemt The Bor-
derland Jazzband weer deel aan het jazzfestival
in New Orleans. En dat om de authentieke muzi-
kale sfeer weer eens op te snuiven.

Jaren dertig
Voor jazz en blues uit de jaren dertig zorgt Har-
ry's Jazz- and Bluesband. Het orkest, dat inclu-
sief zangeres Coby Westerbeke acht leden telt,
wist sedert haar oprichting in 1985 al heel wat
prijzen in de wacht te slepen. Een greep uit de
lijst: eerste prijs jazzconcours Assen, tweede
prijzen bij de Haagse Jazzclub en tijdens de Phi-
lip Morris Award Nederland. In het buitenland
waren de musici van Harry's Jazz- and Blues-
band onder anderen te gast tijdens het jazzfesti-
val in Warschau en in het Spaanse Benidorm.
Ook treedt men regelmatig op met pianistLouis
van Dijk en het ligt in de bedoeling dat het or-
kest over enige tijd vanuit Odessa een tournee
door Rusland gaat maken.

De muziek van de JoJo Swingband is een

authentieke, losse, geïmproviseerde vorm van
swingmuziek met een opzwepend 'Four to the
bar'-ritme. Daarbij worden de muzikale thema's
afgewisseld met partituurloze arrangementen,
korte frasen ('riffs') worden herhaald, de JoJó
Swingband is opgericht in 1981 en ontleent zijn
naam aan de voornamen van de saxofonisten

Joep Peeters en Joop Hendriks, welke laatste in
1987 overleed. De JoJo Swingband was totnu-
toe regelmatig bij de VARA- en NOS-radio te
horen, was vaker op tournee door Duitsland en
speelde ook veelvuldig in België. Voor info en
voorverkoop van kaarten kan men o.a. telefone-
ren @ 045-253545.

" David Livingstone Jazzmessengers.

" Harry's Jazz- and Bluesband.

’Omroepenmakendekijker hartstikkegek’Ton Verlind wil coördinatie
van actualiteitenrubrieken

Van onze rtv-redactie

fILVERSUM - Hoe moet?et verder met de Neder-
*Hdse televisiejournalis-
Jek? Ton Verlind, eindre-acteur van KRO's actuali-

Brandpunt,*ü snel over deze vraag
voeren met zijn col-ega's van de overige«euws- en actualiteitenru-

brieken. Dat het op dit mo-

ment niet goed gaat, staat
"oor Verlind als een paal

water. „We maken**et zn allen de kijker hard-
s*ikke gek, dat heb jehet af-kopen seizoen goed kun-"en zien."

erlind is voorzitter van de
,erkgroep actualiteiten, waarine. nieuws- en actualiteitenru-

■"'eken van alle omroepen zijn
ertegenwoordigd. De onregel-
matig geplande bijeenkomsten
?&an vooral over toevallige pro-

I 'ernen en probleempjes. Tot
Pn stevige discussie over de rol

tv-journalistiek is het tot■.blinds spijt nog niet gekomen.
r°k niet nu de ergenis over de
Plijktijdige uitzending van ac-tualiteitenrubrieken groter
r°rdt, en de commerciële con-P*rent Veronique daarvan al-
ï*-*6*! maar kan profiteren.

# Ton Verlind: „Nu Veronique er is, moeten de publieke omroepen uit een ander vaatje
tappen."

Smeekbede
Verlind pleit voor een spreiding
van de actualiteitenrubrieken
over de hele avond: aansluitend
op het half zes-journaal („als je
naar het kijkerspotentieel kijkt
kun je gemakkelijk tien tot
twaalf procent halen"), één vroeg
en één later op de avond. „We
moeten het zo plannen, dat - als
amusement je geen reet interes-
seert - jevan het ene in het ande-
re actualiteitenprogramma kan
vallen. Daarover zou ik best af-
spraken willen maken."
De eindredacteur van Brand-
punt vindt dat de omroepen zeil
zich wat sterker zouden kunnen
maken voor de actualiteitenru-
brieken: betere budgettering
voor langere termijnen, zodat
nietelk jaarveel energie verloren
gaat in smeekbedenvoor behoud
van het budget, en dus man-
kracht en faciliteiten. „Kijk, de
publieke omroep beheerst de
complete informatievoorziening
op de Nederlandse televisie."

Gert & Hermien weer
terug naar Brunssum
Van onze showpagina-redactie

BRUNSSUM - Gert en Hermien
komen terug naar Brunssum,
waar zij volgende week donder-
dagavond 22 maart in Dr Brikke
Oave aan het Lindeplein zullen
meewerken aan het radiopro-
gramma 'Met muziek het hele
land door. Na hun bekering in
1974 verdwenen ze van het grote
toneel, maar vorige week maak-
ten ze in Brunssum hun rentree
in de showbusiness tijdens het
jubileum van de organisatie
'Zoeklicht. Aan de radio-opna-
me, die volgende week donder-
dag door de E.O. wordt gemaakt
(aanvang 19.30 uur) werken be-
halve Gert en Hermien ook de
Limburgse trompettist Piet
Knarren, de vocalgroep Voice.
EO's radio- en tv-orkest Psalter,
een mandoline-orkest en tv-pre-
sentator Bert van Leeuwen mee.

Gert Timmerman over de terug-
keer van hem en zijn echtgenote
in de showbizz: „Neen, we laten
ons geloof niet los", „maar wij

hebben het gevoel dat we onze
fans van toen wel erg plotseling
in de kou hebben laten staan."
Gert en Hermien, die in de jaren
zestig enorm populair werden
met nummers als 'Alle duiven op
de Dam' en 'Mooi is het leven
met jou', trokken zich uit de
showwereld terug nadat beiden
tot bekering kwamen nadat Her-
mien van een ernstigeziekte her-
stelde. Sindsdien hebben zij al-
leen in het christelijke circuit op-
getreden.

" Gert en
Hermien - na
hun plotselinge
terugkeer in de
showbizz -
volgende week
donderdag voor
de tweede maal
naar Brunssum.

Oude fans
De platenmaatschappij van Fred
Gaasbeek, oprichter en dirigent
van het befaamde Freddy Gol-
den Orkest, brengt binnenkort
een nieuw albumvan het duo uit.
Gaasbeek haalde het tweetal on-
middellijk in huis, omdat hij wist
dat de oudefans er nog steeds 'in
grote getale' zijn. „In hun ge-
dachten zijn Gert en Hermien
nooit weggeweest. Hun platen
maken dat onmogelijk."

Woensdag 14 maart 1990 "9Limburgs dagblad
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EURO KUNT U DE REST VAN HET JAAR TERECHT
| VARKENS HAMSCHIJF 11 GEKRUID GEHAKT 11 HANEBOUTEN I MAGER SPEK
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BRUNSSUM HEERLEN-SITTARO-MAASTRICHT: woensdag vanaf 1200 uur open.

Donderdag koopavond (Smard géén koopavond).
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FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ |ÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht *9| Bf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00" 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

& Dekker v.d. Vegt
AW=^ Boekverkopers Limburg

rzz. Brandstraat 23, Sittard
Tel. 04490-28100

BOEKENWEEK 14 t/m 24 mrt.
Expositie milieuboeken
Een enorme kollektie van jeugdboek tot
wetenschap

Expositie schilderijen en
tekeningen van Theo Lenssen
Woensdag 14 maart
van 2 tot 5 uur:
origamidemonstratie
Schuif aan en vouw mee. Voor Jong & oud.

Dinsdag 20 maart
demonstratie CD-ROM Gefahrgut &
CD-ROM
van Dale Lexitron (uitsluitend op afspraak)
Zaterdag 17 maart
van 2.15 u. tot ± 4 uur
literaire middag
rond de Limburgse roman „Toplöss" van
Peter Lenssen, m.m.v. Caspar Ciliekens
(De Limburger) en Thijs Wöltgens
(fraktievoorz. PvdA in de Tweede Kamer).
Reserveren gewenst.

ry UITGEVERIJ
0, DE GEUS -l*l BREDA

Boekenweek is feest bij
Dekker v.d. Vegt - Limburg! .._*.

Randstad /mÊÊk
heeft volop J^ILwerk JPhk /)
Winkelmedewerker m/v
U bent part-time en/of full-time beschikbaar. U bent zeer
flexibel inzetbaar en beschikt bij voorkeur over
verkoopervaring in de levensmiddelenbranche. Tevens bent u
bereid een interne cursus te volgen over de verschillende
produkten.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38.

Friturehulp m/v
U kunt elke avond werken van ca. 19.00-24.00en in de
weekenden van ca. 19.00-01.30 uur. De werkzaamheden
bestaan uit het voorbereiden van eenvoudige gerechten en
het voorbakken van patat friet
Informatie bij Désirée Aarts, tel. 045-32 6C 38.

Landgraaf, Streeperstraat 30a.

■v randstad uitzendbureau

W_\ I Frissen Mechanisatiecentrum
I Tuin en Park b.v.

I^hH I Valkenburg a/d Geul

______________J__- I Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd
is in de verkoop en reparatie van
motorgazonmaaiers, motorzagen en
aanverwante artikelen.

Op korte termijn vragen wij een

MONTEUR
voor onze afdeling werkplaats.

Functie-eisen:
" technische opleiding genoten
* bereid om cursussen te volgen
* rijbewijs BE
* positieve en actieve instelling

Sollicitaties richten aan: Frissen/Mech.
Centrum Tuin en Park B. V.
Postbus 123
6300 AC Valkenburg a/d Geul
Tel. 04406-40338

*.„ l
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Ze zijn er weer!
Onze bekende zoetwaterparel-colliers

Juwelier Hoek Saroleastr"

mm^ mmmm. Geleenstr. HeerlenI POUP i
üBUftS Interieurverzorging BV

Steenweg 90, SITTARD

vraagt met spoed:

- meubelstoffeerders
- knippers
- stiksters

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties op bovenstaand
adres. 52420

JL DREMPELS ||f|f|!|| sléste5
léste adres.■ I

Philips Matchline HiFi-stereo kleurentelevisie I
Ep Met 70 em/l 10° 'FSQ' Black-Line Hißn-beeldbuis. Menu voor _% Wkl
WM het instellen en bedienen. Computer-controlled teletekst. W*mmm-^M I

On screen display. Matrix surround sound. 60 Voorkeurzenders. mlmx <l
_ -E H

HiFi-stereo versterker met 2 x4O W fè $*$L> WsiQ Imuziekvermogen. Afstandsbediening./^_r\N/ , . [ . J^^^ tyjt I
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a=-^ I !___________. i —I H

- L t^=- irtI*'!*—1*'!*— "1-J IJBT Philips stereo kleurentelevisie^ I
leurentelevisie 25 GR 9760/308 ■ I
.50/108 Met 63 cm/l 10° 'FSQ' Hiß.i-beeldbuis.-B ■
/90o 'FSO' Hißn-beeldbuis On screen display. Stereo-versterker ■, en»? T' ?x?OW ComDuter-controlledteletekst " ____display. 60 Voorkeurzenders. -ix*fu yv. Lompuier coniroiieu iei_ie*\_i *-**-« h

met 4 W muziekvermogen met geheugen voor 3 teletekstpagina s. ■ ■met w muzieKvermogen.
60 VoorkeurZenders. CTI. Afstandsbe- Mt^^^SmWSrrTr m̂m ■en 19QQ. ookgeschikt<4oAAdiening. I_fc77ï voor teletekst en I XQQ. Vl__^| JE lT ■videorecorder. ■ *-___» __r __r ■ H***s3Z;|snH| Hsar in wit. «ga , hSS___P**Ï ff^'S I

ST Philips Matchline HiFi-stereo I
Sy m audio/HQVHS-videorecorder -^___- ■

ilimlineHQ VHS-video- Metj videokoppen, perfekt stilstaand Philips Studio II soundmixer I
■aak _»_M_fk____ >_»__■ DCGIQ, __ SriGln6ClGn GO 3TSt3nC_SD6CIIG- n _p_ppa _HfVR 6290/01 ning met LCD-display. Ingebouwde tele- B^6!0- |

,che frontlader met afstands- tekstdecoder. Met 'go to'-funktie. Piekvermogen 50 W. 3-Weg luidspreker- ■
VPS-voorbereid. Voorpro- Synthesizer met É^ - **.*%. systeem. Twee cassetterecorders. ■

ng van 4 programma's tot geheugen voor 48 V jQQB
Ingangen voor 3 mikrofoons, gitaar en ■

vooruit. _"*_#*_*% voorkeurzenders. ___■ 177 a toetsen. Mengmogelijk- IUUU- . . heden. Inklusief elektret KUU- ■777 a Urn t '—-IT7Tm y mikrofoon. U77ï I

„****. gsaaaafa I
_____,__..__,____. SS^^-ST M_____P- ««-»" I. Groot multifunktioneel dis- ?? h"T^r",^^«i recorder AZ 8294 I
r__,_ai n,a„,.,_, ho_,ün,n_c mn 5-bands graphic equalizer, dubbel '"""' "*" *»*" ■benee nieuwe Deaieningsmo- met hlgn speed dubbing Programmeerbare CD-speJer. Digitale ■«S-lttïnSS; continuous play, sem.ltomatische radio met FM-stereo, LG, MG en KG en I
r ïffiSrmS Platenspeler en programmeerbare 24 voorkeurzenders. 2x 7 W piekver- IrtedeckmetCDßecord CD-speler. _—**.#* mogen via 2x2 luidsprekers. 3-Bands I
ars s- TAA Kompleet met 2 luid- f%UU M graphic equalizer. Dynamic bass boost. ■#*§s§" sprekerboxen. (2-weg)- *"-__-■ 77a Cassettedeck. Wo%gm IIH7-.ii.Mllif'lMinMl|ll7l--liM Ingebouwde mikrofoon. KUU. II

WffÊÊ Net-en batterijvoeding. **#7__r_. ■
ügitale OQQ ■ , I
650 *-.m*mft PHJUPS I

oersterker FA 630 k£ij:_____jj k Philips midi kombinatie met I

deck FC 630 jja f(u /A| Digitale radio met FM, LG en MG en I

Midi compact diS<-Speler fP=j== Z.-T;j-?H I', dubbingen contmuous play, program- II ..... '^rjJ' ""y^r-T-n j meerbare CD-speler voorzien van de I

I Power luidspreker- VrtirMV. .liiuiiiiiiirM-*;. ~l afstandsbediening gmtm I
8278 iT^ÊLÊ"'.*'.'.'!' I''-.!^ en twee luidspreker- DDD. I
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midi HiFi-kombinatie Philips midi HiFi-kombinatie Philips midi HiFi-kombinatie |
e uit digitale tuner met Model alsF 240. Versterker 2x60W. Model alsF 240. Versterker 2x90 W. I
eurzenders, versterker met Solenoid dubbel cassettedeck. . Elektronische dubbel cassettedeck.
vermogen, dubbel autoreverse Autoreverse afspelen en opnemen. Autoreverse afspelen en opnemen,
leek, CD speler, twee 3-weg
luidspreker— AAJk 4_CA_l AAA
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IRMING - VR en HR-ketek; " aüe merken I
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Fauteuil "Djerba" van 100% volkunststof . Buitendeurmat van 100%rubber. Kompakte 1.5 literkeuken- Moderne, porseleinenkop en Opklapbare en stapelbare multi- Uitschuifbare apparaatrollers. )!'*^e'°"*^f' "''^J
Per stuk. Adviesprijs 14,95 Onze prijs 11,95 Ook ideaal voor bij caravan of machine. Met alle benodigde hulp- schotel in uni wit met goudlijn. box van hoogwaardigkunststof. Rijden koelkasten, fornuizen en Creëert rumte op eeniplaa^.
Tafel "Fiësta", 090 cm! Adviesprijs 79.- Ónze prijs 59.- zomerhuis. Afmeting: stukken en het unieke super mixer Normale prijs per stuk 2,95 Neemt opgeklapt slechts 1/5 van ware meubelen moeiteloos van "te's"tenulb\^ftm&
CCTunnoncci "_. . __..«, ca. 60x33 cm blender systeem. Nu per set van deruimte in. hun plaats. cm. breed, 45cm. hoog
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 «Angel and the badman.

Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
James Edward Grant. Een cowboy
raakt ernstig gewond en wordt opge-
vangen door een Quaker familie.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Heet genoeg voor jou?

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

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-
rie van Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl. 9: De pianoverhuizing.

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

rie. Afl.: In de val gelopen. Torello en
zijn team krijgen te horen dat er geen
harde bewijzen tegen Ray Luca zijn
en dat ze niets kunnen doen.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Hans Emans en
Elsemieke Havenga.

21.50 IJsgala. Jaarlijks ijsfestijn vanuithet Thialf-stadion in Heerenveen.
22.35 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: De tele-
foonrekening. Niemand neemt de
verantwoording van een 83 dollar te-
lefoontje op zich.

23.05 Tweede lijn. Actualiteitenru-
briek.

23.30 Pin up club. Erotisch magazine.
23.50 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 1
£ Tagesschau.
3 Unter der Sonne Kalifomiens.

serie. Afl.: Schwierige
"'en. (herh.).5 Wer rastet, der rostet. Gym-
JS-iek. Afl. 12.
£ Tagesschau.
3 Leipziger Bürgergesprache.

vanuit
■^Pzig. Thema: milieu.5 Tagesschau..3 ■Fünf Millionen suchen einen*en. Duitse speelfilm uit 1938 van
SU Boese-
fj Urnschau.
* Persoverzicht.J5Tagesschau.
]£ ARD-Mittagsmagazin.
jj Wirtschafts-Telegramm.
jg Tagesschau.

r
« Sesamstrasse. Kinderpgro-

jj> Die Abenteuer von Torn Sa-
7er und Huckleberry Finn. Jeugd-
i,.rie naar deroman van Mark Twain.

' 26: Das Testament der Miss Wat-°n.

'£J tagesschau.
inr_ Der Pickwick-Club. Vragen en
goorden over vreemde zaken uit
j''even van alledag.

'° Schone Aussichten. Serie,er kinderen en hun toekomst. Afl. 8:
rj-hbegabt - Die Kinder von Bach
j| Schostakowitsch, gesprek met°ers en hun muzikaal hoogbegaaf-Lklnderen.0? Tagesschau.
3 Das Recht zu lieben. Brazi-anse serie naar een roman van Ja-tte Clair. Afl. 38.
ij' Die Trickfilmschau. Teken-ros.45 (TT)Die Kinder vom Mühlen-

tal. 12-delige jeugdserie. Afl. 5: Eine
geheimnisvolle Begegnung und
Hamster in der Mühle.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade. "17.35 Der Fahnder. Serie. Afl.: Karl

der Grosse.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die glückliche Familie. Serie.

Afl.: Chez Alex.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Rote Erde 11. Serie. Afl. 4: Wer

gehort der Pütt? Met: HanS Czypion-
ka, Nina Petri, Klaus J. Behrendt e.a.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut' abend. Talkshow met

Joachim Fuchsberger. Gast: Wolf
Biermann.

23.45 ""Full HOuse. Live rockmuziek
gepresenteerd door Alan Bangs.
Vandaag: Underworld. (herh.).

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD ZDF.
13.45 Faszination Musik. Johann Se-

bastian Bach-Zyklus, 7-delige serie
uitvoeringen van het werk van Jo-
hann Sebastian Bach. Deel 3. 1.
Brandenburgse concerten no 1-6
(BWV 1046-1051). 2. Singet dem
Herrn ein neues Lied (BWV 225), mo-
tet.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Schlitzohr. Humoristische sket-

ches met Boris Hybner, Michl Nes-
vadba, Barbora Srncova e.a.

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

16.30 Löwenzahn. Kinderserie met
Peter Lustig. Afl.: Eine Linde namens
Paul. (herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 " "Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.
Serie. Afl.: Der Mann mit dem Koffer.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 Wie würden Sic entscheiden?

Nagespeelde situaties. Afl.: Relatie-
bemiddelingsbureaus.

20.15 Studio 1. Nieuws en achter-
gronden. Presentatie: Bodo H. Hau-

ser.
21.00 Schmunzelgeschichten. Ver-

halen. 1. Rudi, der Modeberater. 2.
Der Kompromiss. 3. Nouvelle Cuisi-
ne. 4. Sekretarin gesucht. 5. Hoch-
zeitstag.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Hat unsere Welt noch

eine Chance? Nieuws over de eco-
menische top in Seoel.

23.10 Das wahrhaftige Wort des klu-
gen Bauer... Documentaire van
A-Wahed Askar. (herh.).

01.30-01.35 Heute.

" Hansa CZypionka in 'Wem gehort der Pütt?'. (Duitsland 1
-20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"(«o !, en CA|-at>onnees:r kanalen zie schema exploitant

% * zwart/wit programma
0 * stereo geluidsweergave
P~. ***" tweetalig bij stereo-app.

** teletekst ondertiteling

Revisie
Ned!rland 1: 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 Telé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1

(van Russische jeugdfilm
■98? Saparov en Y. Seidov uit

"-ijn Ts'aman is nie' gelukkig als hij
v6r Vader en opa moet helpen bij het; ''"30 a£.e!en van de kudde.

i *n6t i 'a Mosa- Braziliaanse serie>'Lucel.a Santos. Afl. 138.«S T*euws*
B.qs J.ik tak. Animatieserie. Afl. 198.
vaar P|ons. Afl.: Plons en de ooie-

' voor kameleon. Doe-programma
*en .i.nderen- Vandaag: Poppenhui-

l8 35 R Presentatie: Danny Verbiest.
IWen en Adriaan en de ver"
Af| ?.e" kroon. Nederlandse serie.

'."Oo ir museumbezoek.
9ram endin9 door derden. Pro-
_n R7van de Katholieke Televisie-

l9*25 MlO"omroeP-
°verv ei? edelin9en' programma-

-19 3o m- len Paardenkoersen.
_°'00 Nieuws.

"Sentat a Spelprogramma. Pre-
.-V___.e: ("uc APPermont en Donaat
'"30 w?e er
c°nsiül ikken en weQen. Maandelijks

„Miei 1 entenmagazine. Presentatie:

&3n unst-«ken.
Ï-.4S Nieuws.

9e RritVen diep ademhalen. 21-deli-ar'ehópif comedy-serie. Afl. 11: Een
6n e g?K ls een vicieuze cirkel. Omarry uit de brand te helpen doet

lil

Peter net of diens vriendin Sandra bij
hèm hoort.

23.10-23.15 Coda. Je hebt me alleen
gelaten, van Hans Lodeizen.

" David Jason, Jacquelin
Clarke en Alun Armstrong in
'Even diep ademhalen. (Bel-
gï/TV 1 - 22.45 uur)

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-10.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 21 maart 1990. De jonge alloch-

tone kiezers, over de betekenis van
de politiek voor jongeren die voor het
eerst mogen kiezen.

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

gramma.
19.10 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine. Onderwerpen: 1.
Vervuiling havens Oosterschelde. 2.
Analfabeten schrijven een boekje. 3.
25 Jaar bruidspaar.

19.44 Staatsloterij. Eerste trekking
van de 803de loterij.

19.49 PP. Uizending van de V.V.D.
20.00 ""Journaal.
20.20 Reuma... De stille pijn. Film
van de stichting het Nationaal Reu-
mafonds.

20.25 25 Jaar Van Gewest tot Ge-
west. Jublieumprogramma t.g.v. het
25-jarig bestaan van deze NOS-ru-
briek.

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

22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1 )
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 100.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 311. Het huis van de

Ramsay's staat in rep en roer. Scott
neemt een beslissing in verband met
Charlene.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Aansl.: Verkeers-

tip 60-plussers. Afl. 3: Op twee wie-
len.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans programma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 The Edge of the Night. (23).
15.10 As the world turns. tv-feuille-

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

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok.

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

De val.
19.30 Journaal.
19.50 Werbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz. Presen-

tatie: Hans van der Togt.
20.25 Jaap Aap.
20.40 the Cartier Affair. Amerikaanse

speelfilm uit 1984. Een sexbom valt
voor de charmes van een dief.

22.25 De keus van Koos.
23.15 Journaal.
23.05 Saracen. Engelse actieserie.

Dr. Barkstone een wetenschapper bij
'PHM Industries', zou zogenaamd
werken aan plannen voor een pestici-
defabriek in Siridia.

00.00 All in the Family. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Archie geeft bloed.
Met: Carroll O'Connor, Jean Stapel-
ton e.a.

00.25 Rete Mia Italiaans programma.
02.25 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

België/RTBF 1
15.00 Schooltelevisie. 16.25 Vacature-
bank. 16.40 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Opération Mozart en Naturimages.
(herh.). 17.40 The Colbys, Amerikaan-
se serie. Afl. 24: L'impasse. Met: Charl-
ton Heston, Barbara Stanwyck, John
Jamese.a. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.20 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
C'est a voir, reportages. Vandaag:
Mourir pour être aimé, over het toene-
mende aantal zelfmoorden onder jon-
geren; Enquête sur vn massacre, over
het omstreden aantal doden dat geval-
len is bij de Amerikaanse inval in Pana-
ma. 21.10 Baraka, spel waarbij kijkers
per briefkaart drie vragen over de
RTBF beantwoorden. 21.15 L'ami gio-
no, serie. Afl. 1:Ennemonde. 1930: En-
nemonde Girard trouwt met een man
waar ze niet van houdt, maar van wie
ze vervolgens dertien kinderen krijgt.

Dan ontmoet ze Clé des Coeurs en
voor het eerst in haar leven wordt ze
verliefd. 22.25 Télé 21 a la une. 22.30
Coup de film, filmmagazine gepresen-
teerd door Terry Focant. 22.50 Weer-
bericht en laatste nieuws. 23.10 Bour-
se, beursberichten. 23.15 Trekking van
de Baraka-loterij. 23.20-23.30 Le coeur
et l'esprit, katholieke uitzending,

België Tele 21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses: Le coeur et l'esprit. 19.30
Journaal met simültaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge, sportprogramma met Belgische
kampioenschappen basketbal van
Monceau/Brugge. Commentaar: Pierre
Robert. Aansl.: Gala de gymnastique
du C.0.1.8. 22.30 Weerbericht en
beursberichten. 22.35-23.20 Cargo de
nuit.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 C'est a voir.
17.15 Chanson Nostalgie. 17.45 Gour-
mandises. 18.00 Des Chiffres et Des
Lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Recreation. 19.00 Pare-chocs. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Envoye Special. 20.55 Maga-
zine. 21.30 Decouverte. 22.00 Journal
Télévisé et Météo. 22.30 Sacrée Soi-
ree. 00.00-01.00 Ex Libris.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl 7.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 3. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 Kontraste.
12.25 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Schauplatz Schule. Ein Stück

Abenteuer, reportage over scholen in
het buitenland.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 52.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van

de regionale studio's.).
20.00 Gesucht - Gefunden.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-eff. Vrijetijdsmagazine.
22.3aRückblende. Vor 25 Jahren ge-

boren: Spiel nicht mit den Schmud-
delkindern, documentaire over het
lied van de Schmuddelkinder, welke
uitgegroeid is tot loflied van een anti-
autoritaire opvoeding.

22.45 Kettenbriefe. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Mark Rappa-
port. (herh.). In New Vork heeft een
aantal kettingbrieven de vreemdste
gevolgen. Ze brengen ondbekenden
met elkaar in contact, zorgen voor po-
litieke verdachtmakingen, handtaste-
lijkheden en zelfs moord.

00.18 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 VARA Radio
I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded tb v. land- en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
1330 Nieuwsoverzicht 13.32
Journalistenforum 14.07 TROS
Klantenservice (14.30 en 1530
Nieuwsoverzicht). 15.45 Hallo met
de TROS. 16 05 Tijdsein (17.30
Nws). 18 45Waar warenwe ookal-
weer? 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.03 Hobbyscoop.
19 30 Akkoord 20.03 Langs de lijn.
23 06 Met het oog op morgen 0 02
Volgspot. 1.02 Romance. 202
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress
6.02-7.00 Vandaag... donderdag

Radio 2
Elk heel uur nws. 7 04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11 04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel 14.04Terug inde tijd 1504
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment 19 03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20 30 NCRV
Bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
Elk heel uur nws 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17 04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux 20.03 La stampa.
22 03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
1 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-

fOor de vrouw.
1 TV-fruitmand. Programma met

stelijke liederen. Presentatie: He-
-1 van Dijk.
"-13.05 Nieuws voor doven en
chthorenden.1 Arthur Blessit. Portret vane zendeling, (herh.).
1 Keukenhof. Portret n.a.v. het
larig bestaan (herh.).

I Jong geleerd. Kinderen maken
2iek. Vandaag: De vleugel. Pre-
fatie: Petra Blokhuis.
" Torn Sawyer. Jeugdserie. Afl.:
Waar niet blij. Toms broertje krijgt
■is de vakantie de bof.
" (TT)Denneheuvel. Marijke en
e" zitten midden in de regen, maar
"villen sneeuw;
■ De dappere drie. Ze ontdekken
[ hoop mieren in het bos.
" Het levensavontuur van Ro-

" Raikes. Robert Raikes begon'jaar geleden een zondagsschool.

' ""Journaal.

' Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-
9ramma.J Avonturenbaai. Canadese
-dserie. Afl. 3: Een ingewikkeld

" Jonah probeert er achter te ko-n wie de valstrikken geplaatst■K maar dreigt zelf gevangen te
in een net.J ""Journaal.

' Jij of niks. Portret van jongerenManilla, die van de prostitutie le-
-6 De Campbells. Serie. Afl. 22:
st west, thuis best. Dokter James
'fipbell is gevraagd in een zieken-

" in Toronto te werken.5 Bunkeren. Alternatief actualitei-
'Programma.p Aaron Miller. Serie. Afl. 10:
*fke funderingen. Martha Miller
'.ert de voorgeschreven gymkle-

-1 te dragen.

21.25 Zeeland zingt. Samenzangpro-
gramma gepresenteerd door Jan van
den Bosch.

22.10 Tijdsein 2. Nieuws en achter-
gronden.

22.40 De solutie van Brazilië. Pro-
gramma over bijbelstudies in een
Braziliaanse staatsgevangenis.

23.00 Journaal.
23.10-23.40 Arrivederci Roma. Por-

tret van de Italiaanse zendeling Gea-
tano Sottile.

" Joan Collins in 'The Car-
tier Affair'. (RTL Veronique
- 20.40 uur)

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

Les 52.
09.00 Schooltelevisie.
15.45 Kontraste.
16.30 Korkmazlar - eine türkische
Familie in Deutschland. Afl. 3.

17.00 Ueberwundene Behinderung.
Hörbehinderte in Ausbildung und Be-
ruf, afl. uit de reeks 30' für Lehrer und
Eltern.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 52. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Falcon Island. Abenteuer auf

der Falken-lnsel, serie. Afl. 10: Der
Beweis. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ueber
den Gartenzaun. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlag licht. Actueel thema.
20.05 Agatha Christie. Detektei

Blunt. Pilotafl.: Ein gefahrlicher Geg-
ner.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Guten Abend aus...
Mainz, amusementsprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Ulrich Stelter.

22.15 Truffaut-cyclus. BAuf Liebe
und Tod, Franse speelfilm uit 1983
van Francois Truffaut. Julien Vercel
wordt ervan verdacht eerst de min-
naar van zijn vrouw en daarna zijn
vrouw te hebben omgebracht. Zijn se-
cretaresse Barbara is heimelijk ver-
liefd op hem en gelooft in zijn on-
schuld. Zij gaat op onderzoek uit...

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 845 Te Deum Laudamus
9 15 Onder de hoogtezon. 10 00
Kamermuziek van Joseph Haydn
(12). 10.30Orkestpalet. 12.00 Inde
schaduw van de meesters 12 30
Promenade. 13.00 Nws 13 02
Lunchconcert. 14.00Songs of prai-
se. 14 30 AVRO's telekaart 16.00
Over componisten gesproken
17 00 Jacco's keus 18.00 Nws
18 02 CeDéa. 20.00 Nws 20 02
Familieconcert IV Radio Filharm
Ork Thema: Frankrijk. 22.00 Voor-
bij de tijd 22.30-24.00 Voor het stil
wordt en wat later.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws 9 02 NOS Sportief. 9 25
Waterstanden 930 Leven op leef-
tijd. 10.00 Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 11 00 De duvel is
oud. 12.00 Nws 12.05 Het oog van
de naald. 12 30 Het voordeel van
de twijfel 1300 Nws 13 10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Geschiedenis
en archeologie van de bijbel. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17 40 Basicode 3
magazine. 17.55 Meded en Schip-
persberichten. 1800 Nws. 18 10
TROS Kinderforum. 1820 Uitzen-
ding van de PvdA. 1830 TROS
Astrologica 19.00 Progr. voor bui-

tenl. werknemers. 20.30Kerkdienst
tg v. biddag voor het gewas en ar-
beid. 21.15 Landschaptekenen
21.45-22.15 Computers in de klas.

RTL Plus
06.00 Informationsprogramm zur

Lage in der DDR.
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

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

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

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

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

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

te RTL Orkest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra), Amerikaanse serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

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

se serie.
16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Alte Liebe.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Dr.mcd. Marcus Welby. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Wert eines
Mannes.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 CHiPs. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Der Bestseller.
20.15 Was macht Papa denn in Ita-

lien? Westduitse speelfilm uit 1961
van Hans Dieter Schwarze.

21.55 Staranwalte, Tricks, Prozes-
se. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Storch kommt auf der Grippewelle.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
00.05 Mit Eichenlaub und Feigen-

blatt. Westduitse speelfilm uit 1967
van Franz Josef Spieker.

01.40-01.45 RTL plus-Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Die Verabre-
dung. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Amerikaanse .familieserie. Van-
daag: Liebsroulette/Des Captains Cap-
tain. 09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Das Todesau-
ge von Ceylon. Coproduktie van drie
landen uit 1962van Ger Oswald. Aansl.
Tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Te-
lebörse. 14.00 Programmaoverzicht.
14.05ALF - Erinnerungen an Melmac.
Afl.: Ferien auf den Polyester-Insein.
14.30 Teletip Gesundheit. 14.40 Love
Boat. Vandaag: Der Streik/Trotzdem
erkannt. 15.30 Happy Days. Vandaag:
Willkommen Roger. 16.05 Verrückter
vilder Westen. Vandaag: Die Nacht der
tödlichen Luftblase. 17.00 SAT. 1 Bliek.
17.10 Nachbarn.'Afl. Das Geisterhaus.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Raumschiff Enterprise. Afl.: Meiter der
Sklaven. 18.45 SAT 1 Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter, en programma-over-
zicht. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Bliek, aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 20.00 Mike Hammer.
Amerikaanse serie. Afl.: Tod in Samt
und Seide. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00
Zartlich schnappt die Falie zu. Ameri-
kaanse komedie uit 1967 van Fielder
Cook. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00. Zwei
Fauste des Himmels. Italiaans/Franse
politiefilm uit 1973 van Duccio Tessari.
00.30-00.40 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.'
14.50 Family Fortunes.
15.15 Home to Roost.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Animal album.
16.10 Round the bend.
16.35 Alfonzo Bonzo.
17.00 Grange Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bob's full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 The bill.
20.35 Wish me luck.
21.25 Ben Elton.
22.05 News and weather.
22.35 QED.
23.05-00.15 Sportsneight.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Volgens aankondiging.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime Live.
14.00 One o'ciock news.
14.30 Open Space: A serious Cause
for concern.

15.00 Almost Grown.
15.40 Advice shop.
16.10 Food and drink.
16.40 Macgregors Scotland: St.Kil-

da.
17.30 Horse Racing.
18.00 Newsround extra.
18.10 Troublemakers.
18.35 Buongiorno Italia.
19.00 Six o'ciock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 Family Matters.
21.00 Only fools rush in.
21.50 Quit and win.
22.00 Nine O'ciock news.
22.30 Pennies from heaven.
23.55 Volgens aankondiging.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

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 op de
Schaats. 12.00 Open Golfkampioen-
schappen van de Balearen. 13.00
Wheels. 14.00 College Basketbal.
15.30 Goals!! 16.00 Paardesport. 17.00
EK Basketbal. 19.00 WK Handbal.
20.00 Trans world sport. 21.00 WK
boksen. 23.00 Basketbal. 01.00-02.00
Body Building.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 Club MTV. 13.00 VJ Kristiane
Backer. 14.00 VJ Paul King. 16.00 Non
Stop Pure Pop. 17.00 3 From 1 at 5.
17.15 VJ Paul King. 17.30 MTV's Coca
Cola Report. 17.45 VJ Paul King. 19.00
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.30
Club MTV. 21.00 MTV Spotlight - Don
Johnson Special. 21.30 MTV's US Top
20 Countdown. 23.00 MTV's Coca Cola
Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
707 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13 05, 14 02, 15 02 en
16.02 Kort nieuws. 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17 55-17.58 Korf
nieuws 1805-1807 Aankondigin-
gen

BRT 2
600 Nieuws 6 05 Goede morgen,
Morgen (6 30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en RVA -berichten.) 8.00
Nieuws. 8 10 Koffers & co. 10 00
Nieuws 10.03Het schurend schar-
niertje 10 08 Het eerste bedrijf
1150 Het koekoeksnest 12.00

Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws
13.10Made in Germany. 14 00 Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag
18 00 Nieuws. 18 10 Rijswijckfoon.
20 00 Funky Town 22.00 Nieuws
2205 Jazz Kaffee. 2330-600
Nachtradio. (0 00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00 Mitmenschen
14.05 Auf der Promenade 15 00
Café-Konzert 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum Traurnen 22 30-
-04 05 Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Hello Austria
Hello Vienna. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Time
Warp. 20.00 ITN News Review. 20.30
Der Spiegel. 21.00 Inside View. 21.30
Financial Times Business Weekly.
22.00 News and Weather. 22.15 ITN
News Review. 22.45 Perspective on
Science. 23.15 Der Spiegel. 23.45 Insi-
de View.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück (-. Spiel
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender
08.30 Fur die Kranken 9.10 Musi-
kexpress 10 00-1200 Gut aufge-
legt 12 00 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch. 12 15 Veran-
staltungskalender. 13 00 Frischauf.
1405 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Music
and More Die C.BS.Radio Show.
1605-1800 BRF International
18 10 BRF Aktuell 18 40-20 05 Or-
gel und Chormusik.

Luxemburg/RTL
400 Musik Non-5t0p5.30 Guten
Morgen! 9 00 Em 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 Sport-Shop 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00Traümtanzer

KIJK ELKE
DAG

IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300

Woensdag 14 maart 1990 " 11
Limburgs dagblad m



S.l
vele jaren populair vanwege de

nschappen, zn betrouwbaarheid,
Lg en de meer dan royale keus in
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MAZDA 626ECHO

*r heeft de 626 dezer dagen met
de showroomstaan. De Mazda 626
:hback ofcoupé, in LX, GLX en GT
iien in speciale uitvoeringen, zoals
Echo en Finish.
In de LX-versie hebt u al een

ïeerklapbare achterbank, een be-
;tuurdersstoel met verstelbare zit-
hoek en lendesteun en getint
veiligheidsglas rondom. Op GLX-
niveau is de 626 voorzien van
elektrisch bedienbare ramen, een
verstelbaar stuur en centrale deur-
vergrendeling.

_ve GT-uitvoering is ook leverbaar
Mazda ontwikkelde 4 wiel bestu-

/ / iIU ShMËSS ïiß'i&ëi^M
fl biW' *__ü H

____Tii__ïïïda626■rJgMH^|||«|lJ||ralllfliTßßM ml^MmtmmmmmW

MAZDA626 COUPÉ'

i zult ontdekken dat nu inruilen,

zs van de dichtstbijzijnde Mazda-
Gids.

*Aluminium velgen tegen meerprijs leverbaar.

imazDß
TUSSEN MENS EN MACHINE

r/ TL JT , - -_-*-**%. DE MAZDA 626 IS LEVERBAAR ALS SEDAN VANAFF 28.745-, ALS HATCHBACK VANAF F 30.845,"
#1 IEXI IA/A C \1 l\ /l A VTIA /*%l/*% #fl OUIJ\\\Z\\/ \J A AU ALS COUPÉ VANAF F 32.745,-.PRIJZEN INCLUSIEF BTW. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
i ,PI #rl\l VVA.I rr \l IVI/\/_ ll\ f //X I /,! 7 IIP l\P l IX IIAl\ I x afleveringskosten f 395,-. 6 JAARcarrosseriegarantie.
_f__Jl___L______/_L__l 'M ffi li__J Llljl >l .LT-1..! V£__J-L_/1 1 -_/_4_t/ Z_JV/ _L_/JUlX_U±lVl__/i 12 11X. IMPORTEUR: AUTO PALACEDE BINCKHORST BV.,DEN HAAG, TEL: 070-348 9400.

-*-*

f m . m \ I LOVEN HEERLEN B.V.
UMf OBSIBmT" Palemigerboord 401. Heerlenm-wmm "" %o%mm -___** m

■ .'-■'.-,-'-] Telefoon 045-722451 .ü' ' ' , I
" ] AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN II I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. Fl AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.

Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3 Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade
„■-.'-_.'--< Telefoon 04402-71920 . W-V.A Telefoon 04498-53055 L-^.SI Telefoon 045-464646

~] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF AUTOBEDRIJF LEYMBORGH f ~| RADREMA AUTO'S
! Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

Lllu^J Telefoon 043-642697 l„-^.'-.j Telefoon 04490-15838 |„^v_:""1 Telefoon 043-632250

Advies en Studiecentrum
Diepenbrockstraat 15
6411 TJ Heerlen

<

Het Advies en Studiecentrum is een Stichting waaronder
vier scholen/opleidingsinstituten voor volwassenen
vallen. Men kan er terecht voor kursussen
basiseducatie, opleidingen voor MA VO, HA VO,
Atheneum en MEAO diploma en tal van
beroepsgerichte en bedrijfskursussen.

Het Advies en Studiecentrum beschikt over een goede en ruime
bibliotheek/mediatheek.

Voor deze BIBLIOTHEEK/MEDIATHEEK zoeken wij op korte termijn een
aantal

VRIJWILLIGERS/STERS
voor het verzorgen van de uitleen, onderhoud, archivering en aktuali'senng.

IrVjf' kunnen bieden:

, - een deskundige begeleiding
een goede werksfeer en werkomgeving
reiskostenvergoeding

Wij vragen:

- mensen die een deel van hun vrije tijd willen inzetten om de
BIBLIOTHEEK/MEDIATHEEK- voorziening uit te bouwen

■ leeftijd is geen probleem, ook vutters of gepensioneerden zijn van harte
welkom.

Inlichtingen te verkrijgen bij: Marga Kemp, telefoon 718845, of maak een
afspraak voor een bezoek via de balie. ölBO

ETHIOPIË
Sjok?
GIRO 555 DEN HAAG

HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. SAMEN KUNNEN
WE ERGER VOORKOMEN.

vis.l .'on.!) mint - >ims>- «iisn n ioot
IDVII/UST UI 11(11- 1(.!«_.«..E HOOI KRUIS

StICHIIIG OiCUIiIISCHS HUL. - lEII f.l.
rSIII DES HOMMES- UNICEF lEDEIUID

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoende

gelrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

✓
i

A^fX^ Pastel scoort!
"^"W-__.-l-___^___P_P^W»W»^-

mmmWË i*_S_" _____K' : ■H_Hk9> J^HkP__-______■*. -___!___________! H_l_f____&________■_■ Tsüï ags __________■____ !SS:* K-s"l_________________l ______R______eJ_s__________F __■_■li^SH ' Hts E gWM

maf 't IH3 ______ -l_________x^_. _______.' _PiirTi _■ nlfltii.7^'L' / _^___-_**^**'^ .*Wf \__Jl Ë '*$*t &_*__ BlM__H_rT7^£:. j* |

&Smr ■ V' «fc *r. 4jK*m*%mßM&m9.-'■'--'"-'.wSmm *v f _^^^^^|

Sportief tweekleurig jack. In mint, Vlot coatje vankreukkatoen. Coat van kreukkatoen. Lindegroen,
zalm, lila enkit. Normaal 139- Room, mint en lila.Normaal 169- kit en tomaatrood. Normaal 198-

-irTfWm\\ WWTTVmWM f I il i mm\
Lenteprijs _L__J________l Lenteprijs I ■ v*rmm Lenteprijs 1 1fff _"____
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Speciaal voor onze Ik-ben-toe-aan-wat-nicuws" klanten!
I ARISTONF-

II -^ïstona stereo kleurentelevisie met Teletekst, 63 cm donkere Flat-I * .nare beeldbuis. Directe frequentiekeuze, 60 voorkeurzenders, sleep-
I '"tier, elektronisch slot, *+ mm%. m\9m,■j ftereoversterker 2x 20 Watt. -^ ___L Ilil■ I lr>clusief afstandsbediening llly m

I %BUUJPUNKT

II °'aupunkt VHS HQ-videorecorder met afstandsbediening en barcode-U Pr°grammering (digitale leespen). 3 videokoppen, PLL-tuner met 99
I timer 8 programma's 31 dagen vooruit.
II U|tgebreide zoek- en weergavefuncties. Al*k AJ*k ml*k1099 v

p!ü,tiTech VHS frontloader-videospeler met am AW^^n*jcture Search, automatische Replay- en #M KJKJneWindfunktie en stilstaand beeld. -"^ ♦"

ttoo'o vide, JACOBS maakt deel uit van een landelijke keten met 50 speciaalzaken inïsrr)erk-a%?n huishoudelectro. Datbetekent:prima voorlichting en service, geselecteer-
s Plus ti

en en uitkiende financieringsmogelijkheden. Maar ook: bezorgen-aan-
"oSl"'G"«_ zeterheid van een betrouwbare garantie en eigen technische dienst.

' t-tto NTER.DfiIrL''HEN*"""""*'AMERSFOORT-AMSTELVEEN-AMSTERDAM-APELDOORN-BUSSUM-DELFT-DEN HAAG

' .{|E"" L£idschcLEN 'tD£' EMMEN■ GOUDA- GRONINGEN■HAARLEM ■HEERLEN -HENGELO- HILVERSUM■ HOOGEZAND
C, ' UTRECHT ucc

A" ' NI£UWEGEIN - NIJMEGEN■ PURMEREND ■ RIJSWIJK ■ROERMONO - SCHIEDAM - SITTARD■ SOEST

' '9">.en EENENDAAL ■ VENLO ■ VENRAV ■ WASSENAAR■ WOERDEN ■ ZAANDAM ■ ZEIST ■ ZOETERMEER ■ ZWOLLE
voorbehO-_en. Afbeeldingen kunnen afwijken. HFM 9011

|l' v' v __^ iiiiiiiiinMiii iiiiiiiiiiiiiiww. Hii.ui.[inn-«i[il ________________________________
Ifliill )B--------M-H_________________B__________^^ i^^ ■-B____9 iMi^nißJgHjafl E§BB wit " """>»mf 1-^ :ss_(K__w-f*»-_-

-mmwps®*&': "$ËÊmmwSm WÊ WÊÊk mmWnmmtmÊlffmmPmm

HiUiUUM^hHaA_k_l_HÉiMÉ_l |^Q^£^mlhi__U_J-___-__------I omschakeling cassette/radio 800 toeren/min. V.
Seleco stereo kleurentelevisie met Tele- Kleurentelevisie met Teletekst. 51-cm en cassette-uitworp. |99__*" 700 Ttekst en afstandsbediening met beeld- beeldbuis, automatisch zenderzoek- m -w -m7 w _F _7^-»"
scherminfo, 63-cm Full Square beeld- systeem, 55 voorkeurzenders, frontluid- __**i*_*-__________*-___________**'_________________________________.buis, automatisch zenderzoeksysteem, spreker en afstandsbediening.
99 kanalen, 30 voorkeurzenders met __*-».«■"*_#% ■mm^m^ JVC g^^^^^^~*

■éé__éé_é__éééééé_é__é____-_-___.-____-^__-_-________________l
Personal Memo-instelling. _. ____mi mi__i

< j,"w%_!___Bi i^iiiiß éÉ — .
dÉ ü Pi_.

WSm^^^mm^m<mmm^A\
*awti!»j| M__M_H_MM-WMA-fÉ-___tt____HÉMff__^__________^ Wttfftf-''*"' mmrMmm\m^^m^mm^mmwiam^mmlmZZllammmmmmmmm^ammmmmmmmmmmmmmmmm JVC audio-set. CD-speler met Edit-funktie,

W*J 2 x 50 Watt versterker, digitale tuner met
■■"■■'■■■■^■■^■■^■■^■■^■■^■■^■■^■■" FM-stereo/MG ontvangst en 40 voorkeur-
Sony programmeerbare CD-speler met regelbare hoofdtelefoon- «--} /%/% stations, dubbel cassettedeck met High
aansluiting. Muziekkalender 16 nummers, Custom Edit, Timer .*"*__ WW_.***■ Speed Dubbing. Kompleet met Studioeraften Shuffle Play, Repeat. mw *¥ w + 2weg lujHsprekerboxen

sony f Sony portable radio-cassette- I^Vy ■_. / I jI .■■m~-i_____ti___ l 1 recorder met CD-speler. FM- ■*«_# _r _r-» WBBSBBBS _!f^*rf^Bß_STn^niM
l^__n_______ stereo/MG/LG/KG ontvangst, -.JM Bk CD-speler met Shuffle Play, _F¥V________M___________________________________________l

_■ £_■ Repeat, AMS en snelzoek- Etna gasfornuis met één sudder-, twee nor-
m I funktie. Cassettedeck met maal- en één sterkbrander met geëmailleer- Ê'm~Fm^mmmmmmmm\mmm~^^^[m*

I Cue/Review en Record Mute. debranderdeksels. Oven met thermostaat Phll,Ps sPa_r^9_.be r!la9netr°n'inhoud 32l_ter'I Bass Boost luidspreker- en opberglade, bakplaat, ovenrooster. vermogen 700 Watt. Roterende energieverde-
ü _P systeem _■_#*%_#*-_. _r _«__.__» ler, elektronische 8-standen schakelaar en

S^^^-H!-^^ __ Z.QQ timer, 4 instelbare geheugens. Digitale display
W^^*»" voor tijd/funktie. ____h m a

u.iii.!.iMM*j.ii.!.i..!.ii>-.fi.i.-W EnaHHBBBBH 7«_>y*-

ARISCTDNFV^^I *|^~

Ban wiii... Dij... urn mii im'mm -^

mic^.^.' Electrolux dub-
jltH BH . v beldeurs 3-zone
WÊÊÊËÊÊÊÊÊKËÊÊÊÊÊÊÉmmWÊÊË BS_____ ________^________IB__9______ii__l ta__________i~ *"- —■-"

koelkast. Koel- I»- ;: «-»- «_______ I

ÏH_T^_7r7_WrJlfflW?WF-M vnesgedeelte 4- ; i .__, JL,,,.■,. „^Cll^-iy--^^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmW
Aristona VHS videorecorder met 2 HQ-videokoppen. Hyperband-tuner met 48 voor- Invrieskapaciteit «*»«*■■■"*keurzenders, timer 4 programma's 31 dagen vooruit. Stilstaand beeld, fast viewing 4 kg/24 uur, auto- ____3_SS___fei i_PIen elektronisch slot. Inclusief afstandsbediening matische ontdooi- tat-JÉ- M___i--^i^A»_»
g% mm\ mm\ etma I ing in koelgedeelte ff*""sï "

m m AKAI ö##*»" j» raiu i.-iwwf-j" P#"P: Ii iiiiti|i |. / jÉMJiL'^; -1

speler met Index Search, Repeat en ,*_ï_j§| M w% ':~ '■'"programma-kalender. Quartz synthe- gö j| !!^*^»^ Tt*. KiflfiH -- "

equalizer. Dubbel cassettedeck met |g f Ruton lichtgewicht stofzuiger, vermogen 800

'■":':.; :;:*':. ':,;.,..:'.",■ *;?;",:

A\ _____^___k 11 ____________k _______■_______■_■__■ ______l______k ■ IH^ mWmk mmM HEERLEN: Winkelcentrum 't Loon, eerste etage. Homeruspassage 13.telefoon. 045-740926 f~ |~M. llfl lyTyfß H___r __Th___^MB ROERMOND: Kloosterwandstraat 9-17. telefoon: 04750-34716 SITTARD: Molenbeekstraat 4a, -___-*-v-<_

mtU^^m'U mmmMtW __l______l telefoon: 04490-11246 VENRAY: Schoolstraat 3a, telefoon: 04780-84513 VENLO: Vleesstraat 13, 1 SHOPPIMG
%||%|-%,| _h| l^-_-_l^___!^_É__F__l___^_____r telefoon: 077-544404 TECHNISCHE DIENST: Vleesstraat 13. telefoon: 077-544404 32 I b-t_umo II

M VAKMANSCHAP - SERVICE " BETROUWBAAR
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Nep
Die misleiding is op het moment
groot. Met het introduceren van
de 'groene marketing' heeft re-
clamemakend Nederland eigen
conclusies getrokken uit het Na-
tionaal Milieubeleidsplan.
Steeds meer produkten worden
als 'goed voor het milieu' gepre-
senteerd, alleen al op grond van
het feit dat ze geen PVC of fosfa-
ten bevatten of voorzien zijn van
een driewegkatalysator. Ook
worden er steeds vaker nep-mi-
lieukeurmerken gehanteerd.

Dit stelt het Centrum voor ener-
giebesparing en schone techno-
logie. Dit centrum deed, in sa-
menwerking met het SWOKA,
onderzoek naar de wenselijkheid
van een officieel milieukeur-
merk in Nederland. Volgens de
onderzoekers is een keurmerk
niet meer dan één van de instru-
menten om milieuvriendelijk
aankoopgedrag van de consu-
menten te bevorderen. De over-
heid zou door heffingen en subsi-
dies de minst schadelijke pro-
dukten goedkoper en aantrekke-
lijker kunnen maken. Een ande-
re maatregel is de invoering van
'milieubijsluiters' die informatie
geven over de milieugevolgen
van een produkt.

Vetconsumptie niet gedaald
Ondanks de trend om 'light' te eten, is in 1989 het vetgebruik in Ne-
derland gelijk gebleven aan dat van het jaar daarvoor. We hebben in
1989 weliswaar minder zichtbare vetten, zoals boter en margarine, ge-
nuttigd maar kregen via zoutjes, koekjes en andere hapjes toch meer
vetten binnen.
Alle uitvoerige publikaties over het gebruik van melk- en dierlijk vet
ten spijt, werd vorig jaarper persoon slechts 300 gram boter, margari-
ne en vooral braadboter minder verkocht.

De verwerking van oliën en vetten in de levensmiddelenindustrie
daarentegen is spectaculair gestegen. Volgens berekeningen van het
Produktschap voor Margarine Vetten en Oliën heeft de gemiddelde
Nederlander daardoor zon 300 gram meer onzichtbaar vet geconsu-
meerd.
Volgens de Nederlandse overheid moet het totale vetgebruik met ze-
ker vijfprocent verminderd worden. Niet alleen door iets minder bo-
ter of margarine te gebruiken, maar vooral door mindervethoudende
voedingsmiddelen te eten.
Het Produktschap concludeert dan ook dat voorlichting over vetbe-
perking vooral gericht moet zijn op onzichtbare (verborgen) vetten in
de voeding.

" Via 'hapjes tussendoor' krijgt de Nederlander veel ver-
borgen vetten binnen. Foto: driepoot

Trotse bezitter laat vulpen achteloos uit borstzakje steken

Dure klassieke
pennen in trek
Al jaren groeit de vraag naar kostbare schrijfinstrumenten,
zoals kenners de vulpennen, ballpoints, vulpotloden en rol-
lerballs met meer gevoel voor de verfijnde kwaliteiten noe-
men. Steeds meer Nederlanders zijn bereid om flink wat
geld te spenderen aan een goede pen. De vulpen, heel lang
op retour, beleeft een come-back. Dat betekent niet dat
iedereen zich een paradepaardje uit de topklasse kan per-
mitteren. Bij de duurste exemplaren- tot 17.900 gulden voor
de massief gouden Man-100 vulpen van Waterman - schom-
melt de prijs mee met de goud- en dollarprijs.

In het luxe schrijfgerei is het omhulsel van groot belang. De
duursteMan 100 is uitgerust met een pennetjevan exact de-
zelfde kwaliteit als het goedkoopste model van de serie. En
in de goedkoopste Cross ballpoint van 55 cent zit dezelfde
vulling als in het 18-karaats gouden exemplaar, met een
'dagwaarde' van ruim 3000 piek. Met andere woorden: in de
schrijfkwaliteit zitten geen verschillen.
De kenner kan aan de bovenkant van een Cross pen - die bij
de trotse bezitter immer achteloos boven de borstzak uit-
steekt - zonder mankeren de kwaliteit van het verwerkte
goud aflezen. Elke prijsklasse heeft een ander zwarte topje.

Het omhulsel is niet helemaal
het enige motief om duur schrijf-
geréi te hanteren: een gouden
pennetje in een vulpen is buigza-
mer dan een stalen en schrijft
daardoor soepeler.
Verder hebben dure pennen ook
wel degelijk kwaliteit. Op het
mechaniek en de buitenkantvan
de blinkend gouden of zilveren
Cross pennen biedt de produ-
cent een levenslange garantie.
Want betrouwbaarheid is een
factor van belang in het wereldje
van de luxe schrijfinstrumenten.
De merknaam moet vertrouwen
inboezemen. Oude namen als
Parker, Waterman, Sheaffer,
Montblanc, Pelikan en Cross zijn
in de ogen van menig klant nog
altijd synoniem aan kwaliteit. En
de fabrikanten schermen in hun
presentatie daarom graag met
hun roemrijke verleden.

" Na tientallen jaren is het model van de traditionele vulpen nog
lang niet achterhaald.

Traditie
Dit leunen op traditie is terug te
vinden in de vormgeving van de
schrijfinstrumenten. De klant
kiest vaak voor een vertrouwd
model. Een merk als Pelikan
speelt handig op in. Alle vulpen-

nen zijn uitgerust met een draai-
pompje om op de ouderwetse
manier inkt uit een potje op te
zuigen. Plastic vulpatronen zijn
taboe.
Topmodellen zijn de Souverein -
volgens de folder 'van onvergan-
kelijke schoonheid en waarde' -
en de Toledo. De pennehouder
van de Souverein heeft een
schildpadbruin of heldergroen
laagje. De Toledo is voorzien van
een handgesneden huls van ster-
ling zilver. Sommigen vinden het
resultaat misschienprotserig. De
liefhebber telt er echter grif 1365
gulden voor neer.
Waterman - ook al zon oud merk
met grote faam - is altijd vulpen-
nen blijven produceren. De eer-
ste Waterman vulpen - de Regu-
lar - had een omkleding van
hout. Dat materiaal is in deze
eeuw in onbruik geraakt, omdat
er fraaier glimmende metalen
waren. Pas sinds 1987 maakt Wa-
terman in de Man 100-serie weer
vulpennen en ballpoints van
bruyére-, ebben- en olijfhout uit
een stuk, uitgerust met een 18-
-karaats gouden penpunt. De vul-

pen kost 850 gulden, tegen 1100
en 17.900 gulden voor een mas-
sief zilveren of gouden Man 100.
Houten ballpoints zijn goedko-
per: 460 gulden.
Ook het eveneens Amerikaanse
merk Sheaffer heeft de topmo-
dellen zijn geënt op de klassieke
pen en de namen als Nostalgia en
Masterpiece geven die hang naar
traditie zonder mankeren weer:
De trots van het merk Montblanc
is de Meisterstück-serie. „Een
edelmetalen hark met een pen-
netje", omschrijft een vertegen-
woordiger van een concurrerend
merk dit pronkstuk oneerbiedig.
Aan de topper in de serie hangt
een prijskaartje van 14.840 gul-
den, de goedkoopste uitvoering
kost altijd nog ruim 300 gulden.
En dan is daar natuurlijk nog
Parker, de bekendste naam in
pennenland. Sommige vertegen-
woordigers van concurrerende
merken praten enigszins gering-
schattend over de kwaliteit van
Parker, die zijn enorme omzet
vooral uit de 'Jottertjes van 5,95'
zou halen.
Ter gelegenheid van het hon-

derdjarig bestaan bracht de fir-
ma de Parker Duofold-vulpen
weer op de markt. Tijdens de ad-
vertentiecampagne in de jaren
twintig werd de pen onder ande-
re uit een vliegtuig geworpen en
door een dubbeldekker overre-
den. „De Parker Duofold over-
leeft echter (althans in die recla-
mecampagne) alles", schrijft de
firma nu eerlijk.
Alleen het Duitse Lamy heeft
zich in de afgelopen jaren als
nieuweling tussen deze oude
merken weten te nestelen. Gou-
den en zilveren exemplaren zal
men bij dit merk tevergeefs zoe-
ken. De materiaalkeuze staat vol-
ledig ten dienste van de uiterst
strakke vormgeving. Het eerste
opvallende model kwam in 1966
op de markt: de Lamy 2000-serie,
met pennen in bijna een sigaar-
vorm. De latere modellen van
Lamy zijn slanker. Het presenta-
tiemateriaal en zelfs de hypermo-
derne architectuur van de fa-
briek dienenaan te sluitenbij het
karakter van de beoogde doel-
groep: de jonge manager met ge-
voel voor noviteiten.

consument

Minister voor spoedige invoering van keurmerk

Consument wil meer
betalen voor milieu

De Nederlandse consument is bereid tot tien procent meer te betalen voor produk-
ten die voorzien zijn van een milieukeurmerk. Voorwaarde daarbij is wel dat deze
produkten kwalitatief even goed zijn als artikelen zonder dat keurmerk. Dat blijkt
uit een onderzoek van het instituut consumentenonderzoek SWOKA in Den Haag.
Minister Alders (Milieubeheer) heeft aangekondigd de invoering van een milieu-
keurmerk te willen bespoedigen.

Tien procent van de ondervraag-
de consumenten zei altijd een
produkt met milieu-keurmerk te
zullen kopen als zij in de winkel
de keus krijgen tussen artikelen
met en zonder dat keurmerk,
voor een kwart van de onder-
vraagden is de keuze afhankelijk
van het produkt.

het onderzoek is gevraagd naar
de zogenaamde koopintentie van
de consument. Het werkelijke
koopgedrag kan daar in de prak-
tijk van afwijken. Naast het mi-
lieukeurmerk stonden de onder-
vraagden ook positief tegenover
maatregelen als een verbod op
de meest schadelijke produkten
en een belastingverlaging voor
milieuvriendelijke produkten.Het SWOKA wijst er op dat in

Minister Alders (Milieubeheer)
wil de invoering van een milieu-
keur op produkten in de super-
markt bespoedigen. De minister
denkt aan gerichte informatie op
het produkt over de mate waarin
het milieuvriendelijk is in verge-
lijking met substituten.

Verder wil Alders gescheiden in-
levering van klein chemisch af-
val aanmoedigen door een spe-
ciaal logo op de verpakking. Dat
kondigde zijn topambtenaar
J.A. Peters vorige week aan na-
mens de bewindsman.

Alders is verder in overleg met
de Reclamecode Commissie over
herziening van die code om mis-
leidend gebruik van de aandui-
ding '.milieuvriendelijk' tegen te
gaan.

Huishoudbeurs in teken van wonen
Meubelen, keukens, badkamer-
accessoires en gordijnen met bij-
passende vloerbedekking spelen
de belangrijkste rol op de 45-ste
Huishoudbeurs. De organisato-
ren van de beurs beloven de
trends van de jaren negentig te
laten zien. Uiteraard is op de
beurs ook ruimschoots aandacht
voor mode, eten, en uiterlijke
##verzorging

Op de Huishoudbeurs zullen
meer dan honderd nieuwe pro-
dukten gepresenteerd worden.
Opvallend op het gebied van wo-
nen zijn lampen die naast ver-
schillende soorten en kleuren
licht ook een geurtje kunnen ver-
spreiden, een ligbad voor lange
mensen en balans-stoelen (een
soort moderne schommelstoe-
len).

Van de vele tientallen nieuwe
voedingswaren die de bezoekers

kunnen proeven, lijkt de Baronie
bubble choc (melkchocolade
met stukjes felgekleurde kauw-
gom erin) het meest spectaculair.

De Efteling laat de beursbezoe-
kers kennismaken met een
nieuw sprookje, genaamd 'het
volk van Laaf, terwijl avontu-
renpark Hellendoorn zijn nieuwe
achtbaan toont.

Nieuw op de beurs is de speciale
ruimte die is ingericht voor 'Hui-
zen & Verhuizen. Hier geven in-
stanties zoals de Consumenten-
bond, het Garantie-instituut voor
woningbouw KEMA en het mi-
nisterie van VROM informatie
over bestaande regels en regelin-
gen rond dit thema.

De Huishoudbeurs in de Amster-

damse RAI, duurt van 28 maart
tot en met zondag 8 april. De deu-
ren zijn dagelijks van 10.00 tot
17.00 uur open en van woensdag
4 april tot en met vrijdag 6 april
kunnen bezoekers ook 's avonds
van 19.00 tot 22.00 uur terecht.

De beurs telt 575 exposanten. De
toegangsprijs is 15 gulden per
persoon. Kinderen tot twaalf jaar
en houders van een Pas 65 beta-
len 12,50 gulden.

Terug van even weggeweest is de
Negen Maanden Beurs, waar een
veertigtal exposanten produk-
ten, diensten en informatie ver-
schaffen voor aanstaande moe-
ders en vaders. Deze beurs is met
hetzelfde toegangsbewijs als dat
voor de Huishoudbeurs te bezoe-
ken van 4 tot en met 8 april.

" Een van de
noviteiten
op de beurs
is deze
balansstoel.

Foto: DIJKSTRA

Financieel nadeel moeilijk te becijferen

Carrièrebreuk gevolg
seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie valt vol-
gens de Utrechtse Stichting Han-
den Thuis nog steeds vooral
vrouwen in ondergeschikte ar-
beidssituaties ten deel. Daarbij is
de tijd die tussen aanklacht en
behandeling van de zaak ver-
strijkt, ten minste een half jaar,
ook een factor die ernstig in het
nadeel van de klaagster werkt.
Zelfs als mocht blijken dat de
werkneemster door toedoen van
een impertinente collega, chef of
werkgever op non-actief werd
gesteld, dan nog trekt zij aan het
kortste eind. Want welk bedrijf
handhaaft een werkneemster die
haar 'meerdere' voor de rechter
heeft gedaagd?

Daarbij valt nog op te merken
dat, ook al stelt derechter haar in
het gelijk,hij toch het belangvan
het bedrijf boven het hare kan
stellen. Ontslag wegens verstoor-
de arbeidsverhoudingen wordt
door het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau (GAB) als ontslaggrond aan-
vaard. In het gunstigste geval
wijst de rechter haar een schade-
loosstelling toe. Maar zelfs al kan
de vrouw haar financiële nadeel
voorcijferen, de gevolgen van
carrièrebreuk en gedwongen
ontslag zijn wat moeilijker in
guldens uit te drukken.

Ernst delict
Onder invloed van staatssecreta-
ris Ter Veld, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, heeft de 'on-
gewenste intimiteit' een gelukki-
ge naamsverandering onder-
gaan. Voortaan heet dit delict
'seksuele intimidatie. Volgens
de Utrechtse stichting Handen
Thuis hebben vrouwen daar ne-
gen keer zo vaak last van als
mannen. Ter Veld wil dat er meer
wettelijke mogelijkheden ko-
men om dit euvel, waartegen
vrouwen zich nu slecht kunnen
verweren, beter aan te pakken.

Met haar adviesaanvraag aan de

Sociaal Economische Raad
(SER) en aan de Emancipatie-
raad, om tot een betere wetge-
ving te komen, geeft de nieuwe
staatssecretaris er blijk van de
bijzondere aard van dit delict
ernstig te nemen. Wie via de
rechter gelijk wil krijgen moet
bewijzen dat de ander ongelijk
heeft. Juist bij seksueel geweld
is dat vaak een onmogelijkheid.

Voor deofficiervan Justitie blijft

het een welles-nietes kwestie, zo-
lang een klacht op zichzelf staat.
En zo er al collega's zijn die kun-
nen getuigen, dan is nog niet ge-
zegd dat zij ook willen. Als dat
bewijs ontbreekt bij de behande-
lingvan zon rechtszaak is er wei-
nig fantasie voor nodig om de af-
loop te voorspellen: de klaagster
delft het onderspit. En de bela-
ger krijgt het voordeel van de
twijfel: vrijspraak.
Volgens Handen Thuis is het
aantal rechtszaken als gevolg
van klachten over seksuele inti-
midatie, bijzonder klein. Een
zaak, die in 1988 diende in het ar-
rondissement Amsterdam, kan
echter als voorbeeld gelden. In
dit geval kwam de klaagster
'sterk' te staan, toen in dezelfde
periode een tweede klacht tegen
dezelfde persoon bij het Open-
baar Ministerie binnenkwam.

Een 23-jarige receptioniste deel-
de dagelijks de kantoorruimte
met haarchef, haar enige collega.
Hij bleek een geïnteresseerde ge-
sprekspartner te zijn. Vooral, na-
dat zij zich iets had laten ontval-
len over een incest-ervaring uit
haar jeugd (waarvoor haar oom
werd veroordeeld). Nadien gin-
gen de praatjes van de chef nog
maar één kant uit. Hij werd op-
dringerig en begon haar tegen
haar zin ook thuis te bezoeken.

De man dook zelfs op als mei'k
cliënt bij de haptonoom die I"*
haar had aangeraden om V't
haar problemen af te komen, ji
Na twee jaar gaf dat voor haar 1f
doorslag. Ze diende een klacht1 c
bij de politie. Toen de chef da'i
lucht van kreeg, kwam hij haj <thuis bedreigen. Bij haar wer1*geverkreeg zij nul op hetrequ*1 *en werd ze direct op non-acti' I
gesteld. Haar klacht bereikte "*"

te recht
officier van Justitie, maar zfj i
het nooit gehaald hebben als n>* .<
ook het achttienjarige nicht) >e
van haar baas een klacht teée, h
diezelfde chef had ingediefj .Tijdens een rondleiding door tij _
bedrijf betastte hij haar. Bei» .
klaagsters wonnen deze zaak. *J .chef kreeg een boete van 1&".
gulden, maar behield zijn baai1, i
De receptioniste probeerde aj* Jder werk te vinden. De ontsla» i
aanvraag doorhet bedrijf was >s
middels door het GAB ingev-*»
ligd. Telkens als ze voor refere' .
ties verwees naar het bedrijf, ",'haar een getuigschrift had gew"-, Jgerd, hoorde ze niets meer 0t
haar sollicitatie. Ook na haa:
slag bleef de chef haar v°:\
dwarszitten. Dit 'domme' meisJ
dat zich aanvankelijk toch ma,
had laten inpalmen, moest het p

de rechtszaak doen met de sch*\ *le troost dat ze in het gelijk *"*"' igesteld. i
Zonder schadevergoeding en
naar later bleek ook zonder u^kering - omdat het bedrijf bij *\,
vraag beweerde dat ze zelf o^
slag had genomen. Het is te i*^pen dat de staatssecretaris er „
slaagt om aan deze belabbef
wetgeving iets goeds toe te v<-^
gen. ,

marij van donkela3

Populariteit
contactlenze,.
toegenomen

Van onze verslaggever ■
Ruim een miljoen Nederland
dragen contactlenzen. Vooral
jonge volwassenen zijn con(
lenzen populair.
In de leeftijdsgroep van 20 to
jaar draagt bijna 46 procent;
hen die een oogcorrectie no
hebben, lenzen. Dit blijkt uit'
onderzoek van Ogilvie Markt
derzoek in Amsterdam.
In totaal kiest 17 procent van
mensen die een oogcorrectie'
dig hebben, voor contactleni
In 1986 was dit nog 14 proc
Verder is er een verschuiv
van harde naar zuurstofdoorli
bare lenzen geconstateerd.

Meer ’goed’
cholestero
beter dan

minder ’slech
Om het risico op hart- en vtt
ziekten te beperken, is het veml
gen van zogeheten „goed" dh
lesterol (HDL) waarschijn»
nog belangrijker dan het vete
gen van het „slechte" cholest*<
(LDL). Dat blijkt uit een <*■vangrijk onderzoek dat vijf jr
duurde en waarbij de Univel i
teit van Helsinki een grote *speelde. <>i

P
Prof. dr. V. Manninen van de «
dische faculteit van die univeto
teit zei bij het bekend maken **de resultaten dat altijd werd I
dacht dat verlaging van „sled
cholesterol het belangrijkl
was. Er zijn nu echter béwiji
dat meer „goed" cholesterol £
het lichaam belangrijker is.

Met het middel gemfibrozil is h
gehalte van HDL- en LDL-clh
lesterol te regelen. Tijdens I
onderzoek verminderde djl
toedienen van gemfibrozil |
aantal dodelijke en niet-dodejj
ke hartinfarcten en plotseliri
hartstilstanden in totaal metj
procent bij patiënten met hor
cholesterolwaarden. De vernrw
dering van hart- en vaatziektf
liep op tot 67 procent in het vj
de jaar. Daaruit concludeerdj
de onderzoekers dat gemfibrdj
vooral helpt voor mensen die el
grote kans op hart- en vaatzi'
ten lopen wegens hun lage HD
cholesterolgehalte.

Het onderzoek bewees ook i
gemfibrozil een veilig genej
middel is voor langdurig i
bruik. De enige mogelijke tj
werking is moeilijkheden met'
spijsvertering. In Nederland
het middel al ter registratie a4
geboden.
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Ook staan er discussies op het programma en
zullen de uitslagen worden geanalyseerd. Die
uitslagen overigens worden via computers
pijlsnel aangeleverd en op overzichtelijke
borden gepubliceerd. Bovendien is het mo-
gelijk via speciale monitoren de landelijketv-
uitzendingen te volgen.

Van onze verslaggever

In de schouwburg staan die dagvanaf 19 uur

door joos philippens

KERKRADE - De 152 'pro-
bleemwoningen' aan de Lin-
denlaan in Kerkrade worden
gesloopt. Woningbouwvereni-
ging St-Pietersrade heeft bere-
kend dat renovatie 15 miljoen
gulden zou kosten, en dat
wordt te duur geacht.

Het college van B en W heeft giste-
ren bepaald in principe in te stem-
men met het sloopplan, terwijl ook
het bewonerscomité zegt zich daar
niet met hand en tand tegen te zul-
len verzetten. Het pleit lijkt be-
slecht, het officiële besluit wordt
vanavond genomen door het be-
stuur van St-Pietersrade.

" FrancisKroon met enkelevan haar poppen. Foto: DRIES LINSSEN

Markt
'en 74-jarige Hoensbroekse
"mobilist had in april '88
aanrijding veroorzaakt na-
hij geen voorrang had ver-
"d. Een bromfietser liep
""bij een neus- en enkelbreuk
"Fietsers heb ifc toen wel ge-

"* uitkijken."De officiervan
''tic mr Hoekstra vond een
iboete van 250 gulden op
1Plaats.

Pj zei de bejaarde man,
ja.ar die bromfietser reed fcen-
.Jfc iets harder." „Dat is vrij
'"sch"_ zei kantonrechter mr
""■"en. „U moet in het vervolg

OntwerpenMarkt (2)
l^f'otverdorie, dat is wel veel
i~r iemand met een uitkering.I?9het misschien iets minderj^den?", vroeg de veront-y^-fdigd kijkende Hoensbroe-
io l*jar- „U bent hier niet op de!r'ct", antwoordde de rechter.
-deze zaai is handelen verbo-
(?■ Ik leg u een geldboete op
j gulden." De man was
J^derde indrukvan de straf-

dat hij prompt<t "eurs uit zijn broekzak haal-
iu"*^o, ho", riep derechter. Jk
i)9 helaas geen geld aanne-

Rijbewijs
E'jVat een Zaïrees rijbeu-ijs op
J^rlandsewegen geen rechts-

h *-*iglieid heeft, ondervond een
*èt^ide2e u'eek aan den liive in
t^ "eerlense gerechtsgebouw.
Vman 'cocht eeTl autootje in
J*r>-sbroek, maar 'vergat' het
■"j,rtuig te verzekeren. Ook het
iip.eu,ij- werd door de politie
j^1 erkend. Boete 600 gulden.
Jq stond perplex: 'Ik kan
iit,°nm.ogelijk betalen van een
ie e

f
rin9 van 1000 gulden.'Ook

ïifi-nancieringsregeling (zes
4 y honderd gulden) stemde
"«iri rees ntet tot tevreden-
.'j " Het enige middel dat rest
)e_ ."tet betaling is twaalf da-

zitten.

(ADVERTENTIE)

KINDERSCHOENEN? --BËÉfeEen kwestie van passen en meten.
In onze speciaalzaak, waar de kindervoet altijd
nauwkeurig wordt opgemeten, kan praktisch bij elke voet
de schoen met de ideale pasvorm worden gevonden.

Onze collectie communieschoentjes voor meisjes
is binnen.
In lak, in de kleuren wit en rosé, t/m maat 35.

ir^BsnuisnEi %"riï"% 42

/'JOiJl _-___
"JWAZI Bi Telefoon (045) 71 03 84

LlfJnT m^m^mmmm^t^ Donderdagavond
ITrl 111 geen koopavond

Sinaasappelen
"-D. ? *-**e tente in te luiden de-
"Hp Tnarktkooplieden, beter
'^do d als 'De Maatbül.e', za-
"rat °-° c*e Tnar'ct *n Heerlen
c^. ts sinaasappelen uit onder
Jes Niet een paar zafc-
be»>raar 'tia'kisten weet '°p-
\l^aa-tbuul' Jacob Keppels te

*-*),Tn precies te zijn: vijf-
*o nd 'appelesiene' u*orden
da0 nar u,eggegeuen. Als zater-

lp U oo'c noS' dezon schijnt, is
nte/eest compleet.

Van onze verslaggever

Het bewonerscomité is in principe
wel voorstander van renovatie,
maar zal zich neerleggen bij een
door 'geldelijke overmacht' ge-
dwongen sloop. „Na dertien jaar
willen we eindelijk duidelijkheid,
dat staat voorop. Die zou geschapen
kunnen worden door een onafhan-
kelijk bureau in te schakelen. Maar
goed, als St-Pietersrade tot sloop
besluit, dan moeten we zien dat er
een zo goed mogelijke oplossingi
komt", zegt woordvoerster Hans-
sen.

St-Pietersrade ziet daarom alleen
nog heil in sloop. De gemeentewerd
als toezichthoudende instantie om
advies gevraagd, en het college ging
gisterochtend akkoord met het
sloopplan onder de voorwaarde dat
er een goede regeling komt met de
bewoners.

Nadat de woningvereniging St-Pie-
tersrade en de bewoners het niet
eens konden worden over de con-
crete aanpak, raakten de onderhan-
delingen in het slop. Maar het afge-.
lopen jaarwist de gemeentevan St-
Pietersrade gedaan te krijgen dat er
berekend werd hoeveel renovatie
zou kosten. Begin februari ver-
scheen hierover een notitie, waarin
stond dat renovatie plus uitbouw
van de 152 woningen met een bad-
kamer en keuken 98.000 gulden per
huis zou kosten. In totaal dus 15 mil-
joen gulden.

Hiermee komt een einde aan een al
dertien jaar spelende kwestie. De
huizen aan de Lindenlaan zijn nog
van voor de oorlog, en al in 1973
werd een saneringsprogramma op-
gesteld. In 1982 zag het ministerie
van VROM in de slechte construc-
tieve toestand aanleiding om mede-
werking toe te zeggen voor vervan-
gende nieuwbouw.

Renovatie

Poppenrnaakster Francis Kroon exposeert in Heerlen:
voor het haar. Hiervoor worden
veertjes gebruiktof echt haar, dat ze
van een kapper krijgt.

’Poppen stralen

iets zachts uit’ Daarna komen de kleren aan de
beurt. Francis Kroon ontwerpt en
naait die net als vroeger zelf. Het lijf
van de pop wordt grotendeels opge-
vuld met zand om de gewenst ste-
vigheidte krijgen. Dan is de pop bij-
na klaar. Alleen moet er nog een
naam voor worden bedacht. „Want
het worden toch een beetje kinde-
ren van je. Als ik een pop verkoop,
mis ik 'm in het begin dan ook", zegt
Francis Kroon.

Gedurende de gisteren begonnen
boekenweek worden haar poppen
overigens tentoongesteld bij boek-
handel Winants in de Geleenstraat
in Heerlen.

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer jebij
N.8.D.-dansschool

x©**hhs
HEERLEN ■KERKRADE

Ned. kampioen
tien-dansen profs.

4ék Cursussen voor)j£^m!z^m* be9lnners en

/P' Speciale clubs
gehuwde paren,

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

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Tel.: 045-455609

Bij de woningbouwvereniging wil
men op dit moment liever geen re-
actie geven. „Het definitieve besluit
moet nog genomen worden, en
daarom willen we liever nog even
wachten met publiciteit. Zo gauw er
zekerheid is, gaan wij met alle indi-
viduele huurders om tafel zitten."
Het bewonerscomité heeft alle
huurders al bijeen geroepen voor
een vergadering komende vrijdag,
waarin gereageerd kan worden op
het besluit van St-Pietersrade.

Francis Kroon werd zogezegd ge-
grepen door de tentoongestelde
werken en besloot ter plekke ook
poppen te gaan maken. Ze volgde
cursussen en niet zo heel lang daar-

Francis Kroon begint met het mo-
delleren van het hoofd met een spe-
ciale sneldrogendeklei. Dat gebeurt
rond een stuk tampax of een gloei-
lamp. Daarna zijn de armen en de
benen aan de beurt: „Een beetje
mijn specialiteit." Als de klei is ge-
droogd, worden hoofd, armen en
benen geschilderd en van make-up
voorzien en afgelakt. Dan is het tijd

Francis Kroon heeft het 'vak ge-
leerd' van erkende grootheden als
Jeannet Küster, Marlaine Verhulst
en Annette Fraai - het zijn in Neder-
land vooral vrouwen die poppen
maken. Een jaarof vier geleden be-
zocht zij een tentoonstelling, waar
ook de eerste twee hun werk expo-
seerden.

Geen idee
Je ziet er het misschien niet meteen
aan af, maar in het maken van een
pop, gaat een hoop tijd zitten. Als
Francis Kroon begint heeft ze na-
tuurlijk een idee in haar hoofd.
„Maar vaak is het eindresultaatvoor
mij ook een verrassing." Toch kun
je aan al haar poppen zien, dat ze
door dezelfde kunstenares zijn ge-
maakt. Ze stralen stuk voor stuk iets
vrolijks, zachts en typisch vrouwe-
lijks uit.

HEERLEN - Als kind was ze al al-
tijd in de weer met haar poppen. Zo
ontwierp ze zelf jurkjes voor haar
lievelingsspeelgoed en naaide die
dan ook zelf. Het is wellicht daarom
niet zo vreemd dat ze nu - enkele
decennia later - de poppen óók zelf
maakt. Francis Kroon, geboren en
getogenin Tilburg, maar al weer een
tijdje in Heerlen wonend, is pop-
penmaakster. Een wat kinderlijk
klinkend woord, maar allang een of-
ficieel erkende richting in de kunst.

na bleek - een beetje tot haar eigen
verbazing - dat een flink aantal
mensen haar poppen wilde kopen.
Langzaam maar zeker kreeg ze zo
een naam in poppenmakersland.

HEERLEN - Het Heerlens
college steunt de plannen voor
een rijtuigenmuseum dat aan
de Zandweg moet komen, en
dat inclusief de aanleg van een
cafetaria.

College Heerlen
steunt plannen

rijtuigenmuseum
Op verzoek van de Heerlensepolitie
arresteerde de politie van Bruns-
sum gelijktijdig met de inval twee
mannen in Brunssum, die eveneens
verdacht worden van drughandel.
Een van hen, de hoofdverdachte,
verkocht ook al geruime tijd verdo-
vende middelen vanuit een pand
aan de Wieër. Een zesde verdachte,
eveneens behorend tot dezelfde
dealersgroep, werd later nog door
de politie van Geleen aangehouden.

HEERLEN- De politie van Heerlen
heeft begin deze week een inval ge-
daan in een woning aan 'De Kemp-
ken' in Heerlen, van waaruit al en-
kele maanden verdovende midde-
lenwerden verkocht. Het arrestatie-
team hield drie personen aan. In de
woning werden kleine hoeveelhe-
den heroïne en cocaïne gevonden,
alsmede een vuurwapen plus muni-
tie.

BRUNSSUM - Burgemeester
Hoogland van Brunssum heeft gis-
teren tijdens de raadsvergadering
gezegd dat hij zich sterk wil gaan
maken voor het herplanten van bo-
men. Dit nadat een kleine maand
geleden honderden bomen op de
Brunssummerheide zonder kapver-
gunning door het Streekgewest
werden geveld ten behoeve van de
uitbreiding van de golfbaan aldaar.
De burgemeester kwam tot deze
toezegging nadat de kleine opposi-
tiefracties opnieuw fel kritiek had-
den geleverd op de illegalekapactie.
Waar de bomen geplant zullen wor-
den, zei de burgemeester niet. Maar
dat ze niet geplant zullen worden op
de plaats waar onlangs de bomen
zijn verdwenen, is wel zeker.
Hoogland erkende dat er fouten zijn
gemaakt door het Streekgewest,
waarvan hij als bestuurder deel uit-
maakt. Hij zei te betreuren dat de
procedure niet is gevolgd, maar liet
daar op volgen dat de golfbaan on-
herroepelijk zal worden uitgebreid
omdat de raad daar in het verleden
mee heeft ingestemd.

Drugpand
opgedoekt

Eigenaar Chris van Tilburg van dis-
cotheek La Diligence wilde het mu-
seum al langer bouwen, maar kreeg
geen vergunning omdat het bestem-
mingsplan daarvoor gewijzigd
moest worden. Begin 1989 kwam
het zelfs tot een incident toen Van
Tilburg alvast met de bouw van het
museum begon. De politie maakte
daar een eind aan.

Te snel
HEERLEN - De Heerlense poli-;
tic heeft gistermorgen in samen-t
werking met de Koninklijke Ma-
rechaussee 401 automobilisten!bekeurd omdat ze te hard reden.!
De snelheidscontrole werd ge-"
houden op de Heerenweg en de
J. F. Kennedylaan in Heerlen en;
deAkerstraat Noord en deRand-*i
weg in Hoensbroek. In totaal|
werden 2127 auto's gecontro-
leerd. De hoogst gemeten snel-,
heid was 90 kilometer per uur.;
Eén automobilist presteerde het*
om tydens de controles drie keer!
te worden gefotografeerd.

De discussie tussen Van Tilburg
ging er met name over of het mu-
seum met of zonder cafetaria gerea-
liseerd moest worden. De gemeente
vond dat de bezoekers voldoende
hadden aan de al bestaande voorzie-
ning in de vorm van de Diligence,
maar volgens Van Tilburg was het
museum op die manier niet haal-
baar. Hij liet daarom een extern bu-
reau een rapportage maken, en deze
heeft het college blijkbaar kunnen
Overtuigen.

In raad Brunssum
Spinder volgt
Schiltmans op

BRUNSSUM - Geert Spinder
wordt de nieuwe CDA-man in de
Brunssumse gemeenteraad. Spin-
der zat eerder al in de raad voor het
CDA. Hij volgt oud-raadslid Arno
Schiltmans op, die vanwege interne
problemen met de fractietop maan-
den geleden al afstand deed van zijn
zetel. Schiltmans heeft voorname-
lijk uit netheid nog diverse vergade-
ringen in de CDA-hoekbijgewoond.
Van hem nam burgemeester Hoog-
land gisteren via prijzende woorden
officieel afscheid. Spinder zal wel-
licht in mei officieel geïnstalleerd
worden. Gisteren, na afloop van de
raad, werden zijn geloofsbrieven
onderzocht.

Hoogland: bomen
gaan herplanten

werkgelegenheids-afspraak in het
Awacs-akkoord. Zoals bekend
vindt Brunssum dat er bij de bouw
van de Afcentschool in die gemeen-
te voornamelijk lokale en regionale
bedrijven aan het werk gezet moe-
ten worden, ter compensatie van ge-
leden schade door Awacstoestellen.
De uitleg van Defensie dat er in de
aanbesteding Limburgse bedrijven
betrokken zijn, is voor de gemeen-
ten niet voldoende.

Burgemeester Hoogland zei dat de
affaire nog lang niet is afgedaan. En
dat de staatssecretaris opnieuw ge-
vraagd zal worden wat hij nu pre-
cies bedoelt, wanneer hij zegt dat
het Awacs-convenant wel wordt na-
geleefd en met name Brunssum en
Onderbanken daadwerkelijk via de
werkgelegenheids-paragraaf zullen
worden gecompenseerd.

Ook aan de hardheid van de minis-
teriële toezegging - na het bezoek
van gedeputeerde Mastenbroek, af-
gelopen vrijdag, aan staatssecreatris
Van Voorst tot Voorst - dat al door
Defensie benaderde Brabantse be-
drijven mensen uit Brunssum en
Onderbanken voor dit project in
dienst zullen nemen, wordt in
Brunssum ernstig getwijfeld.

BRUNSSUM- De gemeenteBruns-
sum is nog steeds niet fievreden over
de uitleg van het ministerievan De-
fensie inzake de naleving van de

HEERLEN - Het Limburgs Dagblad organi-
seert woensdag 21 maart weer een Stern-In.
Dit in samenwerking met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Heerlen, Studio '80
en de Stadsschouwburg.

Daarnaast worden ook beelden uitgezonden
van de die avond te spelen Europacup-voet-
balwedstrijden, waaronder PSV tegen
Bayern München. Het John Takkenberg
Combo tekent voor de muzikale intermez-
zo's. De entree is gratis.

de gemeenteraadsverkiezingen centraal. Tal
van bekende regionale politici hebben al toe-
gezegd die avond hun opwachting te maken
om voor de microfoon van LD-verslaggevers
fris van de lever te reageren op de verkie-
zingsuitslagen.

Lindenlaan tegen de grond
Woningbouwvereniging en Kerkrade voor sloop 152 woningen

Co-produktie LD, gemeente, Studio’80enschouwburg

Stern-In in Heerlen

Pauze op een drankje hoeven
■"achten. En dat is mooi mee-
*»nen...

ierne toer met het gerept-
*nhout. Opmerkelijk is dat
Publiek niet 'op nummer'
ln de zaal staat een terras,
"U de toeschouwers niet tot

"a de pauze komt oma This-
'op de bühne en zij heeft het
b reïncarnatie, waarna een
'ftiunicantje vertelt over
*i" belevenissen op de 'grote'
£" De actualiteit komt aan de
F in 'Wedden Dat' en als af-'ting gaat Masjzjerang op de

oneelrot (2)

oneelrot
oneelrot Funs Peulen in
« speelt zondag met het dia-
fieater Masjzjerang een

in café Grijze-
bben. Vanaf 20.30 uur

het toneelgezelschap
t eenacters, opgefleurd met
js aangrijpende liedjes, pa-[kën en playback-sketches.
'ourgs cabaret van de bo-
tte plank dat op de planken
Wt gebracht door Funs Peu-iregie), Marlies Notten, May
'«en, Jean Meyntz en Hans
lers. Het programma begint
*en werktent van de PTT
fis de weg en gaat vloeiend
* naar de eed-aflegging in
IBokkerijdersgilde. Vervol-
k gunt Masjzjerang de toe-
biwers een blik in een trein-
pé, alvorens een 'pijnlijk'
Krwerp voor vader wordt
gepakt: 'de voorlichting

' de kinderen.
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Inzake naleving van Awacs-akkoord



t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth
Schlagbömer

echtgenote van

Bernard Antonius Molenaar
Zij overleed in de verpleegkliniek te Heerlen, op de
leeftijd van 74 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Landgraaf: B.A. Molenaar
Landgraaf: R. Thoen-Molenaar

B. Thoen
Brigitte en Orson, Yaëlle
Suzanne enRonald
Simone

Heerlerbaan: H. Molenaar
F. Molenaar-Hermans
Marco en Silvia
Jurgen

Landgraaf: R. Molenaar
M. Molenaar-Dieters
Kirstin

Landgraaf: G. Molenaar
Familie Schlagbömer
Familie Molenaar

6371 EH Landgraaf, 12maart 1990
Dr. Schaepmanstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 16 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Landgraaf-Kakert, waar-
na de crematie zal plaatsvinden in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis op donderdag 15 maart as. om 19.00uur
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieuwen-
hagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.30tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
moesten wij onverwacht afscheidnemen van mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvader en opa

Loewi Frohn
echtgenoot van

Maria Groven
Hij overleed, voorzien van de h. scramenten, op de
leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: mevrouw M. Frohn-Groven

J. Frohn
L. Frohn-Klomp
E. Slangen-Frohn
L. Slangen
A. Frohn
A. Frohn-Diederen
en kleinkinderen
Familie Frohn
Familie Groven

6466 BM Kerkrade, 13 maart 1990
Kasperenstraat 78
Corr.adres: St.-Jozefstraat 64, 6467 AS Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 17 maart as. om 10.15 uur in de parochie-
kerk van St.-Jozef te Kaalheide, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.30 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
danken voor de overweldigende belangstelling, het
medeleven en de vriendschap na het overlijden en
bij de uitvaart van onze geliefde zoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Hub Schuurman jr.
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.

E. Schuurman-Soogelée
kinderen en kleinkinderen
Leike

Wittem, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 18 maart as. om 9.45 uur in de kerk St.-
Alfonsus te Wittem.

t Pierre Linssen, 74 jaar, echtgenoot van To van
Herten, Reet. Hendrixstr. 2, 6051 JL Maasbracht.

De plechtige eucharistieviering, met aansluitend
de crematieplechtigheid, vindt plaats op vrijdag 16
maart om 11.00 uur in het crematorium Nedermaas
te Geleen.

tFranciscus Janssens, 62 jaar, weduwnaar van
Johanna de Bock, Minderbroederssingel 367,

6041 KH Roermond. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden donderdag 15maart om 11.00
uur in de H. Geestkerk te Roermond.

t Marie Heugen, oud 84 jaar, weduwe van Louis
Bongers. 6211 SP Maastricht, Bogaardenstraat

55. De uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 15 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van
St. Matthias, Boschstraat-Maastricht. Er is geen
condoleren.

t Joseph Simhoffer, ou-d 86 jaar, weduwnaar van
Petronella Mientjes. Maastricht, Médoclaan 66,

flat 132E. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 15 maart om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Christoffel te Caberg-Maastricht. Er is
geen condoleren.

tRaymond Pruisscher, oud 19 jaar. 6219 AA
Maastricht, Bosscherweg 165. De begrafenis zal

plaatsvinden op donderdag 15 maart om 14.30 uur
op de r.k. begraafplaats, Tongerseweg te Maas-
tricht.

tGiel Smal, oud 67 jaar, echtgenoot van Nètsje
Rekko. 6224 LB Maastricht, Heerderweg 73. De

uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 16 maart
om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
van Jesus (Koepelkerk) te Maastricht. Er is geen
condoleren.

t Ineke C. Hofhuis-van Mastrigt, oud 46 jaar. 6267
Cadier en Keer, Johan Frisostraat 11. De crema-

tie zal plaatsvinden heden, woensdag 14 maart om
15.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd
door onze liefdeben je moe en dapper
van ons heengegaan.

Vandaag hebben wij, na een liefdevolle verpleging
in de verpleegklinieken te Heerlen, afscheid geno-
men van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

Hedwig Sandrock
echtgenote van

Joseph Roex
Mam is 67 jaar oud geworden.

Hoensbroek: JosephRoex
Hoensbroek: Marlies Huibers-Roex

Henk Huibers
Oss: Bert Roex

Thea Roex-van Aart
Mathiske, Joost

Hoensbroek: Math Roex
Nicole Sanders

13 maart 1990
Bongaardstraat 29
6432 HC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 16maart om 11 uur, in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Maagd der Armen te Mariagewanden-
Hoensbroek, gevolgd door debegrafenis op de cen-
trale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Donderdag as. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van
19-20 uur.

IVoor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Cornelia Stelten
echtgenotevan wijlen

Jacobus Ruber
Zij overleed voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, na een liefdevolle verzorging thuis, in de geze-
gende leeftijd van 92 jaar.

Grevenbicht: Liza Ruber
Grevenbicht: Mia en Harry Ferfers-Ruber
Grevenbicht: Netta en Jacq. Brouwers-Ruber
Grevenbicht: Annie en Leo Geelen-Ruber

Stem: Gerda en René Montforts-Ruber
en al haar kleinkinderen
Familie Stelten
Familie Ruber

6127 EE Grevenbicht, 13 maart 1990
Houtstraat 46
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de

" begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart a.s.
in de parochiekerk van de H. Catharina te Greven-
bicht om 10.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransgebed,
gevolgd door de avondmis, op donderdag 15 maart
a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Heir-
straat 41 te Elsloo. Bezoek dagelijksvan 17.00-17.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

t
Veel te vroeg naar menselijk inzicht, na een leven
dat getekend werd door eenvoud, goedheid en be-
hulpzaamheid, is na een kortstondige ziekte van
ons heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 56 jaar, mijn lieve man
en onze zorgzame vader, schoonvader, broer,
schoonbroer, zwager, oom en neef

Sjeng Hendrikx
echtgenootvan

Tonny Cerfontein
Mheer: Tonny Hendrikx-Cerfontein
Mheer: Jean-Pierre

Banholt: Marcel en Sonja
Mheer: Marjo en Paul
Mheer: René Hendrikx

Familie Hendrikx
Familie Cerfontein

6261 NR Mheer 1990
Trichterweg 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 16 maart 1990 om 11.30 uur in de H. Lam-
bertuskerk te Mheer, waarna in besloten familie-
kring de crematie zal plaatsvinden.
Donderdagavond wordt de overledene herdacht in
de avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Walpot, Kerkstraat 17a te Eijsden. Bezoek dage-
lijks van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00
uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
menvan het overlijden van onze goede en dierbare
vriendin

Steffie Dietrich
Wij zullen haar nooit vergeten.
Steffie, rust zacht.

Resie en Maurice

Lieve

Stef
Jeblijft altijd in ons
hart.
Sterkte Jan.

Moolie, Pam,
J-H, Boomy

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor devele blijken
van medeleven, die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van vader

Herman van Buuren
bedanken wij u langs deze weg.

Familie van Buuren-Hendriks

f
Na een leven dat werd getekend door goedheid, oprechtheid, eerlijkheid
en eenvoud, heeft deHeer tot Zich genomen,mijn lievevrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Henriette Steinbusch
echtgenote van

Harrie Übaghs
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Übachsberg: H.J.H. Übaghs
Klimmen: Maria Weijers-Übaghs

André Weijers
Kitty en Saartje

Nuth: Lily Possen-Übaghs
Wim Possen
Bas en Tim

Terlinden: Henriette Kroonen-Übaghs
Wino Kroonen
Harold en Daniélle

Übachsberg: Jo Übaghs
Hermine Übaghs-van Wersch
Edith en Hans

Übachsberg: Jan Übaghs
Truus Übaghs-Moonen
Heidi en Myrthe

Margraten: t Berni Smeets-Übaghs
Hub Smeets
Bram, Geert enRik
Marianne Swinckels
Pascal en Nancy

Übachsberg: t Harry Übaghs
Gulpen: Marjan Pinkers-Übaghs

Cor Pinkers
Marco en Rianne
Familie Steinbusch
Familie Übaghs

6367 JX Übachsberg, 11 maart 1990
Mingersborgerweg 16
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 16 maart as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te Übachsberg,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de.r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed donderdag 15 maart as. om 18.45 uur, waarna aanslui-
tend avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel te Übachsberg, dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
VRIJDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN

Wim Possen FASHION b.v.
Kerkstraat 53, Brunssum

In memoriam
"Deo gratias, quidretribuam Domino,
God zij dank, wat zal ik de Heer teruggeven?"

Na een rijk priesterleven van 51 jaar is heden 12 maart overleden op de
leeftijd van 77 jaar, toch nog onverwacht in het de Weverziekenhuis te
Heerlen, onze dierbare broer, schoonbroer, heeroom en neef, zeereer-
waarde heer

Petrus Wilhelmus
Jacobus van Amstel

priester van het bisdom Roermond
emeritus pastoor

oud-kapelaan te Bunde, Houthem-St.Gerlach, Sittard
moderator L.T.S. Sittard

oud-pastoorte Lemiers, Valkenburg a/d Geul en Bemelen

Maastricht: A.F. Huinck-van Amstel
Maastricht: W.J.H. van Amstel-Tabbers

Valkenburg a/d Geul: H.C.C. Vankan
Neven en nichten
Familie van Amstel
Familie Huinck

6419 AA Heerlen, 12 maart 1990
Corr.adres: Douvenrade 38
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
zaterdag 17 maart a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Laurentius
te Bemelen.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condoleren zijn.
Avondmis voor dezielerust van de overledenezal plaatsvinden op vrijdag
16 maart om 18.30 uur in de kapel van Huize Douvenrade te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

t
Lieve mam,
Twee jaar lang leven in een wereld
die niet begrepen wordt.
Niets kunnen zeggen
Niets kunnen uitleggen.
Wij konden niet weten wat jij
hebt geleden.
Gelukkig, jestrijd is gestreden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan
en betekend, geven wij u met droefheid kennis, dat
heden na een langdurige ziekte, toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, onze inniggeliefde
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Helena Maria Janssen
weduwe van

Peter Renier Ophelders
Zij overleed op de leeftijdvan 77 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: W.P. Ophelders
P.A.E. Ophelders-Huntjens

Roermond: M.H. Ophelders
P.M.J. Óphelders-Haemers

Parijs: E.C.H. Ophelders
Heerlen: C.M.J. Ophelders

E.W.A. Simons
en al haar kleinkinderen
Familie Janssen
Familie Ophelders

Heerlen, 13 maart 1990
Huize Douvenrade
Corr.adres: Bongaertslaan 41, 6416 EX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 17 maart a.s. om 12.00 uur in de dekena-
le kerk van St.-Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 15 maart a.s. om 18.30 uur in
de kapel van Huize Douvenrade. "Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van de verpleegkliniek te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00
tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

WELmmm¥mmWtÊmrE—m\
Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Rectificatie
Hier ben ik, Heer,
ik offer U de vruchten van mijn werk ...
(offerandegebed uit de jubileummis van 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 de vele steun en medewerking die wij in de afgelopen
15 jaarvan u mochten ontvangen.
De deur van depastorie stond altijdvoor ons open en onze missionarissen
op vakantie waren steeds welkom en werden gastvrij door u 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

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlij-
den van

pastor
Sjir Vandenbooren

In hem verliezen wij alsvoorzitter van hetkerkbestuur een vriend
en bekwaam raadsman.

Het stichtingsbestuur
Ons Trefcentrum

Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze
pastoor

G. Vandenbooren
Zijn inzet en aandachtvoor het werk van onze ziekendiensten, zullen nog
lang in onze herinnering blijven voortleven.
Moge hij rusten in vrede.

De beide ziekendiensten van de
Montfortparochie Hoensbroek

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de zorg en liefde waarmee hij moeder om-
ringde, heeft vader nu zelf rust gevonden.
Na een kort ziekbed is mijn liefhebbende man en onze vader, schoonva-
der, opa en overgrootvader op de leeftijd van 86 jaarvredig ingeslapen.

Diedrich Ariesen
M.J. Ariesen-Korbée
Riet - Jules
Fred - Bernhard
Harry - Thea
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

12 maart 1990
Schuttersweide 47, 6433 AD Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart a.s. om 13.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schrifteijk condoleren.
Vertrek naar het crematorium vanaf de Schuttersweide te Hoensbroek
om 12.45 uur.
Vader is opgebaard in het rouwcentrum Universele, Hoofdstraat 100 te
Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Daar het mij onmogelijk is een ieder persoonlijkte bedankenvoor de gro-
te belangstelling, devele troostrijke brieven en debloemen bij het overlij-
denvan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Harrie Snackers
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap dat hij door zeer velen
geliefd en gerespecteerd werd, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Mevr. N. Snackers-Janken
kinderen en kleinkinderen

Nuth, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 17 maart
as. om 19.00 uur in de St.-Bavokerk te Nuth.

■—«■_—^■»^^^^^^^M_»^BM_^*''

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor het me-
deleven, devele condoleances, deh.h. missen en de bloemen bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze goede vader en opa

Mathieu Heunen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

M.S. Heunen-Diederen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag 17 maart 1990
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Petrus Canisius te Puth.

Nieuwe hoogleraar
Rijksuniversiteit

MAASTRICHT — Dr. J. W. van
Ree, huisarts te Wychen is door
het college van bestuur van de
Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht benoemd tot hoogle-
raar huisartsgeneeskunde aan
de faculteit geneeskunde.
Prof. Jan van Ree (49 jaar) werd
geboren in Doensburg en stu-

deerde aan de Katholieke Uni-
versiteit in Nijmegen. Hij ves-
tigde zich in 1969 als huisarts te
Wychen, tevens was hij verbon-
den aan het Nijmeegs Huisart-
sen Instituut.

Hij verdedigde in 1981 zijn
proefschrift 'Het Nijmeegse In-

Examens
SITTARD - Aan de Hogeschool
Katholieke Leergangen Sittard,
deeltijdopleidingen algemene vak-
ken, hebben de volgende personen
het getuigschrift le graads leraren-
variant Nederlands ontvangen: de
heren L.G.N. Scheepers uitKeipen

,en H.L.G.M. Pustjens (Ospel); het
2e graads getuigschrift lerarenva-
riant geschiedenis werd uitgereikt
aan: de heer W.L.G. Krings (Sit-
tard); de 2e graads akte van be-
kwaamheid Duits: mevrouw
H.J.W. Bosch-Gerrits (Landgraaf);
het getuigschrift lerarenvariant 2e
graad geschiedenis ontvingen de
heren B.H.M.G.A. Kusters (Oirs-
beek) en E.O.T. Buchem (Geleen);
het getuigschrift wiskunde met in-
formatica: mevrouw J.E.J.P. Sou-

ren (Heerlen) en de heer J.A.W.
Jeurissen (Eygelshoven).
Aan de voltijdopleidingen leraar
voortgezet onderwijs hebben de
onderstaande studenten hun akte
van bekwaamheid ontvangen:
voor de vakken tekenen/handvaarf
digheid: de heren P.M.M, van Bog-
get (Sittard), R.A.A. Haane (Ge-
leen) en M.J.W.M. Timmermans'
(Munstergeleen); voor de vakken
natuurkunde/wiskunde: de heer
M. Smeets (Echt); voor de vakken
geschiede-nis/aardrijkskunde: de
heer L.P.C. Mingels (Gronsveld);
voor de vakken Nederlands/En-
gels: mevrouw H.M.J. Knops (Ja-
beek); voor de vakken aardrijks-
kunde/Engels: de heer M.G.J. Wil-
lems (Übachsberg) en voor de vak-
ken aardrijkskunde/geschiedenis:
de heer M.J.A. Notermans uit
Heerlen.

__________________________________________^j
terventie Project. Hij won
1985 de NHG-prijs, een on»1.,
scheiding voor de beste we1'
schappelijke publicatie in '*jaar in het tijdschrift Huis^ 1
en Wetenschap.

De belangstelling van Van j*
heeft zich de laatste tijd vo<>
gericht op onderzoek gericht,
preventie van hart- en vaatzj
ten, medisch-technische
passingen en automatisering
de huisartsenpraktijk. Verde*
hn' betrokken geweest bij de
zet en uitvoering van onder^voor en nascholing van huis*
sen* J

Inauguratie
HEERLEN - Prof. dr mr C.
Jepma, hoogleraar econo^sche wetenschappen aan ,
Open Universiteit, in het
zonder de internationale
nomische betrekkingen, z&>,
vrijdag 23 maart aansta3*\
zijn ambt in het openbaar »
vaarden.

De inaugurele rede van P\j
Jepma is getiteld: 'Noord-2 i
in de jaren negentig. De oï*l
begint om 16 uur in de aula l
het Academiegebouw val1(il
RU Groningen, Broerstraat °Groningen.
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Bewindslieden
op tournee

door Limburg

door peter bruijns

" Terwijl Plem en Limagas samengaan, splitst ir H. Vliegen, directeur van de Waterleiding
Maatschappij Limburg, zijn bedrijf juistverder afvan de energiebedrijven.

Foto: WIDDERSHOVEN

opzichte van het nageslacht", aldus
Nuis.

Van onze verslaggever

ruppel

kentekenplaten verstrekt. Het
gros van de automobilisten
kan volgens de RDW vanaf
vandaagcontact opnemen met
hun garagehouder voor de ori- ■ginele documenten en- num-,'
merborden.

Met de wittekentekenplaten, die uit
één letter en vier cijfers bestaan,
mag maximaal nog twee maanden
worden gereden.

Noodregeling
Met de afgifte van voorlopige kente-
kenbewijzen is begonnen toen de
blokkade van het rijksdienstge-
bouw enkele dagen oud was en het
er naar uitzag dat de actie niet op
korte termijn zou worden beëin-
digd. De RDW heeft de noodrege-
ling kunnen treffen door gebruik te
maken van het RAI Documentatie
Centrum; het computercentrum
van de vereniging van auto-impor-
teurs.

De Mobiele Eenheid maakte vorige
week donderdagavond een einde
aan de versperring van het gebouw
waar 500 mensen werken. De admi-
nistratieve verwerking van de afge-
geven voorlopige kentekenbewij-
zen door de RDW heeft slechts en-
kele dagen geduurd, omdat de com-
putersystemen van de RAI en de
RDW op elkaar zijn afgestemd.

Overuren
Het wijzigen van de bestaande ken-
tekenbewijzen kan mogelijk nog.
wel zon drie weken in beslag n*e-
men. Bij de RDW staan 26 contai-
ners (van elk 2,5 kubieke meter) met
post die nog moet worden verwerkt.
Volgens een woordvoerder van de
RDW moeten er ongeveer 130.000
kentekenbewijzen worden overge-
schreven. De RDW wil deze ach:
stand inhalen door het maken van
overuren en het inschakelen van
uitzendkrachten.

tot een keiharde staking. Juridisch:
hebben we ons al ingedekt", aldus!
een grimmige Lex Veldhuizen.

Tegelijkertijd doet de vakbonds-
man geen moeite zijn twijfels over,
een gunstige afloop van de dreigen-'
de confrontatie te verbloemen.
„Voorzitter Laarakker van het Wa-
terschap staat bekend als een be-
stuurder die nooit een duimbreed;
toegeeft. Ik vrees dat de kater voor
de medewerkers van de buiten-'
dienst enkel groter wordt wanneer"
zij na een week staken nog niets be-
reikt hebben", zo geeft Veldhuizen
aan met welk dilemma de actievoer-
ders momenteel worstelen.

f rof. van de Poel

Hoogleraar
naar Sphinx

"MSTRICHT - De Waterleiding Maatschappij Limburg
<*pIL) heeft het contract met het incassobedrijf Ingawa per 1
.Wari 1993 opgezegd. Ingawa is een gezamenlijkinitiatiefvan
Pagas en WML dat namens deze twee ondernemingen de
f- en waterrekeningen int. WML wil vanaf 1993 zelf de nota's
R het geleverde water gaan maken en versturen. VolgenspL-directeur ir H. Vliegen kan dat goedkoper dan nu via In-Ka gebeurt. Het meteropnemen en leidingen aanleggen
Bft wel gecoördineerd gebeuren.

Het gezamenlijke incassobedrijf
van Limagas en WML stuurt nu
eens in de twee maanden een voor-
schotrekening naar de klanten in
Limburg. Voor de Waterleiding-
maatschappij hoeft dat eigenlijk
niet zo vaak.
Vliegen: „Een doorsnee gezin be-
taalt gemiddeld hooguit zon 200
gulden per jaaraan water. Dat kun-
nen we gemakkelijk in twee nota's
per jaarverrekenen. Het is helemaal
niet nodig om de mensen zes keer
per jaar met een waterrekening op
te zadelen."

Overtollige kunst
mogelijk naar
mergelgroeven

Administratie
Tussen nu en 1993 werkt de Water-
leiding Maatschappij aan het zelf
opzetten van een volledig geauto-
matiseerde gebruikersadministra-
tie. In die nieuwe administratiekrij-
gen alle afnemers een opWML afge-
stemde codering, waardoor WML
straks met één druk op de knop
weet welke klant via-welk cluster en
welk leidingnet aan welk pompsta-
tion is gekoppeld.

Seropositieve Roermondenaar wilde agent bijten

Tien maanden geëist
voor dreigen met aidsVan onze verslaggever

KSTRICHT/DEN HAAG - Mi-*«r d'Ancona van Cultuurbeheer'■'t wel wat voor de suggestie van
" om zoutkoepels en de Lim-fee mergelgroeven geschikt teJten voor de langdurige opslag1 kunstwerken. Het gaat om'istwerken die nu nog in mu-"ftkelders opgeslagen liggen,
*f die niet in aanmerking komenlr kostbare restauratie.

De achterstanden in restauratie, re-
paratie en archivering van kunst-
werken bij musea zijn onvoorstel-
baar groot. Tot 1994 stelt d'Ancona
40 miljoen extra beschikbaar voor
conservering van ons cultureel erf-
goed, maar dat bedrag is „een drup-
pel op de gloeiende plaat", erkent de
bewindsvrouw.

straf op te leggen die gelijk is aan de
tijd dat S. al in voorarrest zit.
Volgens haar is het feit waarvoor S.
terecht staat doorgedrongen in het
Huis van Bewaring. De medegedeti-
neerden maken S. het leven behoor^
lijk zuur. Hij leeft volledig geïso-
leerd en wordt door iedereen met de
nek aangekeken. De andere gevan-
genen durven zelfs al niet meer naar
toilet waar S. gebruik van maakt, al-
dus de raadsvrouwe.

De rechtbank doet op 28 maart aan-
staande uitspraak.

zei S. dreigend tegen een van de
agenten: „Ik bijt je in je gezicht. Ik
ben seropositiefen dan word jij dit
ook, zodat je langzaam kapot gaat".

De politieman schrok zich eer
hoedje en voelde zich zo bedreigc
dat hij zijn dienstpistool trok. Zijr
collega nam S. echter gewoon bij d<
hand om hem af te voeren naar he
politïeburo.

Schrikken

ROERMOND - Officier van
justitie mr. F. Oelmeijer heeft
gisteren voor de Roermondse
rechtbank tien maanden cel
geëist tegen de 30-jarige
drugsverslaafde H. S. die op 3
december 1989 een Venlose
politieman gedreigd heeft te
besmetten met het aidsvirus.

Er is overigens mogelijk een ver-
band tussen de fusie van Plem en
Limagas en het besluit van WML
om uit Ingawa te stappen. Als de
twee energiebedrijven binnenkort
samengaan in één Energiedistribu-
tie Bedrijf Limburg (EBL), gaan ze
enkele voor de hand liggende activi-
teiten bundelen, zoals het meterop-
nemen en het incasseren van de re-
keningen. Dat leidt ertoe dat er van-
wege de pittige energieprijzen
maandelijks een rekening wordt
verstuurd. En dat is een frequentie
waar WML al helemaal geen behoef-
te aan heeft.L': als het D66-Kamerlid Nuis'«t d'Ancona het onverantwoord*e schilderijen en beelden zomaar

'§ te gooien. „Onverantwoord ten

Er zullen richtlijnen opgesteld moe-
ten worden om te bepalen welke
kunstwerken wel en welke nietvoor
behoud in aanmerking komen.
Veel van die 'vergeten' kunst komt
best in aanmerking voor een plaats-
jebij het grofvuil, meent Nuis. Maar
voor alle zekerheid is het misschien
beter dekunst voor een periode van
100 tot 200 jaarop te slaan. Wellicht
oordeelt ons nageslacht anders over
wat waardevol en mooi is, en wat
niet.

De fusie van Plem en Limagas heeft
verder voor de WML geen gevolgen,
beweert Vliegen. De Waterleiding
Maatschappij is zelf nog bezig met
de reorganisatie van de waterwin-
ning en -distributie in Limburg.

Reorganisatie

Achterstand door boerenblokkade snel weggewerkt

Witte nummerborden
verdwijnen spoedig

S. zei gisteren bij rechtbankpresi-
dent mr Henk te Strake dat hij en-
kele dagen tevoren een zware nier-
operatie had ondergaan. De specia-
list deelde hem daarna mee dat hij
drager was van het aidsvirus. Da-
genlang was hij beduusd over deze
mededeling.

Verder stond de man terecht voor
een vijftalautokraken. Toen de poli-
tie hem voor die feiten arresteerde

In de afgelopen vijf jaar zijn de,
plaatselijke waterbedrijven van
Roermond, Brunssum, Kerkrade,
Heerlen, Tegelen en Venlo al inge-
lijfd in de WML. Nogvoor 1992 gaan
ookWeert, Sittard en Maastricht op
in de provinciale maatschappij.

Uitgesloten

St.-Pietersberg
In de Sint Pietersberg te Maastricht
bestaat reeds geruime tijd een on-
dergronds depot voor opslag van
kunstwerken. Het is bedoeld voor
kunstbescherming ten tijde van ca-
lamiteiten en als zodanig in beheer
bh' de dienst voor civiele verdedi-
ging van het ministerievan Binnen-
landse Zaken. Het ondergrondse
gangenstelsel van die berg bood
ook tijdens de Tweede Wereldoor-
log bescherming aan kostbare
kunstwerken, waaronder de be-
roemde Nachtwacht.

Roes
„Toen de politie me arresteerde ver-
keerde ik in een roes. Ik wist niet
was ik deed", zei S. MrOelmeijer
dacht daar toch wat anders over.
„Aan dit soort bedreigingen til ik
zwaar. Ik begrijp dat hij het er zelf
moeilijk mee heeft dat hij seroposi-
tief is, maar daar moet hij anderen
dan niet mee bedreigen", aldus de
officier van justitie.

Het provinciebestuur, dat het be-
heer voert over de Maastrichtse
berg, was gisteren nog onkundig
van eventuele plannen om in de toe-
komst ook 'overtollige' kunstwer-
ken in dat depot op te nemen.

Van onze correspondent

VEENDAM/HEERLEN- Bin-
nen twee maanden moet de
laatste zichtbare herinnering
aan de blokkade van de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer
(RDW) in Veendam door boze
akkerbouwers zijn verdwe-
nen. Gedurende de blokkade
zijn er aan ruim 17.000 kopers
van nieuwe auto's voorlopige
kentekenbewijzen en witte

Een fusie tussen de nieuwe NV
Energiedistributie Bedrijf Limburg
(Plem en Limagas) en WML is overi-
gens uitgesloten. „De WML blijft
verantwoordelijk voor zowel de
kwaliteit van het water als het op-
pompen en de distributie. Als pro-
ducent zouden we temidden van
Plem en Limagas een vreemde eend
in de bijt zijn."

In februari 1990 werden 264 faillis-
sementen uitgesproken, terwijl dit
er in 1989 in de overeenkomstige
maand 302 waren (- 13 procent).
In Limburg waren dat er 45. Vorig
jaar in februari waren dat er 42.

In Limburg iets
meer bedrijven
failliet gegaan

DEN HAAG — Het aantal uitge-
sproken faillissementen in januari
en februari 1990 bedroeg landelijk
gezien 606. Dit aantal is 4 procent la-
ger dan in dezelfde periode van het
vorig jaar, toen 634 faillissementen
werden uitgesproken. In Limburg
gingen 45 bedrijven failliet, tegen 42
in dezelfde periode vorig jaar, dus
drie meer.
Dit blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor deStatistiek, die giste-
ren zijn gepubliceerd. S.'s raadsvrouwe Smit zei dat haar

cliënt bang was geweest voor een
ruwe behandeling door de politie:
„Het enig machtsmiddel wat hij had
om zich te verweren was te dreigen
met de ziekte". Mevrouw Smit
vroeg de rechtbank een gevangenis-

Opnieuw
acties

douaniers
— Prof. drj?*R- van de Poel (46 jaar) gaat

p. de Rijksuniversiteit Limburg
li?r hij hoogleraar Bedrij fsecono-
i. 's, naar de Koninklijke Sphinx.

t augustus 1990 treedt hij daar
tot de directie. Hij zal zich daar

met de gebieden
financiën en economie.

HEERLEN/MAASMECHELEN
- Ook gisteren hebben de Belgi-
sche douaniers hun acties aan de
grensovergang Stein/Maasme-
chelen voortgezet. Aan Neder-
landse kant werd onmiddellijk
gereageerd met het afsluiten van
het laatste gedeelte van de auto-
weg richting grens Maasmeche-
len.
Aan de Belgische kant van de
autoweg liepen de wachttijden
vooral voor vrachtwagens op tot
meerdere uren. Ook. personen-
wagens werden slechts mondjes-
maat doorgelaten. Zoals bekend
vechten de douaniers voor bete-
re betaling.

Bouwnijverheid
tekent contract

arbeidsvoorziening

, Van onze verslaggever
< l-»^ *^LEN - Werkgevers- en werk-
i >-.u r̂s °rganisaties binnen de

!_,. niJverheid hebben gisteren
\*t, °vereenkomst gesloten met de
'Ooi* ld,svoorziening in Limburg

1-nfi start van een samenwer-
r°^eet onder de naam Bouw-

' -*-**oel is een betere ar-. i6_leVioorziening in Limburg en het
Jl deTfn v^n langdurig werklozen

uwniJverheid via een scho-
"en werkervaringsproject.HeinNeet1!. eride werklozen aan het

e'd .ni
-Jgen een scholings- en ar-

■ivee f laatsgarantie van in totaal
°-nie,aar* In die tijd kunnen ze zich
■ie L"w laten scholen en krijgen zens werkervaring op te doen.

" Het pontveer naar het
Belgische plaatsje Stokkem
in Berg aan de Maas, profi-
teerde gisteren van de acties
van de Belgische douane.
Veel automobilisten kozen
het veer als alternatieve
route.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

SITTARD - De buitendienst-
medewerkers van het Water-
schap Roer en Overmaas in
Sittard hebben van het dage-
lijks bestuur van de Abva-
Kabo en voorzitter Jaap Van
der Scheur toestemming en
advies gekregen te gaan sta-
ken. Dit heeft districtsbe-
stuurder Lex Veldhuizen van
de vakbond gisteren desge-
vraagd bekend gemaakt.

Nog deze week zullen de leden be-

Vakbond stuurt aan op acties buitendienst

Staking dreigt
bij Waterschap

Werkloosheid
daalt licht

h^STRiCHT - De werkloos-
*'cht ri , I_nburg1_nburg daaltn°g steeds
bru' aat blijkt uit cijfers over fe-
Vo0r d

üle het Districtsbureau
Maastr 6, Arbeidsvoorziening in
haakte gisteren bekend

Vverk]'S. 1uking met januari is de
docent d gedaald met 0,2
cent vL"" an 13 naar 12'8 Pro"öaarm *n.,de beroepsbevolking,
■"^^^gt het werkloosheids-

cijfer van Limburg precies gelijk
met dat van Nederland.
In vergelijking met 1989 is de da-
ling veel groter. Eind februari
van dat jaar was er in Limburgs
nog een werkloosheid van 14
procent. De daling van de afgelo-
pen tijd heeft zich vooral voort-
gezet in de gewesten Oostelijke
en Westelijke Mijnstreek, Venlo
en Venray. In Maastricht en Mid-
den-Limburg is het aantal werk-
lozen relatief gelijk gebleven.
In totaal telt Limburg per 1
maart 28.230 werkloze mannen
en 19.651 vrouwen. Samen dus
47.881 werklozen waarvan 8.748
jonger dan 23 jaar.

sluiten of zij ook daadwerkelijk het
werk neer zullen leggen ten einde
het Waterschap te dwingen af te
zien van de voorgenomen bevrie-

zing van de ongemakkentoeslag(zie
het LD van gisteren).
De komende dagen wil Veldhuizen
benutten om zoveel mogelijk leden

van het college van Hoofdingelan-
den van Roer en Overmaas alsmede
van het provinciaal bestuur per-
soonlijk te benaderen en voor de eis
van de waterwerkers te winnen.
Volgens de vakbondsbestuurder is
de actiebereidheid onder de mede-
werkers van de buitendienst bijzon-
der groot. „Het besluit van het Wa-
terschap om de ongemakkentoeslag
te bevriezen, is voor ons volstrekt
onaanvaardbaar.
Vorige week hebben wij al onze tan-
den laten zien en een prikactie ge-
houden. Maar ik heb inmiddels van
het Waterschap te horen gekregen,
dat het dagelijks bestuur niet wenst
toe te geven. Welnu, wij zijn bereid
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anwege verkiezingenEigen incasso-administratie is goedkoper

Waterleidingmij
stapt uit Ingawa

Van onze verslaggever

HEERLEN - De komende dagen |
wordt Zuid-Limburg door een groot -aantal CDA-prominenten bezocht.
onder wie de ministers Lubbers, -Van den Broek, Maij-Weggen en '.
Brinkman. Ook PvdA-minister j
J. Ritzen heeft zijn komst aange-
kondigd.

Het CDA TweedeKamerlid Yvonne .
van Rooy brengt vandaag een be- 1
zoek aan Maastricht. Zij arriveert
om 15.30 uur in de Ouwe Stiene,
Kesselkade 42 a in Maastricht. Van-
af half vier is ze in de binnenstad en I
gaat ze naar bejaardencentrum Mo-
lenhof. Om 19 uur start een verkie-,
zingsactiein het Atrium.
Mevrouw Maij-Weggen begint haar
bezoek aan Limburg zaterdag in Sit-
tard om 10.20 uur. Daarna is zij in
Geleen, waar zij vanaf. 10.45 tot 12
uur handjes schudt in de Dassen-
kuil en het centrum. Om 12.30 arri- "veert zij bij De Geusselt in Maas- j
tricht om de nabijgelegen omstre-
den geluidwerende muur aan de A 2
te bekijken. Om 13 uur wordt er ge-
luncht In den Ouden Vogelstruys
op het Vrijthof, waarna zij tot 14.30
campagne voert voor het CDA. Om
15 uur is zij aanwezig op deMarkt in
Kerkrade-Eijgelshoven en om 16
uur in het winkelcentrum Op de
Kamp in Landgraaf.

Premier R. Lubbers, ministe:
Brinkman cjp CDA-partijvoorzitte-
Van Velzen zijn maandag 19 maart
in de Stadsschouwburg te Heer
waar om 19.30 uur een forumge'
sprek begint. Onderwerp van dat
gesprek is de lokale en regionale po-
litiek in relatie tot de gemeente-
raadsverkiezingen.
Tot slot van de CDA-tournee be-
zoekt minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken op dinsdag 20
maart Maastricht. Om 15 uur brengt
hij een werkbezoek aan Europese
Instituten en voert van 16 uur tot
17.30 uur campagne in de binnen*
stad.

Minister Ritzen van Onderwijs is
komende maandag te gast in Land-
graaf bij de PvdA. Hij brengt onder,
meer een bezoek aan zijn voormali-
ge schoolgebouw, waar nu de pop-
oefenbunker is gevestigd.



ROERMOND - De lente
hangt in de lucht. Overal
fluiten vogels en midden op
het weiland springt een
haas rond. Toch is hetrustig
rondom de dassenburcht,
ergens op een akker bij
Roermond. „Dassen wer-
ken en zoeken hun voedsel
's nachts. Overdag slapen ze
in deze burchten. Waar we
nu op staan, is een bewoon-
de burcht. Je ziet het aan de
afdrukken van hun pootjes
hier bij de pijp. De ingang
tot een ingewikkeld, onder-
gronds gangenstelsel is."

Lei Heykers, plaatsvervangend
hoofd bij het Faunabeheer in
Roermond, weet waarover hij
over praat. Over zijn werk is hij
zeer enthousiast, over de toe-
komst van de das des te som-
berder.

In Nederland leven nog 1.200
dassen, waarvan driekwart in
Limburg. Dit lijkt veel, maar
kenners baart dit getal toch
zorgen. Het is bijna een halve-
ring van dertig jaar geleden,
toen er nog ruim tweeduizend
dassen in ons land rondzwier-
ven.

Het marterachtige zoogdier -de 'zeehond van hetvaste land'- dreigt dus een bijzonder zeld-
zaam dier te worden. Alle re-
den tot bezorgheid dus en van-
daar ook dat het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij nu elke vijf jaar het
aantal dassenburchten in Ne-
derland turft.

Inspectie
Omdat het paartijd is, wordt
het dassenbestand, inclusief
burchten, juist nu geïnventari-
seerd. Wat is er veranderd
sinds de laatste inspectie? Valt
een burcht beter te bescher-
men? Vooral daarop let de on-
derzoeker. Zon landelijke in-
spectie duurt vier maanden.
Maar het tellen wordt minder.

De daskrijgt steeds meer vijan-
den. Het verkeer, dat door-
raast; de boer die ploegt; de in-
dustrie, die uitdijt.

Sinds 1947 mogen jagers de das
niet meer op de korrel nemen
of klem zetten. Maar het ver-
nielen van de burchten is nog
steeds niet strafbaar. De aanleg
van wegen en/of de uitbreiding
van de industrie en steden is
niet te stoppen.

Faunabeheer Limburg somber over toekomst van de das

Verkeer grootste vijand
van ’zeehond van ’t land’ " Links de

verspreiding
van de das in
1900 in
Limburg;
rechts die in
1980. Een
proces van
versnip-
pering, dat
nog steeds
doorgaat.
Info-grafic:
KAREL
GERRITS

'zorgen dat de das veilig kalf
oversteken. Een begin is al ge
maakt met de 'dassendrempei
bij Swalmen."

landelijk gemiddelde van drie
dassen per bewoonde burcht.
Tijdens de inventarisatiewordt
de status van de burcht en het
aantal pijpen ook bekeken.

" Lei Heykers bij een van de dassenburchten in de buurtRoermond. Foto: JEROENKUIT

„Het rapport maakt onder-
scheid tussen hoofd- en bij-
burchten, bewoonde of verval-
len burchten en kraamburch-
ten. We controleren dan dezelf-
de plekken als de vorige keer.

Door te vergelijken kunnen we
zien of er meer of minder das-
sen zijn." Onder ongestoorde
omstandigheden bereiken das-
sen een leeftijd van 15 tot 20
jaar.

Veel dassen halen deze leeftijd
niet. De belangrijkste directe
doodsoorzaak is het verkeer.

Drempel

Een op de vier dassen wordt
aangereden door een auto. Dit
gebeurt meestal op binnenwe-
gen, dichtbij de woon- en foera-
geerplaats van het slachtoffer.

Regelingen
Het Faunabeheer vindt dat d<*
das planologisch moet wordef1
beschermd. Daarom treffen z.fl
betalingsreglingen met d«'c
landbouwers. „Veel boerei £hebben een burcht op hut Jj
land. Wij proberen hen te over
reden deze .intact te laten. Hier evoor krijgen zij 300 gulden in
het jaar plus een eventuele ver-
goeding voor schade en on*
bruikbaarheid. In feite huren,
wij dat stuk grond."
i
Het Faunabeheer bestrijdt ope
allerlei manieren de uitroeiing
van de dassen. Het maakt re*1
servaten van gebieden rondoiH*
de burchten en wijst bij ruil
verkaveling bepaalde stukken'
grond onder meer aan het
Staatsbosbeheer toe. „Het
draait allemaal om de vraag j
hoe het met de das gaat, maar]
er zijn maarweinig mensen die.
inzien hoe slecht het gaat." ,

alexandra;
van geleukeii!

Heykers: „In november 1983
hebben we vier jonge dassen
met een zendertje uitgezet in
Noord-Limburg. Een half jaar
later waren er al twee overre-
den. Drempels over en tunnels
onder de weg moeten ervoor

de dassen geen overlevings-
kansen meer zijn."

ideaal voor de das. Hij woont in
de hoge delen en haalt zijn
voedsel in de lagere. Daar is het
vochtig, wemelt het van de in-
sekten en regenwormen."

van grasland en vruchtbare ge-
bieden. Als omnivoor eet de
das alles, zowel dierlijk als
plantaardig voedsel. Op zoek
naar zijn eten en bij het verza-
melen van voorraden, zoekt hij
zijn weg langs houtwallen en
heggen. Een das zal niet snel
dwars door een akker rennen.

Een voorbeeld hiervan is de
aanleg van Rijksweg 73. Hey-
kers: „Waarschijnlijk zal deze
snelweg een grote, nog steeds
bewoonde burcht totaal ver-
nietigen. Er bestaat nog een
kleine kans dat er om de
burcht heen gebouwd wordt.

Voor de onderzoekers is het
moeilijk het precieze aantal
dassen per burcht te tellen. Na
een eerder onderzoek gaat de
veldwerker uitvan een globaal.

Maar zelfs dan is de omgeving
zodanig aangetast, dat er voor ,Het heuvelachtige Limburg is

Want de das is een honkvast
dier. Hij leeft vaak vele genera-
ties achter elkaar in dezelfde
burcht. Deze graaft hij het
liefst op hellingen, in de buurt

Ideaal
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officiële mededeling
GEMEENTE ONDERBANKEN

De burgemeester van Onderbanken
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van deWet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de raad in zijn vergadering van 19
februari 1990 heeft besloten te ver-
klaren, dat- een wijziging van de 4e fase van

het bestemmingsplan "Merkel-
beekerstraat 1982" te Schinveld

en- een wijziging van het bestem-
mingsplan "Kern Merkelbeek"
ten aanzien van een gedeelte van
het perceel, kadastraal bekend
gemeente Merkelbeek, sectie C
1242 en plaatselijk gelegen aan de
Kerkstraat

wordt voorbereid.
De voorbereidingsbesluiten treden
in werking op 15 maart 1990.
De raadsbesluiten met de daarbij
behorende situatie-tekeningen lig-
gen met ingang van 15 maart 1990
ter gemeentesecreatrie, afdeling
Grondgebiedzaken (kamer 1.06)
voor een ieder ter inzage.
Schinveld, 14 maart 1990
De burgemeester
van Onderbanken,
Drs. V.G.N. Ritzer

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Hij is er weer. U kent hem wel de welbekende JAN LUTJENS in tuin- en terrasmeubelen
Keuze uit verschillende merken: Hartman, Curver, Grossfilex, Sieger, Pandi en nog vele andere
merken. Keuze uit duizenden kussens, parasols, stoelen, tafels, hoekers, banken enz. enz. enz.

SPECIALE OPENINGS-AANBIEDING
4-vijfstandenstoelen volkunststof, 1 tafel ovaal 140x90 volkunststof,
4 kussens draion, 1 parasol draion, van ’ 67,8-voor ’ 549.-

Doet hij het of doet hij het niet!!! Ja hij doet het.
Bij aankoop van DEZE SET 2 volkunststof stapelstoelen voor ’ 5,- zachte

guldens. RESERVEREN MOGELIJK.
~~ I JAN LUTJENS v/d BEEK

Locht 4283, Kerkrade-West, tel. 045-421980
*Sr^ng>__ Openingstijden: maandag van 13.00 fm 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 9.00 t/m 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tm 17.00 uur—^^T *^fe donderdagavondkoopavond 52465

TE KOOP
- Wegens het ontbreken van een opvolger wordt aangeboden een

detailhandel in automaterialen.

- De onderneming is gevestigd op een tweetal plaatsen in timburg.

- De overname omvat de voorraden en inventarissen van de
onderneming.

- De panden kunnen gekocht dan wel gehuurd worden.

"ÏJF. LimburgsDagblad jg

iipiccoloS 1
■1^ o

tempo-team
uitzendbureau
K.ANTOOR
Tekstverwerkers m/v
voor diverse bedrijven in Geleen en omgeving.
Wij zoeken kandidaten met een goedetype-
vaardigheid (minimaal 180 aanslagen per minuut) en
kennis van WP of MultiMate. Bent u geïnteresseerd?
Neem dan direct contact met ons op!
Voor informatie:
04490 - 5 49 99,Lisette Ramakers of
Patricia Goltstejn
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

_l—..notill
y—=—=. \

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand?Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

i

:
FJHBC-l Advies- en Studiecentrum
*"*""*"" Afdeling Zuidlimburgs Avondcollege

u-
In verband met een vervanging wegens
zwangerschapsverlof roept het Advies- en
Studiecentrum in Heerlen docenten (m/v) op voor het ,
vak

e

ALGEMENE ECONOMIE
het betreft hier vier lessen aan de afdeling Zuidlimburgs
Avondcollege, de dag/avondschool voor volwassenen ;,
van het Advies- en Studiecentrum. Twee lessen zijn i
ingepland op woensdagavond en twee op
donderdagmorgen. Het is mogelijk om naar een deel
van de lessen te solliciteren. De sollicitanten dienen bij j
voorkeur over een eerste graads bevoegdheid en enige )

ervaring te beschikken. .
Een aanstelling in zogenaamde overuren is mogelijk. k
Het is voor sollicitanten van belang om te weten dat het JAdvies- en Studiecentrum voortdurend docenten in de ]
economische vakken nodig heeft in verband met de
grote vraag van cursisten naar dit vakgebied. Dit opent jj
goede pespectieven op voortzetting c.g. uitbreiding vaf 1
een aanstelling in het komend cursusjaar.

1
Gezien het spoedeisendkarakter van de vervanging
verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk telefonisch te
reageren bij:

dhr. P.G. Peters, afdelingsleider, tel. 045-718845 tijdens (
kantooruren of dhr. L.M.G Jennekens,
vakgroepcoördinator, tel. 04490-79109 buiten
kantooruren.

A

■7"'''M
[ I^rfES-BLfiZÖ^] [ KINDER^aCKS. ]
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■^ASTRICHT — In België ontstaat steeds meer woede over
1Weerstand tegen de manier waarop daar abonnementen op
!Paalde bladen aan de man worden gebracht. In de provin-
|s Limburg, Antwerpen en Brabant gaan studenten (Belgi-
he maar ook Nederlandse) langs de huizen om ze een abon-
■ttient aan te praten. Achter de hele ronselpraktijk in België
'een in Maastricht gevestigd bedrijf, Abonnementen Service
testricht (ASM) genaamd. Bedrijfsleider Walstock beweert
'}het bedrijf aan alle ook in België geldende wettelijke eisen
'idoet.

" De Antwer-
penaar O. John
die naar Maas-
tricht kwam
om helderheid
te brengen in
de ronselprak-
tijken in Bel-
gië.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Maastrichts bedrijf wast handen in onschuld

Belgen woedend over
ronselen abonnementen

provincie

„Colportatie is vrij in Nederland en
in België. De mensen kunnen even-
tueel van het abonnement af als ze
binnen de afkoelingsperiode van 10
dagen reageren. Wij sturen tegen-
woordig eerst nog een briefje naar
de mensen toe, waarin wij het abon-
nement bevestigen, als men daar
niet opreageert gaan wij over tot het
versturen van de bladen," aldus J.
Walstock de bedrijfsleider van
ASM.

onafide

geruime tijd wordt de Belgischeirkt driftig bewerkt door studen-
* die abonnementen werven. Bla-

l< ■ als 'Burda Mode', 'Handwer-
'fK 'Auto-Zeitung' en ook abonne-
i. SlUen op romans worden ver-l^ht. Degene die 'ja zegt' moet di-r et 150 Belgische franc betalen.
j«rna krijgt hij of zij voor een pe-
il 'de van anderhalf jaar bladen off.^ken, maar vooral rekeningen„ -"gestuurd.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Het is niet druk bij
Vroom en Dreesman. De zon schijnt
en de meeste mensen schijnen hun
vertier liever buiten te zoeken. Ter-
wijl de laatste marktkraampjes wor-
den leeggeruimd, staan Gilbert,
Raymond en Guido zich binnen bij
de T-shirtjes en sweatshirts te ver-
velen.
„We zitten net in de komkommer-
tijd. De tijd gaat langzaam als er nie-
mand iets komt kopen. Het is niet
echt leerzaam, maar wel gezellig."

De drie leerlingen van de Heerlense
detailhandelschool lopen een 'pro-
jectweek' bij V&D. Om de contac-
ten tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven te verbeteren, hebben V&D Ne-
derland en het handelonderwijs de
koppen bij elkaar gestoken. De uit-
komst is een landelijk project in alle
warenhuizen om de leerlingen
werkervaring in aansluiting op hun
studie te geven.

V&D Heerlen is een van de 45 wa-
renhuizen, die meedoen. Klas C2a
van de Detailhandelschool mag een
week lang verkopertje spelen. Ze
worden helemaal vrij gelaten. San-
dra staat op de afdeling kinderkle-
ding. „Ik heb op de zaterdag een bij-
baantje. Een kleine bijverdienste.
Hier staan we een week lang te wer-
ken en wat zie je ervoor terug.
Niets."

Toch vinden zij en haar 'collegaatje'
Joyce het leuk om de klanten te hel-
pen. En de eigenlijke verkoopsters
helpen goed. Joyce: „Bij de bakker
waar ik werk geefik de mensen hun
brood en dan is het goed. Hier moet
je ook nog kledingadviezen geven.
Het is moeilijk, maar wel leuk."

" Daniëlla en Manuela hebben plezier in hun werk als etaleur.
Foto: FRANS RADE

Leurwet
t-jf. er O. John uit Antwerpen, een
it **is van mevrouw Flameng reis-
ler, n|angs naar Maastricht om hel-
;e_ e'd te brengen in de zaak. Vol-
ii e.s hem voldoen de ronselaars**1 aan de Belgische Wet op de
"Vh ndel- Maar dat arêumentlt te Maastricht afgewezen.

De Antwerpenaar John verdenkt
het Maastrichtse bedrijf ervan alles
op eigen houtje te regelen. „De fir-
ma ASM staat op hetzelfde adres
hier in Maastricht ingeschreven als
Rudolf Pammler BV, een besloten
vennootschap van Rudolf Pammler
die in Duitsland woont. Gemachtig-
den zijn twee mensen met eveneens
de naam Pammler, een zekere Uwe
en Rainer, die in Beek en Bocholtz
wonen. Ook bedrijfsleider Walstock
van Abonnementen Service Maas-
tricht is gemachtigde van deze fir-
ma. Volgens mij worden de bladen
door Pammler BV vanuit Tongeren
verstuurd en zitten dezelfde men-
sen ook achter de postbus-fir-
maatjes die studenten naar België
sturen."

Burgemeester Houben: ’Wij nemen Vinkenslag serieus’’LandelijkPlatform

moet rol kunnen spelen’

Patrick en Ruud hebben het moei-
lijker. Zij staan bij de Extra-voor-
deelstand. Vrouwen komen op hen
af als bijen op een pot honing. „Het
is niet slim dat ze ons bij de extra
voordelige make-up hebben gezet.
Ik weet echt het verschil niet tussen
een mond- of een lippotlood. Maar
we verrijken zo wel onze mensen-
kennis. Het is weer 'ns wat anders",
zegt Ruud.

De meesten zijn toch wel jaloers op
Manuela en Danièlla. Zij hebben
deze week waarschijnlijk wel het
leukste karwei.
„Wij mogen de groteetalage precies
zo inrichten alswij zelfwillen. Het is
wel vermoeiend, omdat we constant
kleding en poppen moeten aansle-
pen. Alleen jammer dat niemand
van V&D even komt kijken. Zo le-
ren we nog niets."

Schools
Echte reacties hebben ze nog niet
gehadvan de klanten. Blijkbaar valt
niemand de borden op, die door
heel het warenhuis hangen. 'V&D
klapt uit de school' roepen de bor-
den. Niemand is echt tevreden over
deze slogan.

„Het lettertype is kinderachtig, veel
te schools, net als het woord school
trouwens. Ze hadden beter het
woord handelschool kunnen ge-
bruiken", kiaagt Gilbert. „En dan
zwijg ik nog over dit apepakje."
De scholieren hebben allemaal de-
zelfde trui aan, speciaalvoor dit pro-
ject ontworpen.

„Ik heb al meegemaakt dat klanten
dit een leuke trui vonden en vroe-
gen waar ze die konden vinden",
zegt Lilian. Ze staat bij de sieraden.
Wat zij deze eerste dagen ervaren
heefUis dat de klanten zo geduldig
blijven, als het even niet lukt met de
kassa.
Bedrijfsleider Ronden is tevreden.
„Ik vind het een helepositieve zaak,
dat de jongelui nu enige werkerva-
ring kunnen proeven. Het is jammer
dat er niet veel klanten zijn met dit
mooie weer. Maar ik denk dat de
jeugdtoch veel facetten van de ver-
koop zullen meemaken deze week."

Kritisch
Ondanks het ongemak van een in-
grijpende verbouwing bij het wa-
renhuis, verloopt allesvloeiend, vol-
gens coördinator Bastings, docent
Nederlands op de handelschool.
„De leerlingen leren op een leuke
manier hoe het is om een hele week
in een groot bedrijf te werken. En
hoe ze met kritische klanten moeten
omgaan."

Inmiddels is de bedrijfspsycholoog
Jos Schrooten uit Peer begonnen
met een actie. Hij heeft al 400 gedu-
peerde Belgen op**een lijst staan en
hij heeft een oproep geplaatst zodat
nog meer mensen die door deze
abonnementen geplaagd worden,
bij hem bekend worden.

Sukkels

„Ik ken sukkels van mensen die
zich blauw betalen aan een abonne-
ment dat zij niet wensen," zegt hij.
Na contacten met ASM heeft hij
voor een enkeling iets kunnen rege-
len, maar volgens Schrooten zijn er
nog duizenden die tegen wil en
dank maandelijks veel geld naar
Maastricht sturen, als gevolg van
een klein moment van onoplettend-
heid.

Bijverdienen
Flameng uit Edegem is. *J van de Belgen die nu vast zitF* een uit Maastricht afkomstig

°lnement. Tegen een verslagge-r van De Nieuwe Gazet uit Ant-
""Pen zei ze: „Ik werd in junivorig

doortwee Neder-
p*se jongeren van naar schatting

Jaar. Ze lieten me een kaartje met
i ï* pasfoto zien. Ze vertelden in'gië rechten te studeren en daar-
.°r geen recht te hebben op eenjTs. Met de verkoop van abonne-
„ Iten op magazins en boeken ver-
fden ze wat bij."
Vrouw Flameng nam twee abon-

J^enten, één op 'Auto-Zeitung' en
f. op romans. Ze betaalde 150

en zat voor anderhalfjaar vast
J! de abonnementen diehaar in to-

8745 Franc (rond 475 gulden).UJ*en kosten.
Vrouw Flemeng accepteerde de

klif 6 toezending en maakte ook
*n over- Naderhand schreef zij

brief om het abonnement op te
t^gen. Zij wilde dit doen bij de fir-
w 9p het abonnementsbriefje, Bv-j^mbHmet een postbusnummer
>U i?er*en* Behalve op de postbus
i^,"** Buzet niet te bestaan. Op deterkant van het briefje stond hetes van Abonnementen Service
j^astricht. Daar accepteerde men
,woPzegging van mevrouw Fla-
>j *Jg niet. Ergo, er werd een aan-
'cwlr*ë gestuurd van incasso- en in-
lijt^*atiebureau Rapide, eveneensMaastricht.

'rekeningen en de daarop volgen-: aanmaningen krijgen de onfor-
"tfijke Belgen uit Maastricht, na-
'*lijk van de Abonnementen Servi-
el Maastricht (ASM), gevestigd aanL wijcker Grachtstraat lc, waar
1*Burda Mode gevestigd is en nog
■l aantal andere bedrijfjes. Een
iJprdvoerder van ASM zegt: „Wijtelgen de adressen van abonnees
[""firma's in België. Die gebruiken
Inenten daarvoor, dat kan, daar
P heel wat mensen mee gemoeid.Jjgaan ervan uit dat dit bonafide

zijn."
jj|aantal klachten uit België stijgt

■[■ter met de dag. De mensen wil-
*) van hun abonnementen af. Gis-pn maakte de krant 'Het Laatste

(dat ronduit spreekt van
"Ü zwendel) bekend dat een be-TJfspsycholoog uit Peer al 400 per-ken heeft gevonden met een op-
dongen abonnement. Deze psy-
_°loog wil nu naar de rechter stap-
„'" om de zaak aanhangig te ma-el. Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Maastrichtse
gemeentebestuur zal geen definitie-
ve beslissingen nemen over het al of
niet opheffen van de Vinkenslag,
voordat staatssecretaris Heerma ge-
sproken heeft met het Landelijk
Platform Woonwagenbewoners en
Zigeuners. De gemeente Maastricht
zal bovendien de problemen nog-
maals bij de staatssecretaris op tafel
leggen. Dat zei gisteravond burge-
meester Ph. Houben van Maas-
tricht, nadat het doorgaan van de
raadsvergadering door de bezetting
van de raadszaal door woonwagen-

bewoners onmogelijk was gewor-
den.
Het college van B&W zegt niet ge-
zwicht te zijn voor de actie van de
Vinkenslagbewoners. „Wij willen
hen serieus nemen en het Landelijk
Platform onbelast zn rol laten spe-
len," aldus de burgemeester.
De raadsvergadering had eerder
zijn schaduw al vooruit geworpen.
Omdat de publieke tribune te klein
was om de verwachte belangstelling
te bergen, zouden de debatten via
een groot beeld monitor in de hal
zijn te volgen. Die belangstelling
werd niet alleen van de Vinkenslag
verwacht, maar ook van bewoners

uit de woonwijken waar een nieuwe
lokatie is gepland.
Al eerder hebben honderden van
die bewoners op hoorzittingen,
raadsconferenties en vergaderingen
van raadscommissies hun gram ge-
spuid over de in hun buurt geplande
lokatie. Na zoveel protest heeft het
college de plannen op enkele pun-
ten bijgesteld, maar dat heeft het
ongenoegen nauwelijks kunnen
temperen. De politiek ging zich,
met de gemeenteraadsverkiezingen
op de hielen, bemoeien met de loka-
ties en opnieuw besloten B&W met
aanpassingen en wijzigingen te ko-
men.
Tegen half vijf stroomde gisterna-
middag het stadshuis vol met woon-
wagenbewoners. Vooral vrouwen
zijn gekant tegen verhuizing uit de
Vinkenslag. Zij weigeren hun
standplaats te verlaten. Het enige
compromis waartoe zij bereid zijn is
verhuizing naar een lokatie in de na-
bijheid, zoals Heer, maar voor de
rest piekeren zij er niet over de Vin-
kenslag te verlaten.
Ook opbouwwerker Kaaisteker van
de stichting Woonwagenwerk be-
grijpt niet dat de gemeente Maas-
tricht nu een overhaast besluit wil-
de nemen, terwijl toch gebleken is
dat zowel de burgers als de woon-
wagenbewoners een duidelijke
voorkeur hebben voor de Vinken-
slag.
Voordat de raadsvergadering een
aanvang kon nemen, moesten tafels
en stoelen een snelle reinigings-
beurt ondergaan. De burgemeester
stelde vervolgens de raad van het
zojuist gepasseerde op de hoogte.
Er volgde geen discussie over het
door het college ingenomen stand-
punt.

" Vrouwen en kinderen uit het
grote woonwagencentrum
Vinkenslag bezetten gisteren
uit protest tegen een mogelijk
gedwongen verhuizing de
Maastrichtse raadszaal.

Foto:WIDDERSHOVEN

Matthijse: „Gedwongen verhuizen
maakt de cultuur kapot. Oude
woonwagenbewoners en zigeuners
gaan niet naar het bejaardentehuis,
maar worden door de omgeving op-
gevangen. De één zorgt voor eten en
'de andere neemt een ander deel van
die zorg op zich". De woonwagen-
bewoners vrezen dat verhuizen naar
een klein kamp automatisch bete-
kent dat er niet meer gesloopt mag
worden en dat het afgelopen is met
handel in auto's en ander goed. In
Heerlen zijn die problemen redelijk
ondervangen met het aanwijzenvan
sloopplaatsen en dergelijke.

bewoners te verspreiden over een
groot aantal kleinere centra met
hoogstens vijftien wagen. Inmid-
dels hebben de bewoners van de
grotecentra in Limburg zich aan de
situatie, waarover al jarenwordt ge-
sproken, aangepasten willen er niet
meer weg. De mensen wonen te-
midden van familie en vrienden en
voelen er absoluut niet voor dat op
te geven.

Woonwagenbewoners willen grote kampen niet verlaten

Harde acties aangekondigd
bij gedwongen verhuizing Cultuur kapot

-ft-p Van onze verslaggever
Vom, rD.MAASTRICHT _ „Het
«(w *~*ier een tweede Libanon.
*ïvenrnlen1en in plaats van woorden.

als de Rote Armee Fraction
Velfl gen wij woorden door ge-
tal a),Wanneer omdat duidelijk is
°n. u democratische middelen te-

lt- Wij zullen niet dezelf-
%s Hten maken als de boeren en"Kt 5,00rpraatjes laten tegenhou-
S 0 p een zekere dag ploft het ge-

e" ' SJeng Mager, raadskandi-
J&n a

n Voorman van de bewoners
l--.c*H(.e Vv*oonwagencentra aan de

op derweg in Sittard reageert
**.r^ wijze op uit-
**"***_ j n̂ van staatssecretaris Heer-
-oonuZalte de afbouw van grote

e geneentra- In Limburg met
*-*g-IvTSaat het daarbij om Vinken-en -j.,iaastricht (125 standplaatsen)

J?0 st"ademderweg Sittard (rond
Plaatsen)*

!_" *4eMbl^ft erbiJ dat deze centra
Sete len anderen in Nederlandn vervangen worden door
*ftten karnpjes. In Maastricht be-

üit .BlSteravond' enke_e uren na
"laji ?praken van de Sittardse voo'r-

-2a Woi>ers van Vinkenslag de
al uit protest tegen de ge-

Slechts bij hoge uitzondering wi
Heerma grote, regionale kamper
toch laten voortbestaan.

ners die reeds naar de kleine
kampjes zijn verhuisd een hoge
mate van tevredenheid.

Ook bij de provincie Limburg valt
niemand onmiddellijk van de stoel
bij de aankondiging van voorgeno-
men fel verzet van de woonwagen-
wereld. Het is geen nieuwverschijn-
sel.Tijdens een aantal hoorzittingen
kreeg deputé Riem al de wind van
voren maar voorlopig wordt het
spreidingsplan gewoon uitgevoerd
omdat men in de hoofdlijnen ervan
gelooft. In de Oostelijke Mijnstreek
is de operatie al helemaal afgerond.
Moeite heeft men in Maastricht wel
met gemeenten, die zelf laks zijn
met de inrichting van voorgeschre-
ven kleine kampjes.
Volgens ministerie en provincie be-
staat onder de woonwagenbewo-

Al tien, twaalf jaar lang is het over-
heidbeleid erop gericht de grote
woonwagencentra, met soms wel
honderd wagens op te doeken en de

Opdoeken

Volgens Heerma is zijn beleid om de
woonwagens te spreiden over klei-
nere lokaties dichtbij woonwijken
en goede voorzieningen „te succes-
vol om er halverwege mee te stop-
pen. Er zijn geen twee soorten bur-
gers in dit land", aldus Heerma. Hij
zal overigens wel ingaan op een ver-
zoek van de actiegroep om over zijn
beleid op het ministerievan gedach-
ten te wisselen.

dwongen verhuizing.
De harde taal van Mager en zijn
Maastrichtse collega's spoort overi-
gens niet geheel met die van derest
van de Nederlandse woonwagenpo-
pulatie, ook al broeit overal het ver-
zet en is 5 mei uitgeroepen tot fatale
datum voor nader overleg. In hun
brief aan staatssecretaris Heerma
houden de woonwagenbewoners
verenigd in de actiegroep 'Behoud
de grote centra' er rekening mee dat
het niet over de hele linie kommer
en kwel is.
Voor alle duidelijkheid stelt de

groep nog geen 'radicale breuk met
het huidige beleid' voor te staan.
Het gaat er enkel om dat Heerma
zijn beleid bijstelt, want de woon-
wagenmensen zien dat als 'een over-
reactie op demisstanden' diehet re-
sultaat zijn van het inmiddels ach-
terhaalde streven naar grote centra.
Kleine centra moeten niet worden
gezien als het ei van Columbus. De
achterstand die woonwagenbewo-
ners nog steeds hebben, getuigt
daarvan.
„Niet voor niets spreken de bewo-
ners van deportatie', stelt A. Mat-

thijsse, woordvoerder van het Lan-
delijk Platform Woonwagenbewo-
ners en Zigeuners vast. Zijn organi-
satieheeft al in januariacties met de
Heerlense Jan Schneiders als cam-
pagneleider aangekondigd.

Onbewogen
Heerma van volkshuisvesting zelf is
niet erg onder de indruk van de eis
van de actiegroep 'Behoud grote
woonwagencentra' om een aantal
afgelegen kampen in de huidige op-

zet te laten voortbestaan. „De soep
wordt echt niet zo heet gegeten als
ze wordt opgediend", meent hij.
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’Mooie weer houdt

onze klanten weg’

Detailhandel-.scholieren’runnen’ HeerlenseV&D

door wim dragstra
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VOLKORENPUNTJES 1"" 1 _ " 1 1 1 _ __1 p_r 100_r_m _Wr_!_«_■» j|

s-„ i5O bn dewinkel dezeweek. sr^
adu^^^^^lÉS^ -^ HAK HOLLANDSE DUMMY HUZARENSLAATJE SCHOUDERHAM

jCjKm^^T^ W%<mL} appfl BRUINEBONEN Sinaasappel/framboos of Bakje 150 gram (\ C*Gk Vacuüm verpakt, .m^^^^^^mm^^ SPIJSVLAAI 3/4 Pot IRQ citroen/aardbei, IAQ dunofdik, ICQ <SBIIS- 1200 gram * JUBS A.%_#^ 3 pak _U69r A.H-Z7 SCHEP ZELF, BESRAAR GELD. lOOgram JU7S ±.*_*-7 ;
CQQ Ji CHOCOMELMAXISHAKE ANDY VOOR DE HOND: HAMLAPPEN IAQQ

639 D.Z/Z/ OF FRISTI MAXI SHAKE Normaal ofcitroen, O£Q VIS-OFVLEES- Kilo ±V/.*Z/*Z7PF Pakje 0.3 liter AQQ flacon 750 ml _£.O» KROKANTJES J J(\ GEHAKT HALF-OM-HALFS^^~ mÜSSffI l&5\JmW J|F Kilo _3lëO_£_/V_/ Kilo fC QQ 'KLETSKOPPEN CHOCOLADE TABLET EBjfJI M CANEI Oranje of citroen, O ftQ IN ONZE NOTENBAR: 0.«7Z7
Pakl7sgraml /IQ Diverse soorten, WËSÊmM Wit of rood, fles C /IC 500 ml 239T-C.KJZJ SUIKERPINDA'S KIPFILET IC AC\

139 ±.*fy per stuk (\ QQ t JMj 0,75 liter 3^ iJ-^KJ GLORIX TOILETBLOK Per2sogram -| QQ Kj|o 10,411
Met gratisproeven 75gram ZONNEBLOEMOLIE DUO IfiQ J--^*/

BAMIGROENTEN :
~~~»-** m-- 1 -='es 0.75 liter 1 Pak 2A3 ±.W KEUKENROL Pakket 500 gram IQQ

_
RJUTS

X.^K/ OMO WASPOEDER Met Indische recepten, 1.»»K"SEAAABi BONDUELLE SALADES NORMAAL P^ rollen £IQ CHAMPIGNONSfi XggZk, io^9_99ï SïSS 4 soorten a 0.5 liter 17Q Koffer 6 k.lo 1Q QQ _£.. _L
Doosje 250 gram --Qgs* - 00:99 -__#.<__#*_# IMiUSli^i, 1*99 1./» 2*&> ±^mW TEMPO ZAKDOEKJES * 1.4»

ÉÉÉÉI! LANGNESE HONING MONA PUDDING Groc>torpakking KIWI FRUIT '<Pot 1000 gram "T A Q Vanille met saus, chocolade 18 xlO stuks ZST \J.%j+J

-ftH-l CONIMEXATJAR UITDE BEDIENINGS- &9ff/.4» met saus, griesmeel met saus BLUE BAND 6 IQQ
■ijr* -- TJAMPOER AFDELING: wiciiia/. of frambozen met saus, Voor bakken en braden, A■"»/"«/ iglftlCJ Pot 350 gram -I CQ VARKENSROLLADE 2""nnwiic aonu .cc duopak IQQ AQQ IN ONS RESTAURANT: J|*lNpr 1^1.0» PerlOOgram OQQ L°U^!° NUS B^°K-J^ 2xl2sgram JL7* i.O» pakje2oogram U.O» ERWTENSOEP MET

GO-TAN KROEPOEK 229 ét-m^Z* "k/dugram 3.1" Nu bij 2 pakjes Blue Band WORST iI 1 __^^| Borrel of kroepoek javas, ACHTERHAMQ -|Q bakken en braden gratis frisbee. Compleet met lil
Mi____raJ_l SOgram f qq lOOgram 2A9 éC.LZj I l / roggebrooden COC 'IS9 1.0Z7 # katenspek %J.£.%J H

111 14.90 .AmAf A^mmW Mf Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 17 maart a.s.. jtI %©cf»C/ M
Lage prijzen enwinkelgefïïakonder één dak.
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I De voorjaars- I
■ collectie I
X damesjaponnen en blouson-
9 pakjes is binnen

(maten 38 t/m 54)
Tegen fabrieksprijzen

Ct Commodore PC 30 111 PC-AT
Prozessor 80286. MS-DOS 3.3.1 Laufwerk 3,5".
20-MB-Festplone

Monochrome-
MonitorFür PC.

*fW N__-_-_MM_p^,

U jI,J 1-,. i______U l___A-U -

Ct Commodore 64 II Set
Home-Computer

Farbmonitor
Für Commodore 64. __KZ7_9
DATA BECKER „DasgroßeCMßuch"

WmmWEffl
O Commodore MPS 1230
9-Nadel-MatrixdruckerSenelle und
parollele Schmttstelle. _____HTÏ3

t£k Commodore 1541 II Set Wop/J1*
Für Commodore 64. Inkl. 10Disketten 2D 5,25'
+Diskettenho» für 85 Disketten!

A ATARI PC 3 Personal-Computer
EingebautesDiskettenlaufwerk. EGA-Grofiltkorte.
Inkl. Software!

Monochrome- fJ
Monitor Für PC I

GENIUS Mouse GM 6000
IBM-kompatible Mouse. Inkl. Pad + Halter
+ Software Dr. HALO! I ■PVrVfTIS
PRASIDENT 9-Nadel-Matrixdrucker
Für IBM-Cenlronics. _____r7T_9

Disketten 2D 3,5"
Doppelseitig,
doppelie Dichte HfWVFl-1 ■J

Rahmenloser Bildtrager
Mit Golerie-Passepartout.
30x40 cm ■ _____RE_J
RICOH FF-9 KB-Sucherkamera
MitAutofocus. Motor. Blitz mit Zuschaltautomatik.
Geeignet (ür Nachtaufnahmen.Aufnahmen von TV
oder Computer Monitor Mehrfachbelichtung.
Intervallschaltung. Selbstauslöser. LCD Monitor

AGFA**s> XRG 100 135/24+3
Kleinbild-Farbnegativ-Filme
21 DIN, 27Aufnahmen. Inkl. ollkouf-Negativ-Enl-
wicklung' MfffTTT]

®!l Super HR 11 100 135/36
Kleinbild-Farbneqativ-Filme 21 DIN,
36Aufnohmen. Inkl. ollkouf-Negotiv-
Entwicklunq! ____PW|LJL'L'I

FujichromeRD 100 135/36
Kleinbild-Farbdia-Film 21 DIN, 36 Auf-
nohmen. Inkl. original Fuji-Fntwicklung bei ollkauf
(kein Postversand)! BREI
Maxi-Fotoalbum
Für 600 Fotos im Format 9x13 cm.

_-_--/^UZI]

@g| Trend AFM Set
KB-Sucherkamera ku\o\oa>s. Eiogebauier
Blitz mit Zuschaltautomatik. Motor. Inkl Traqebeu-
tel + Bolterien + l Agio XRG 100 135/24+ 3
Kleinbild-Farbnegativ-Film!

F ' i'ii'|i'_________________*^

j__3_ft .s f £_■___■____ Il

CONDOR 1416 Color-Portable
37-cm-Biidschirm. 16 Programme schattbar.
Kabteltuner. PAL

CONDOR CD 950 CD-Player
20 Titel speicherbar. Inkl. In.to.ot-
Fernbedienung! WW

Marken-VHS-C- oder 8-mm-Video-
Camcorder 6foch-Motorzoom Autofocus.

___t__l______!UX 90 Audio-
Leercassetten Mfvrrn
JVC EC3O

Video-Leercassette
FürVHS-C-Video-
Camcorder. HFTXvI

HAMA Videolkht-Set
20 Watt Akkuleudite+ 150 Watt
Netzleuchte ■pPB MJ.

j-sw-gyi CCD F 250 L
8-mm-Camcorder .
ófach-Motorzoom. Mit Makro. High-Speed-%
bis 1/1000sec. Autofocus. Lichtempfindlichlj
7 Lux. Editseardi. Inkl. Zubehör -t- Erno lij?
tasche -t- 2 SonyP 530 Video-LeercossetiejJ
ZusatzokkuSNP66! j

JVC HWVHS-Video-
Leercassette Ca. 4 Sld. Aulnohme- _Ji
leistung.

SSES3 HF 90
Audio-leercassetten }
[

Irrtümer vortenalten. Es geilen unsere Allgemeinen Geschafisbedingungen _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

n^Hjsj mTi ll ;<" L 9 ïmwiiïïmt
D s_D.n.ieD-punict" 'inT2£i mV '■"SsS*'□DotumoutoetßucU-ne 9x13 CA L^^^^^^^^g^m Tp*!***

□ SoflkanX-n «omKB- m fj\*_| ...g^ —^ -— _________
H Negoine eingotosctit ""a""» #WW V F " —W I
aVÜJi Sup.i*Hochgl.n_ *-8.7x10w M L____________________________ _^f_^^__ __^H

Aachen Henogenrath GeilenkJK-ï
TheaterplaU 1a KlalkstraOe 6 Gerbergasse 20-*V, x Teleton 0241 ,'402716 Telefon 02406/4048 Tatefon 02451/7°"
AllePreaeDUPretse
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Kermis
Kiespijn is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
gehouden.

In vrijwel alle Limburgse ge-
meenten zijn de aanplakborden
te klein om de dames/heren poli-
tici die zich 'en face' wensen te
profileren te bergen. Duizenden
lantaarnpalen, reclamezuilen,
verkeersbordpalen en wat dies
meer zy, torsen dezer dagen dan
ook de fiks uit de kluiten gewas-
sen pasfoto's van politici, of
would-be-politici, in hun beste
pose.

Veel Limburgse straten worden
momenteel letterlijk ontsierd
door levensgrote foto's van inne-
mend lachende, erudiet kijkende
of begrip voor het milieu uitstra-
lendepolitici. De Limburgse kie-
zer, zo is onderzocht, stemt na-
melijk veel liever op koppen en
gezichten, dan op politieke ideo-
logieën. En vanzelfsprekend spe-
len de politieke fracties op dit
nochalante stemgedrag in.

Allochtonen

Tuurlijk, we schrijven de voor-
avond van die verkiezingen en
enige massaliteit met betrekking
tot het campagnevoeren was ze-
ker te voorzien. Maar de persoon-
lijk-egocentrische wijze waarop
de meeste politici zich momen-
teel op de voorgrond dringen,
heeft de Limburgse gemeente-
raadscampagne in zijn alge-
meenheid doen verworden tot
een 'kermis der ijdelheden', die
zijn weerga in een andere Neder-
landse provincie niet kent.

" Visuele vervuiling in
beeld. We meldden de vorige week dat

de Marokkaanse zelfhulporgani-

’bioscopen

IEERLEN
'1, Rivoli, Maxim: Bom on the
h of july, dag. 16 en 20.15 uur. Ho-
I shrunk the kids, dag. 16.30 uur,
<-30 uur. Loverboy, dag. 15.30 18.30'■45 uur. Harlem Nights, dag. 18.15'"30 uur. H5: Koko Flanel,dag. 14.30
'21.30 uur. Turner and Hooch, dag.
118.45 en 21.15 uur. Dead poets so-
'.dag. 14 18.30en 21 uur. Back to the
"e 2, dag. 14 18.30 en 21 uur. Black
jdag. 18.30en 21 uur, do ook 14uur.
'erfilmhuis De Spoel: Jogi de beer,
5uur.

KERKRADE
Krachttheater: High Hopes, wo 20

exposities
HEERLEN
">urgse Volkssterrenwacht,

95. Op reis door het
"estelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr

" 13-17uur, di envr ook 19.30-22uur."sgalerij. Raadhuisplein 19. Duitse
in Prototypen. T/m 1/4,

" di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17■ Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-van Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
«t uit West-Duitsland. Michaël
■schke, schilderijen en grafiek. T/mOpen van wo t/m zo van 14-17 uur.
"Senmuseum. De tijd gefixeerd,
"sitie van foto's uit de 19de eeuw.1 '8/3. Ontmoetingscentrum Welter-
Aquarellen en olieverfschilderijen
Kitty Nelissen van Hooren. T/mt dagelijks geopend van 9-21 uur.B> kloosterweg 1. Beelden in brons|«lei van lene Melenberg-Brassé.

N*ellen van stillevens en landschap-
Van Jos Cremers. T/m 6/4, open mavr van 9-17 uur. Galerie Sart.
Ooigalerie Sintermeertencollege,
Kennedylaan 10. Kunstenaars kij-
laar Limburg. T/m 31/3, open ma
Vr tijdens schooluren. NOR, Geer-*t. Werk van Alexander Vogels. T/m

Hoensbroek
P bank. Fototentoonstelling, Jeanet
Poeven. T/m 15/3, open ma t/m vr'Uur. Fototentoonstelling, Jan La-n<*hs. Van 15/3 t/m 15/5,open ma t/m
!8-16 uur. Poortgebouw Kasteel'Isbroek, Fotogalerie 68. Fototen-fjstelling van Theo Derksen. T/m 1/4,P ma t/m vr van 10-12 uur en vanf-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.Hebouw Kasteel Hoensbroek, beel-f jn brons van Armelies van Herk.f «4, open dagelijks van 10-12uur en'13.30-17 uur.

Kerkrade
forachttheater, Fototentoonstel-
j Van eindexamenkandidaten afde-| fotokunst van de Stedelijke Acade-: Hasselt. T/m 6/4, open di t/m vr van**B uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
J*al, Kerkberg 2. Werk van BrunilPenbogen. T/m 18/3. Open wo, do, za
'*° 13-17 uur, vr 13-20uur.

ÜBACHSBERG
*?'er Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-K|>, schilderijen en sieraden van Ben
Pke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondagP 13-18 uur.

VOERENDAAL
J^entehuis, Wandborden en aqua-
*n van Ans Moederscheim-Bout.
; 31/3. Open tijdens werkdagen van
'"30uur en di ook van 13.30-16.30 uur.

tic besloten een bouwbureau op
te starten dat geïntegreerd moet
worden met de afdeling inkoop.
En daarvan is Middeldorp op pa-
pier nog steeds debaas. De stich-
ting heeft Middeldorp gevraagd
wat hij van plan is. De afdeling
krijgt straks immers veel ge-
wicht en derhalve heeft de wet-
houder zicht op 'een dijk van een
baan. U voelt het waarschijnlijk
al. Middeldorp moet kiezen. En
da's voorwaar niet gemakkelijk.
Daarom heeft hij een voorberei-
dingsbesluit genomen. Hetgeen
inhoudt dat hij pas na 21 maart
een besluit neemt. Het is niet on-
waarschijnlijk dat wanneer Mid-
deldorp van de kiezers als wet-
houder mag aanblijven, hij on-
voorwaardelijk voor de politiek
zal kiezen. Zoniet, dan blijft hij
raadslid èn 'topman' bij de stich-
ting ZVBM. Maar zoals gezegd,
da's speculatie, want Middeldorp
zelf zit te tobben gelijk Jan Tim-
man.

Voorkeur
In de Brunssumse wijk Schut-
tersveld is een aanbevelingcomi-
té opgericht dat momenteel druk
campagne aan het voeren is voor
de PvdA' er Jo Faassen, nummer
7 op de plaatselijke lijst. Faassen
heeft zoveel (hoeveel zal straks
blijken) fans vanwege zijn inzet
voor eerder genoemdewijk waar
hij natuurlijk zelf ook woont.

Veel krediet heeft hij verworven
met zijn 'nee' tegen de verkoop
van Schuttersveld aan de wo-
ningvereniging. Heel moedig,
want daarmee streek hij tegen de
haren in van zijn eigen wethou-
der, John van Dijk. En dus kun-
nen we ook begrijpen waarom ze
daar in het Schuttersveld zo
graag willen datFaassen raadslid
blijft. Een klein dingetje begrij-
pen we niet. Een stem op Faas-
sen is toch ook een stem op Van
Dijk? En die werd voor rotte vis
uitgemaakt in die wijk toen de
woningen verkocht werden.
Ach, als ze dat in het Schutters-
veld maar begrijpen.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens en Richard Willems.

satie voor een politieke bijeen-
komst niet het aankomende Ma-
rokkaanse raadslid Larbi
Edriouch had uitgenodigd, en
dat vonden we vreemd. Maar de
kwestie is inmiddels geheel tot
tevredenheid van Edriouch op-
gelost. „Het forum was georgani-
seerd door Groen Links, dus ik
kan begrijpen dat ze geen PvdA-
kandidaat uitnodigen. Toch
heeft Lucho Carrero, hun Chi-
leense kandidaat, mij uiteinde-
lijk nog gevraagd te komen. En
ik moet zeggen: het was meer re-
clame voor mij dan voor hun. In
de hitte van de discussie werden
de vragen in het Arabisch ge-
steld, hetgeen ik meteen kon be-
antwoorden. De Groen Links-
kandidaten zaten er met hun tolk
wat verloren bh." Om aan te to-
nen dat er geen sprake isvan kin-
nesinne meldt Edriouch dat er
zondag vanaf 16.00 uur een poli-
tieke bijeenkomst is in het HKB-
gebouw voor alle etnische min-
derheden, dus voor Italianen,
Turken, Marokkanen, Vietname-
zen etcetera. Op het programma:
theeceremonie, presentatie ver-
kiezingsprogramma en wethou-
der Jos Zuidgeest als enigszins
vreemde eend in de bijt.

Tobben

De Vrywilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Voorlichting: Het Wereld Natuur-
fonds zoekt vrijwilligers die op aan-
vraag voorlichting willen geven op
scholen, bij vrouwenorganisaties en
dergelijke over het werk van het
WNF.

Jeugdwerk: De Dierenbescherming
is op zoek naar vrijwilligers die
maandelijks een activiteitwillen op-
zetten voor de jeugdleden, bijvoor-
beeld een excursie naar de dieren-
arts of kinderboerderij.

Tuinonderhoud: Een Natuurvrien-
denhuis is op zoek naar vrijwilligers
die graag in de tuin werken en die
willen meehelpen met het zo-
merklaar maken van de tuin (wie-
den, maaien, snoeien cd.).

Winkel: Een winkel die welvaarts-
resten verkoopt is op zoek naar vrij-'
willigers die de verkoopspullen in
de winkel willen sorteren en in de
rekken plaatsen. Ook het ophalen
bij particulieren van deze spullen
kan tot de taken behoren.

Milieunetwerk: Een organisatie die
zich tot doel stelt het bevorderen
van het milieubewustdenken van
de medeburgers, zoekt actieve vrij-
willigers die op alle mogelijke ma-
nieren willen meehelpen met de
realisatie van de doelstelling. Moge-
lijke werkzaamheden: administra-
tie, voorlichting, contacten leggen
en publiciteit.

Kinderboerderij: Voor een kinder-
boerderij in Heerlen worden dier-
vriendelijke vrijwilligers gezocht
die willen meehelpen met het ver-
zorgen van de dieren, het voeren en
het schoonmaken van de stallen.

Schoolbegeleiding: Een organisatie
die zich ten doel stelt scholieren mi-
lieubewuster te maken, zoekt vrij-
willigers met een onderwijsachter-
grond die leerlingen en docenten
willen ondersteunen by het opzet-
ten van milieuacties.

Vogeltellingen: Een vogelbescher-
mingsorganisatie zoekt vogellief-
hebbers die willen meehelpen met
het tellen van watervogels langs de
Maas in Limburg. Kennis van wa-
tervogels is noodzakelijk.

Natuurgids: Een informatieblad
over natuur en milieu zoekt redac-
teuren die bereid zijn de natuur-en
milieuproblematiek in Limburg te
volgen en in staat zijn hierover een
artikel te schrijven, dit een keer in
de zes weken.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. Van Gruns-
venplein 2 Heerlen, tel. 045-713971.

Wethouder Thei Middeldorp uit
Landgraaf zit met een probleem.
Zoals bekend volgde hh tijdens
de afgelopen raadsperiode colle-
ga Charly Mulders op. Middel-
dorp bracht derhalve zyn werk-
zaamheden als inkoper bij de
stichting Ziekenhuis, Verzor-
gingshuizen, Bejaardenzorg en
Moederschapszorg (ZVBM) inKerkrade terug tot enkele uren
per week. Inmiddels heeft destichting grootse plannen be-
kend gemaakt.
Er wordt straks flink gebouwd
en ter ere daarvan heeft de direc-

Concours ’De Onderbanken’Gyenne Adams
winnares van
solistenstrijd

Zonder gordel
"■"KRADE - Bij een controle op
gebruik van autogordels zijn in
""rade 21 automobilisten op de
geslingerd. De controle werd!?voerd door motoragenten vankerkraadse korps.

Themamiddag
DeltacollegeHEERLEN - De Vrijwilligerscentrale Heerlen kijkt met vol-

doening terug op de campagne 'Vrijwilligerswerk, je beste
vrije tijd in de natuur. Een jaar langvoerde de centrale inten-
sief actie, hetgeen resulteerde in zon 120 extra aanmeldingen
voor een of andere onbetaalde baan.luziekparade

in Heerlen
. °LEN - De Heerlense harmo-
,!} en fanfares komen op zater-

' *-4 en zondag 25 maart weer sa-
°m hun muzikale kwaliteiten

Dan vindt voor de vijftien-
I£aal in de Stadsschouwburg deI lense Muziekparade plaats. Del^en deelnemende muziekgezel-
jj^Pen met ongeveer 550 muzi-Ij^i worden na afloop door een
rundige jury beoordeeld. Wet-
f er J. Zuidgeest van culturele
L"'reikt twee wisselbekers uit,
L de categorie harmonie en fan-

lV*u2iekparade begint 24 maarttr.^3o uur. Op zondag duren de, ,^ens van 11.00 tot 13.00uur enlö-30 tot 21.10 uur.

Actie leverde 120 extra aanmeldingen op

Vrijwilligerscentrale
tevreden over campagne

Van onze verslaggever

DOENRADE - De 17-jarige
Gyenne Adams uit Jabeek
heeft afgelopen weekeinde het
vijftiende solistenconcours
van muziekfederatie 'De On-
derbanken' gewonnen. Met de
'Fantasie variee' van J. Wettge
kreeg zij 113 van de 120 punten
en dat bleek goed voor een eer-
ste prijs met lof van de jury.
Gyenne Adams bespeelt de
sax-sopraan bij fanfare St.
Caecilia in Jabeek en kwam
tijdens het solistenconcours in
Doenrade uit in de ere-afde-
ling.

De wisselbeker nam zij over van Sa-
cha Rademakers uit Schinveld, de
winnares van vorig jaar die nu 105
punten behaalde. Tweede van dit
tournooi werd Thomas Beumers uit
Jabeek die 111,5 punten in de wacht
sleepte. In de afdeling slagwerk
kreeg slagwerkvirtuoos Harold Vin-
clair uit Schinveld de wisselbeker
voorgoed in zijn bezit omdat hij
voor het derde achtereenvolgende
jaar winnaar werd. In totaal namen
125 muzikanten deel aan dit solis-
tenconcours. Er was een ruime pu-
blieke belangstelling.

UITSLAGEN
De uitslagen in de diverseafdelingen. Supe-
rieur: 1. Mare Doornen, Puth 2. Sacha Rade-
makers, Schinveld 3. PeterPhilips, Merkel-
beek. Ere-afdeling: 1. Gyenne Adams, Ja-
beek 2. Vico Kok, Schinveld 3. Jos Meyers,
Puth. Uitmuntendheid: 1. Thomas Beu-
mers, Jabeek 2. Irene Simons, Merkelbeek3. duo Marielle Bruis en Jean Pisters, Doen-
rade. le afdeling: 1. Nanine van Lieshout,
Bingelrade 2. Danya Adams, Jabeek 3. Feli-
ci Smeets, Oirsbeek. Tweede afdeling: 1.
Stefan Giesberts, Nuth 2. Patrick Knooren,
Jabeek. Derde afdeling: 1. Inge Wiekken,
Wijnandsrade 2. Jacqueline Lemmens,
Munstergeleen 3. Michel Renneberg, Schin-
veld Sander Hoenen, Schinveld Jeugdafde-
ling: 1. Joëlle Moonen,Wijnandsrade 2. Ralf
Driessen, Wijnandsrade 3. Arno Krutzen,
Wijnandsrade. Aspiranten: 1. Vivian Bemel-
mans, Wijnandsrade 2. Edwin Orbons, Mer-
kelbeek 3. Susanne Wolters, Amstenrade.
Slagwerkers klasse A: 1. Harold Vinclair,
Schinveld. Klasse B: Harold Vinclair Schin-
veld. Klasse C: 1. Trio Ivo Jacobs, Rob Ja-
cobs, Michel Marel.

Het hoofddoel bleek achteraf zowel
voor de centrale als voor de ver-
schillende milieu- en natuurorgani-
saties een 'onontgonnen akker.

„Wij zijn heel tevreden", zegt coör-
dinatorKees van Kemenade van de
Heerlense centrale. „Vertrekpunt
voor de campagne was eigenlijk het
verstrekken van informatie over na-
tuur en milieu in Heerlen en omstre-
ken. De nevenactiviteit bestond uit
het werven van vrijwilligers voor de
diverse organisaties."

„Wij stonden echt een beetje te kij-
ken vorig jaar tijdens de 'groen-
markt' in het bezoekerscentrum
Schrieversheide. Vijftien organisa-
ties die meededen wisten nauwe-
lijks van eikaars bestaan, laat staan
dat de 1300 geregistreerde bezoe-
kers op de hoogte waren van de
deelactiviteiten." De Heerlense cen-
trale wist met een bescheiden cam-
pagnebudget van 1700 gulden toch
verscheidene projecten van de
grond te krijgen, waaronder een
tentoonstelling in de bibliotheeken
deelname aan de internationalevrij-
willigersdag.

HEERLEN — Het ambulance-
vervoer van de Basisgezond-
heidsdienst Oostelijk Zuid-Lim-
burg bestaat 1 april precies een
kwart eeuw. Dit 25-jarig jubi-
leum zal op 28 maart en 1 april
worden gevierd.

Zilveren jubileum
ambulancevervoer

’Krakers’ gepakt

Tasjesroof

Van onze verslaggever

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg Vader achtervolgt

zoon op crossmotor
Van onze

verslaggever

HEERLEN - Geen
rijbewijs, geen ver-
zekering en geen
helm op. Toch stapte
een Heerlenaar ruim
een jaar geleden op
een in de garage
staande crossmotor.

Op de vraag van de
kantonrechter waar-
om de man het alle-
maal in zijn hoofd
had gehaald, volgde
een heel verhaal. „Ik

lag in bed toen ik
mijn zoon, die nog
geen zestien jaar
was, op een crossmo-
tor hoorde wegrij-
den. Om nare dingen
te voorkomen ben ik
toen op een andere
crossmotor gestapt.
Ik ben hem achterna
gereden en dwong
hem om af te stap-
pen."

En: „Bij thuiskomst
werd ik door de poli-
tie bekeurd. Terecht,
want de motor was
niet verzekerd en ik

had geen rijbewijs.
Ik heb toen meteen
afstand gedaan van
het voertuig, dateen
dagwaarde had van
duizend gulden."

„De nobele daad
siert u", was de reac-
tie van de officier
van justitie. „Toch is
er een straf voor het
rijden zonder rijbe-
wijs. Ik eis een geld-
boete van 195 gul-
den." De kanton-
rechter veroordeelde
de man conform de
eis wat het rijden
zonder rijbewijs be-
trof. Voor de andere
zaken sprak hij hem
vrij. Dit wegens een
fout in de dagvaar-
ding.

Stoor Heerlen,' °45-739284

J 045-422345
* °45-714876

euntJens. chef"* ü4750-22937
S^ard Willems,

?oi°c0r Kerk--ade,* 045-455506
"4455-2161

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Nuth huldigtportkampioenen
Af(j -In sporthal 'Keelkamp'|k etl zaterdagavond de sport-
frül!i° enen van de gemeente Nuth
.^gd. De Sportfederatie Nuth,
tj.

e organisatie op zich heeft ge-
H gn- zorgt vanaf 19.30 uur voor
e *tevarieerd programma met on-
H ndere een video-presentatie,
(liet^P°rtmodeshow, turn- en
tje ~ei*ïonstraties. De hoofdmoot
&e„ bekendmaking van de sport-
*)ti21*00 uur). sportman (21.45
kejl sPortvrouw (22.30 uur). Een
stin 2°rgt voor de muzikale om-

I Hub Salden van het Polentransport met rechts dr Andrzej
en twee verpleegkundigen.

Uit de cijfers van het campagnever-
slag dat op woensdag 21 maart aan
burgemeester Van Zeil wordt over-
handigd blijkt dat van de 560 vrij-
willigers die zich vorig jaar aan-
meldden ongeveer de helft tussen
26en 55 jaaroud is. Daarnaast wordt
duidelijk dat het percentage uitke-
ringsgerechtigden geslonken is
naar vijftig. Polen enthousiast

over hulptransport

Op 1 april 1965 nam de toenmali-
geGG en GD Heerlen, een voor-
loper van de huidige Basisge-
zondheidsdienst, het ambulan-
cevervoer van het Sint Joseph-
ziekenhuis en de brandweer
over. Dat werd gedaan om de
kwaliteit van het ambulancever-
voer en de hulpverlening bevor-
deren, aangezien het aantal
slachtoffers van verkeersonge-
vallen flink was gestegen. In
1969 ontwikkelde deze gemeen-
telijke regeling zich tot een ge-
meenschappelijke, toen 25 ge-
meenten werden ondergebracht
bij de GG en GD. Tot een rege-
ling voor de gehele regio kwam
het in 1972 toen als laatste ook de
gemeenteKerkrade zich voegde
bü de Gezondheidsdienst.

geldboete van 150 Mark maar ik
zeurde net zo lang tot de boete ver-
minderd was tot 30 Mark. En toen
de politieman hoorde waarom ik
naar Polen moest, stelde hij hoogst-
persoonlijk nog eens 50 Mark be-
schikbaar..."

Wedstrijd voor
houtbewerkers

KERKRADE - Een onbekende jon-
geman* heeft zondagmorgen in alle
vroegte op de Vroenstraat in Kerk-
rade een 52-jarige vrouw van haar
handtas beroofd. De dader rukte de
tas van de schouder van de vrouw
en zette het daarna op een lopen in
de richting van de flats aan de Jon-
kerbergstraat. De vrouw bleef onge-
deerd. De tasjesrover is ongeveer
1.75 meter lang en heeft kort blond
haar.

„Overal is denood even hoog", weetHub Salden van de stichting Hulp
aan Polen te vertellen. „Hoewel wy
onze komst hadden aangekondigd
vloog men ons bij aankomst om de
nek van blijdschap."

GELEEN - Met een lege vrachtwa-
gen maar bedolven onder de com-
plimenten zijn de vijf leden van het
negendePolentransport onlangs te-
ruggekeerd in Geleen. Medicijnen,
fruit en operatiemateriaal hebben ze
afgeleverd in de Poolse stad Wro-
claw, die behalve 800.000 inwoners
ook nog diverse ziekenhuizen telt.

De Basisgezondheidsdienst be-
gint de viering van het jubileum
met een mini-symposium op
woensdag 28 maart. Tijdens de
dit symposium wordt de gezond-
heidsdienst omgedoopt in GGD.
Verder kan iedereen opzondag 1
april in het dienstgebouw, het
Overloon 2 in Heerlen tussen 13
en 17 uur een open dag bezoe-
ken. Ook wordt nog een jubi-
leum-brochure uitgegeven,
waarin de geschiedenis van het
ambulancevervoer van de BaGD
uitvoerig aan de orde komt. „Tja, de transporten zijn eigenlijk

een levenstaak geworden", vertelt
Salden. „Aan de grens hebben we
nu nog slechts vhf minuten opont-
houd, dan mogen we al doorrijden".

De vrachtwagen bevatte onder an
dere 300 dozen met medicamenten

HEERLEN - Het PTT-agentschap
bij V&D aan de Raadhuisstraat in
Heerlen wordt met ingang van 1
april gesloten. Dat is het gevolgvan
een reorganisatie bij het warenhuis.

Postagentschap
V&D gaat dicht

HEERLEN - De Regionale Oplei-
dings Commissie van de Stichting
Hout- en Meubilering houdt een
Limburgse wedstrijd in de houtbe-
roepen. In het Centrum Technische
Vakopleiding, Beerdalweg in Heer-
len zullen vier aankomende timmer-
lieden en zes toekomstige meubel-
makers op 14, 15 en 16 maart strij-
den om een afvaardiging naar de
Nationale Wedstrijd. Deze vindt in
het najaar plaats in Ahoy in Rotter-
dam. Een deskundige jury zal zich
buigen over de werkstukken die
iedere deelnemer moet inleveren.
De prijsuitreiking is op 16maart om
19.30 uur.

Salden weet niet of nog dit jaar een
volgend transport naar Polen ver-
trekt. Hij sluit echter niet uit dateen
kleiner konvooi hulpgoederen gaat
brengen naar noodlijdende zieken-
huizen in Polen.

Dat de plaatselijke autoriteiten de
hulp van de Geleense stichting we-
ten te waarderen blijkt uit de diver-
se dankbetuigingen die de leden
mee naar huis hebben genomen, zo-
als die van directeur dr Andrzej
Paczynski van het 'meisjeszieken-
huis' in Wroclaw. Dit ziekenhuis
kreeg tien dozen boordevol medica-
menten, spuiten, spuitnaalden insu-
line en operatiebenodigdheden.
„Behalve de materiële hulp is het
loyale gebaar nog belangrijker", al-
dus 'dr. Paczynski. „Dit geschenk
komt recht uit het hart van de Ge-
leense bevolking."

Waarderen

Carnavalsmaandag was Salden op
eigen houtje naar Geleen terugge-
keerd, dm onder andere enkele apo-
thekers af te stropen voor spuiten.
Weer op weg naar Polen»werd Sal-
den geverbaliseerd omdat hij 130 ki-
lometer per uur reed. „Ik kreeg een

oostelijke mijnstreek

baan vrij
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Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Op het Deltacollege*
in Brunssum vindt morgen vanaf-
-13.15 een themamiddag plaats, bc-!
doeld om een aanzet te geven tot be-"tere samenwerking tussen scholen:
(met name vaktechnisch gericht) en *het bedrijfsleven.

Voor de themamiddag zijn het*
LBO-onderwijs en het bedrij fsleven-
uit de metaalsector Oostelijke Mijn-
streek uitgenodigd. Allereerst zaL
getoond worden welke ontwikke-_
lingen de mechanische techniek
heeft doorgemaakt en welke regio- '.nale aanpassingen van leerplannen'
zijn doorgevoerd.

Vervolgens zullen diverse demon--
straties gegeven worden op het col-.
lege. Aansluitend zal in een forum-;
discussie onder leiding van burge--
meester Coenen (Nuth) aan de orde',
worden gesteld hoe onderwijs en
bedrijfsleven op regionaal niveau-
kunnen samenwerken. Aan het de-
bat nemen mevrouw Van der Hoe-
ven (directeur Technologiecentrum'
Limburg), de heer Meijer (directeur ■Enraf-Nonius-Limburg), de heer
Verbeeten (LBO-inspecteur) en de
heer Gouverne (GAB-directeur
Oostelijk Zuid-Limburg) deel.

KERKRADE - Vier Heerlenaren
zijn maandagmorgen in alle vroegte
tegen de lamp gelopen nadat ze in
Kerkrade een sigarettenautomaat
hadden gekraakt. Zij wilden er juist
in hun auto vandoor gaan toen de
politie arriveerde. In de auto vond
de politie een betonbeitel en een
schroevedraaier. Het viertal werd
overgebracht naar het politiebu-
reau.



Wij verstrekken alle
soorten leningen.. -Enkele voorbeelden P.L.
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5.000,-148,-122,-113,-
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Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

j maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
; NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- H-e- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.
Stotteraars weten

heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
ti|d om uit hun woor-
den tekomen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
ook'n beetje beter be-
gnipen. Doen we dat?

Informatie voor

" mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,

.in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
,SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(>eefstotteraars

even Je tijd.
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IB.SI
Ukunt

het moorden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u dezeregels
ieest. verkeren tientallen olifanten
kt doodsnood.

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

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te

' helpen. Uw hulp is een geweldige. steun in de strijd tegen het uitroeien
wan deze prachtige dieren.

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

Wanneer u minimaal f 27.50
overmaakt, bent u bovendien voor

' een jaar donateur enu ontvangt ons
'; tijdschrift 'Panda'

Maar het meest belangrijke is.
dat u er op die manier <,»An*'»

" voor zorgt dat iedere fiA * \
cent op de juiste * wïjf.
plaats terechtkomt... »«i

GIRO 25ZEIST.
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Limburgs DagbladSport SAN SEBASTIAN7HEERLEN - Johan van derVelde kan weer hopen op
een spoedige terugkeer in het peloton. Nadat de Spaanse ploeg waarvoor
hij in zijn dertiende profseizoen zou uitkomen aanvankelijk niet van de
grond kwam wegens financiële problemen, is er vanuit San Sebastian een
kentering ten gunste gemeld. Er zijn nieuwe onderhandelingen geopend
met een kandidaat-geldschieter. Mogelijk start het team in de Catalaanse
Week, die maandag begint. Van derVelde reist dezeweek al naar Spanje.

Matthieu Hermans opstapten (zij
zouden aanvankelijk ook voor de
nieuwe ploeg uitkomen, maar ko-
zen uiteindelijk voor een andere
werkgever) is .Van der Velde de ren-
ner wiens naam de grootste uitstra-
ling heeft en vooral uit commercieel
oogpunt voor de sponsor belangrijk
is. Stofberg: „Johan van derVelde is
het uithangbord van de ploeg."

drid het verlossende telefoontje, dat
alles rond is. Vanaf dat moment telt
nog slechts een ding: zo snel moge-
lijk aan de slag in het wedstrijdge-

Albert Stofberg, de vroegere bonds-
coach van de Nederlandse cyclo-
crossers die jarenlang als assistent
van Domingo Perurena een Spaan-
se ploeg leidde, is nauw betrokken
bij het opstarten van de nieuwe for-
matie. Vanuit San Sebastian, waar
hij nog altijd als raadgever van de
naar het Seur-team overgestapte
Matthieu Hermans fungeert, meldt
hij: „De besprekingen over het
sponsoren van de nieuwe ploeg zijn
in een vergevorderd stadium. Ik
verwacht iederogenblik vanuit Ma-

Zeker nadat Marino Lejarreta en

Orbea, de Spaanse rijwielfabriek,
zal indien alles met de Madrileense
geldschieter in kannen en kruiken
komt, optreden als co-sponsor van
de ploeg. Dat was in het verleden
ook al het geval in de teams waarbij
Stofberg betrokken was. Enkele ja-
ren geleden fungeerde Orbea zelfs
als hoofdsponsor. Naderhand nam
Caja Rural en vervolgens Patemina
deze financiële inbreng over.

Amateur in coma
SITTARD - De 20-jarige ama-
teurwielrenner Gerbrand Kra-
nendonk uit het Gelderse Put-
ten, die zondag tijdens een trai-
ningsrit in Obbicht zwaar te val
kwam, ligt in het Sittards zieken-
huis nog altijd in coma. Kranen-
donk is derdejaars student rech-
ten in Maastricht en aldaar ook
lid van de gelijknamige wieler-
club.

" Johan van der Velde, mogelijk heroptreden in Catalaanse Week.

Ludo Peeters did. Zij tekenden bi,
Kuipers team in Stuttgart.

sor achterwege bleef kozen sommi-
ge renners, die elders aan de slag
konden, het zekere voor het onzeke-
re. Behalve Lejarreta en Hermans
deden onder meer Marcel Arntz en

werd met een aantal renners (waar-
bij naast een vijftiental Spanjaarden
ook de Nederlanders Hermans, Van
der Velde, Harings, Arntz, Beuker,
Dekker en de neoprofs Takens en

Patemina verdween eind vorig jaar
uit de profwielersport. Het was een
afscheid in mineur. Sommige ren-
ners zoals Ludo Peeters. Erwin Nij-
boer, etcetera beweerden in ieder
geval, dat zij nog enkele maanden
salaris van hun vroegere werkgever
te vorderen hadden. Een andere
sponsor diende zich aan en reeds

Akkermans) een voorlopige over-
eenkomst gesloten. De ploeg train-
de in januari en februari zelfs al in
San Sebastian en op Grand Canaria.
Toen de bankgarantie van de spon-Woensdag 14 maart 1990 "23

Engelse gokgigant teleurgesteld in Nederland

Ladbroke overweegt vertrek
Albert Stofberg: „Er is voldoende
kwaliteit rond Van der Velde over-
geblevenom zowel publicitair als in
sportief opzicht iets te doen. Peter
Harings hoeft dan ook zeker niet te-
rug naar de amateurs. En Dick Dek-
ker krijgt eveneens genoeg werk,
want zowel in Spanje als in de Bene-
lus kunnen wij een leuk programma
afwerken, ook als wij vanwege ge-
brek aan voldoende FICP-punten
buiten de wereldbekerwedstrijd
blijven."

grond kwam, alsnog in competitie
te krijgen. Hij onderhandelt met de
Nederlandse vestiging van Tulip
Computers over sponsoring. Tulip
Computers fungeert al als geld-
schieter van een Spaanse ploeg
waarvoor de Belg Eddy Schepers
uitkomt. Reglementair mag een en
dezelfde firma geen twee teams op
de been brengen, maar gedacht
wordt aan een constructie zoals on-
dermeer Caja Rural en Patemina
die in grote lijn hadden: een Spaan-
se tak en een in de Benelux georiën-
teerde wielerafdeling. De Cauwer
zou in dat gevalFons deWolf, Frank
Hoste, Ronny van Holen, Henri
Dorgelo en nog ruim vijftien ande-
ren werkgelegenheid kunnen ver-
schaffen.

MADRID - Elly van Hulst is tij-
dens internationale indoorwedstrij-
den in Madrid op de 1000 meter in
2.45,11 als derde geëindigd. De niel
in topvorm verkerende Europese
drie-kilometerkampioene moest de
Zwitserse Sandra Gasser (2.37,11]
en de Spaanse Montserrat Pujol
voor zich dulden.

Overigens, in België geeft José de
Cauwer evenmin de hoop op om
zijn ploeg, die wegens gebrek aan
geld tot dusver evenmin van de

De Cauwer

Jeu Sprengers stapt
op als voorzitter VVV

Manager leunen: ’Ik stop ook’
VENLO - Na een ambtstermijn var
bijna tien jaren zal drs Jeu Spren-
gers zich aan het einde van dit sei
zoen niet meer beschikbaar steller
als voorzitter van VVV. Als reder
voor zijn aftreden bij de Venlose

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

eerste divisionist uit het betaald
voetbal geeft Sprengers (51) privére-
denen op. Hij blijft echter bij de
club betrokken en zal met bestuurs-
lid Joep van der Voort de sponsor-
zaken bij VVV blijven behartigen.
Reeds vorig seizoen overwoog
Sprengers er mee te stoppen, maar
hij wilde de pas gedegradeerde club
niet in de steek laten. Sprengers was
niet alleen voorzitter maar ook pen-
ningmeestervan VVV. Hij heeft ook
zitting in de licentiecommissie van
de KNVB en was mede-formateur
van het nieuwe bestuur Betaald
Voetbal. In het maatschappelijk le-
ven is hij voorzitter van de Noord-
limburgse Kamer van Koophandel.
Per 1 mei wordt hij hiervan secreta-
ris. Ook manager Wiel Teeuwen (52)
die al zeven seizoenen de dagelijkse
zaken in stadion De Koel behartigt,
heeft eveneens laten weten zijn
functie ter beschikking te stellen.
„Dat besluit heb ik al kenbaar ge-
maakt voordat het nieuws van
Sprengers naar buiten kwam. Mijn
beslissing staat los van het vertrek
van Sprengers. Ik maak dit seizoen
af, maar heb wel een uiterste datum
genoemd. Normaal gesproken ben
ik volgend seizoen dus niet meer bij
de club. Het benoemen van een
nieuwe voorzitter heeft momenteel
voorrang."

NorbertRingels blijft bij zijn besluit
om VVV na een seizoen te verlaten.
De Westduitser begeleidde samen
met hoofdtrainer Doeke Hulshuizen
het eerste elftal. Wie hem zal opvol-
gen is nog niet bekend. „Zeker is
wel dat het niet Remy Reynierse zal
zijn", aldus Teeuwen. „Wellicht
oud-speler Gerrie van Rosmalen,
die reeds tot onze trainersstaf be-
hoort. Maar iedere andere mogelijk-
heid sluit ik evenmin uit".

Miniware
sfeerloos
naar zege

Wereldrecords
in ijsgala

HEERENVEEN - De recordjacht
van de internationale schaatselite
heeft dinsdag twee nieuwe toptij-
den opgeleverd. De wereldkam-
pioenen Johann Olav Koss en Falko
Zandstra luisterden het IJsgala op
gepaste wijze op met wereldre-
cords.
Koss loste Leo Visser als record-
houder op de driekilometer. De 21-
-jarige Noor scherpte de drie jaar
oude toptijd van Visser met bijna
twee seconden aan tot 3.57,52.
Zandstra is op deze afstand de nieu-
we wereldrecordhouder bij de ju-
nioren: 4.02,10. Drie ritten op de
3000 meter en wat sprintjes vorm-
den het enige serieuze schaatswerk
tijdens het IJsgala, dat opnieuw een
vol Thialf trok.

■ *|et kader van het 'ontginnings-
Ir* waarover een paar jaar g%le-
I * Werd gesproken, wilde het bc-

]* verspreid over geheel Neder-
'c' honderden wedkantoren ope-

van waaruit iedereen recht-
*?eks op de verschillende koersenb'nnen- en buitenland zou kun-
Wedden. Het pakte allemaal an-? uit. Zowel het aantal wedkan-

I*-*1 als de ontwikkeling van de to-
Satoromzet bleef ver achter bij

JPrognoses. Inmiddels zijn de eer-
wedkantoren weer gesloten, zijn

5 Medewerkers ontslagen en is vrij-
«»***e gehele Ladbroke-top die in
h" aan het karwei begon vervan-

Van onze medewerker HANS SINNIGE

[HaESBERG - In juli 1986 kreeg de Engelse gokgigant Lad-
pte van het ministerie van landbouw het monopolie voor het
Rniseren van weddenschappen op paardenraces. De totale
Ret had dat jaar een absoluut dieptepunt bereikt van 80 mil-
B gulden en het voortbestaan van de draf- en rensport was

in het geding gekomen. Het optimisme van Ladbroke
echter geen grenzen. „De markt voor het wedden op

■fden is er wel. Ze hoeft slechts ontgonnen te worden", zo
ï(i destijds gezegd, maar bij het ministerie van landbouw■Whandelt de huidige Ladbroke-top momenteel over een
61tueel vertrek uit Nederland.
i.

Timman en Karpov brelten vierde parlij af" Jan Timman, partij van zes uur

Doolhof in tweekamp

Daar komt nog bij dat geen honder-
den wedkantoren werden geopend
zoals werd voorspeld, maar slechts

Minder

Toch heeft Ladbroke in de bijna
vier dat men in Nederland actief is
het nodige bereikt. Zo werd over het
afgelopen jaar een totalisatoromzet
behaald van honderdzestig miljoen
gulden, precies het dubbele van de
omzet in het aanvangsjaar. Hierbij
moet echter worden aangetekend
dat Ladbroke ruim f 100 miljoen in-
vesteerde in het opzetten van een
wedkantorennet, waarmee het posi-
tieve resultaat ruimschoots te niet is
gedaan.,

Wereldkampioen
dammen komt
naar Brunssum

vierennegentig. Daarvan werden er
vorig jaaral zes geslotenwegens een
te lage omzet. Ook in het nog prille
1990 viel het doek voor twee wed-
kantoren, waaronder Roermond. In
Limburg zijn nu nog twee Ladbro-
ke-wedkantoren: Heerlen en Venlo.
Het wedkantoor in Maastricht waar-
voor in 1987 plannen bestonden is er
door de tegenvallende resultaten in
de zuidelijke regio nooit gekomen. kwam een tikkeltje beter te staan en

had zijn voordeel in de laatste zetten
voor de eerste tijdcontrole kunnen
uitbouwen met h5. Tijd voor bere-
keningen was er niet, waarop Tim-
man besloot het veilige voor het on-
veilige te nemen en zijn koning wat
heen en weer schoof.

j^NSSUM - Wereldkampioen
li-ien Alexei Tsjizjov komt injf^stus van dit jaar naar Bruns-

L**- De Rus, dieonlangs onze land-
L 0,0* Ton Sijbrands afhield van deke'dtitel, is van 4 tot 11 augustus
l een afvaardiging sterke dam-
lj.s Uit zijn woonplaats Minsk teJ^H- Brunssum om in actie te ko-'
l| tegen de beste plaatselijke
jSters van het dambord. Tsjizjov
ihJ*- inmiddels toegezegd acte de
-itr.ence te zuHen geven in Bruns-

KOEALA LOEMPOER - Schakers
denkenzwart-wit. Grijs bestaat niet.
Ook niet in Koeala Loempoer. Aan
het einde van de eerste zitting van
devierde partij in de tweekamp tus-
sen Timman en Karpov werd door
de schakende volgers in de Dewan
Bandaraya verhit gedebatteerd. In-
zet was wie er eigenlijk beter stond.
Karpov met wit. Of Timman met
zwart. Velen gaven op het eerste oog
de voorkeur aan Timman. Maar hoe
langer de stelling bekeken werd,
hoe meer er overliepen naar Kar-
pov. Naar remise-mogelijkheden
werd niet gezocht.

eerste maal een treffer, de tweede
leek verdacht veel op harakiri. Op
het bord kwam. de grünfeld-indiër
uit de tweede partij. Omdat Karpov
met wit daarin met Lgs niet veel
had bereikt, viel hij met 10.f4terug
op de dertiende partij (Leningrad)
uit de derde tweekamp tegen Kas-
parov. Wit stelde zich risicoloos op
en oefende constant lichte druk op
de zwarte stelling. Met zijn 24e zet
(f5) en nog dertig minuten op de
klok vuurde de Moskoviet zijn eer-
ste schot af. Een rake, die Timman
dwong tot g5, waarna Karpovs Pg3
de Amsterdammer verplichtte tot
e5om niet direct in de vuurlijn te
belanden.

spelen, is de complexe stelling een
feestdis. Zweedse Ulfje, ooit door
Hans Ree een hasjhondje genoemd
die in de verste uithoeken van het
bord nogwel wat vindt, zal zijn baas
aan zijn eerste overwinning in acht
jaar op Karpov moeten helpen. En
aan de gelijkmakerin de tweekamp.
Maar eerst volgt vandaag de vijfde
partij.

Zettenverloop vierde partij. Wit: Karpov,
zwart: Timman. 1. d2-d4 PgB-f6, 2. c2-c4 g7-
g6, 3. Pglf3 LfB-g7, 4. g2-g3 c7-c6, 5. Lfl-g2
d7-d5,6. c4xdsc6xds, 7. Pbl-c3 0-0,8. Pf3-e5
e7-e6, 9. 0-0 Pf6-d7, 10. _2-f4 PbB-c6, 11. Lcl-
e3 f7-f-, 12. Pes-d3 Pd7-b6,13. b2-b3DdB-e7,
14. a2-a4 LcB-d7, 15. Le3-cl TfB-dB, 16. e2-e3
Ld7-eB, 17. Lcl-a3 De7-f7, 18. Tal-el Lg7-fB,
19. La3xfB Df7xfB, 20. g3-g4 DfB-e7, 21. Ddl-
d2 TaB-cB, 22. Pc3-e2 TcB-c7, 23. Tcl-c5 Pb6-
-cB, 24. f4-f5 g6-g5, 25. Pe2-g3 e6-e5, 26. Dd2-
cl b7-b6, 27. Tcs-c2 e5-e4, 28. Pd3-f2 PcB-d6,
29. Dcl-d2 TdB-c6, 30. TTI-cl a7-a5, 31. Lg2-
H Pc6-b4, 32. Tc2-c3 De7-d7, 33. Pf2-dl Tc7-
c6, 34. Tc3xc6 TcBxc6, 35. Tclxc6 Dd7xc6,
36. Pdl-c3 KgB-fB, 37. Kgl-f2 KfB-e7, 38. Kf2-
el Ke7-fB, 39. Kel-dl Dc6-cB, 40. Kdl-el
KfB-g7, 41. Pc3-a2 Pb4xa2, 42. Dd2xa2 DcB-
-c7, 43. Kel-f2 Kg7-fB, 44. Da2-b2 KfB-e7. 45.
L__-e2 Ke7-dB, 46. Kf2-el KdB-cB, 47. Kel-d2
KcB-b7, 48. Db2-cl Dc7-e7, 49. Kd2-el LeB-
-d7, 50.Kei f2Pd6-eB, 51. Del-hl De7-b4, 52.
h2-h4 Db4xb3, 53. h4xgs f6xgs, 54. Dhlxh7
Db3xa4, 55. Dh7-e7 Da4-c6, 56. De7xgs a5-
a4, 57. Dgs-e7 Dc6-d6, 58. De7xd6 PeBxd6,
59. Le2-dl Ld7-b5, 60. Pg3-e2 a4-a3, 61. Pe2-
cl, afgebroken, zwart geeft zet onder cou-
vert. Afgebroken stand, wit: Kf2, Ldl, Pel,
pionnen: d4, e3, f5, g4; zwart:Kb7, Lbs,Pd6,
pionnen: a3, b6, d5, e4. Partij wordt donder-
dag voortgezet.

Na de tijdnoodfase vervlakte de
strijd. Beide grootmeesters hadden
behoefte aan een adempauze. Die
werd onderbroken door Karpov.
Met nog een klein half uur voor zijn
laatste tien zetten haalde hijvoor de
tweede keer de trekker over met 51.
Dhl. Een bijzonder riskante en ha-
chelijke schotkeuze, die volledig in-
druiste tegen zijn eigen natuur en
zijn kwetsbaarheid nadrukkelijk
weerspiegelde. Timman antwoord-
de met het logische Db4en wikkel-
de af naar een bijzonder plezierige,
praktisch gewonnen stelling. Tot
zijn voorlaatste zet: Lbs. Die werd
door velen van een vraagtekenvoor-
zien.

Daarna werd Karpov zijn eigen vij-
and. Onder druk van de klok werd
hij hypernerveus. Schoof onrustig
heen en weer opzijn stoel, verhoog-
de het bewegingsspel tussen han-
den op tafel en handen onder de kin
en greep voor zijn kaliber absurd
mis (Del), waarvan zwart dankbaar
gebruik maakte. Toen Karpov ook
zwarts 28e zet (Pd6) overzag, kon
Romanisjin het leed niet langer aan-
zien. In driezetten had zijn baas een
prachtige stand om zeep geholpen.
„Onverklaarbaar", mompelde hij.
„Zon stand weggeven". Timman

Vijand
Na zes uur stond op het bord een ge-
compliceerde afgebroken stelling.
Een doolhof voor vergevorderden.
Materieel werd het evenwicht keu-
rig gehandhaafd: lopers van gelijke
kleur, paard en vier pionnen. Met
voor beiden twee vrijpionnen. Het
initiatief lag bij Timman. Maar dat
leek al even bedrieglijk. De ham-
vraag was of de Amsterdammer -in
zijn haast om de gelijkmaker te sco-
ren in de tweekamp (1-2)- met zijn
voorlaatste zet (Lbs) niet al te recht-
streeks op zijn doel was afgegaan,
terwijl omzichtige manoeuvres mis-
schien geboden waren.
De vierde partij was een vuurge-
vecht in twee bedrijven. Beide ke-
ren gafKarpov het eerste schot. De

WEERT - In een sfeerloze slechte
basketbalwedstrijd heeft Miniware
BSW uit Weert met 85-75 gewonnen
van Festo BW uit Voorburg. Voor
weinigpubliek ging de strijd tot aan
de tiende minuut gelijk op: 19-20.
Tot aan derust braken de Weertena-
ren iets meer door de vijandelijke
verdediging heen en werd er gepau-
zeerd met een 12 punten voor-
sprong (44-32).
Ook na de pauze stelden beide
teams teleur. Miniware had zelfs
een grote voorsprong moeten ne-
men maar faalde volledig.

Te veel
„Hij wil te veel te snel", gaf de in
Amsterdam wonende Australische
grootmeester Rogers aan. „Hij had
beter zijn b-pion kunnen opspelen".
Zijn Filippijnse collega Torre juich-
te daarentegen de loperzet toe.
„Machtig en beslissend", klonk het
absoluut. In het Russische kamp
heerste ook een juichstemming.
Voor wit. Timman was te opportu-
nistisch te werk gegaan, was het
oordeel van Romanisjin en Henley.
In de eerste, vluchtige analyses vlo-
gen de zetten over tafel. Er ontstond
een kabaal van jewelste, iedereen
schreeuwde door elkaar heen en
iedereen zag een andere winstvoe-
ring. Voor wit. En zwart. Het echte
speurwerk in het doolhof wordt op-
geknapt door de secondanten. Voor
Ulf Andersson, Timmans belang-
rijkste klusjesman in dit soort eind-

Duizend gulden
voor hotelkamer

KOEALA LOEM-
POER -De organisa-
tie van de schaak-
tweekamp tussen
Karpov en Timman
is boos op laatstge-
noemde. De verhui-
zing van de Amster-

dammer naar een an-
der, luxueuzer hotel
heeft bij de Malei-
siërs grote wrevel
opgewekt. Timman
was ondergebracht
in het vier sterren
Ming Court Hotel.

Dat was naar zijn
oordeel te lawaaie-
rig. Hij pakte zijn
spullen en nam zijn
intrek in een vier ka-
mer suite vah het
Shangri La, het
duurste hotel in heel
Malaysia. Prijs per
nacht: 1495 ringgit
(Maleisische dollars)
ofwel tussen de dui-
zend en elf honderd
gulden.

'Sd s het voetbalblad heeft
c<wSv°orzitter Jo van Marie bij devo0r actbesprekingen Libregts
Vh HSteld aan te DUJven als tech"
?oac, c,lrecteur, maar te stoppen alsSet. Van het nationale elftal. Li-Spt \Wlens contract op 1 juli af-

-Ibi He.ft volgens Van Marie in
|k-tjcaea dniet gereageerd op die sug-
_"'<.".._. -le datum van 1 juli valtVjn ln het WK.

verlangen actie van het
tuu>ste StUUr Marco van Basten:% a r' de mensen die hem heb-
L*-§stu ngesteld moeten hem ook
v slis .ren' at is niet aan ons om te
f^h VZ, n ■ Thijs Libregts onthoudt
C geen commentaar. In VI zegt hij

*--Ull<_r?cva-* *-"* eigen beweging open stappen.

"■______________________________________■
üH(i "* De spelers van het NederlijüSe Elftal willen spoedig duidel
'tja ll^ over de positie van bondsj
't. j?TniJs Libregts. De laatste eist
'Ver ljn. beurt eveneens helderheid
l*»t , 2yn functioneren bij Oranje.
VkK*en °"e PartiJen weten in het
'■^e Voetbal International van
[.r 9 Week. rj e spelers leggen deta s w.00rdelijkheid helemaal bijrr.i_ectiebestuur betaald voetbal'

Spelers willen
duidelijkheid
over Libregts De positieve houding in het begin

heeft plaats gemaakt voor een meer
realistische manier van handelen.
Directeur Woodward maakte on-
langs bekend datzijn bedrijf er alles
aan zal doen om het tij te keren en
uit de rode cijfers te komen. Daartoe
werd twee weken geleden het Su-
perkwartet geïntroduceerd, een
nieuwe spelvorm die massaal gok-
kers moet trekken voor de gegaran-
deerde jackpot van f 100.000. De
eerste resultaten zijn hoopgevend.
De belangstelling er voor was groot
en de omzet was hoger danop de an-
dere spelsoorten doorgaans wordt
behaald. Maar, zoals iedere verstan-
dige gokker, zet Ladbroke niet alles
op één kaart. Het contract, dat in
1986 gesloten werd met het ministe-
rie van landbouw loopt in principe
tot het jaar 2006, maar er is een ont-
snappingsclausule ingebouwd
waarvan beide partijen gebruik
kunnen maken. Voor maart 1991
kan het contract door een van beide
partijen eenzijdig worden opge-
zegd. Ladbroke praat hierover al en-
kele weken met de ambtenaren van
het ministerie, maar een beslissing
is er tot op heden nog niet genomen.
De vooruitzichten zijn echter niet
rooskleurig.

Uit de toelichting op de in 1989 be-
haalde omzet van f 160 miljoen
blijkt, dat ruim 77 procent daarvan
afkomstig is uit de wedkantoren. De
banen namen maar f36 miljoen
voor hun rekening, goed voor de
overige 23 procent. Daarmee liep de
omzet die op de banen werd be-
haald met meer dan de helft terug in
vergelijking tot het rampjaar 1986.
Ook het aantal bezoekers op de
koersbanen liep sterk terug. Veel
wedders verkiezen nu een gastvrij
en comfortabel wedkantoor boven
een prijzig bezoekje aan een van de
draf- en renbanen in ons land. De
baanbesturen zien deze trend met
lede ogen aan.

door wiel verheesen

Spaanse ploeg waarschijnlijk deze week een feit
Weer hoop voor Van der Velde
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buitenland

België
Vandaag, 20.00 uur:
Returns kwartfinales beker:
Standard Luik - Diest (3-2
Ekeren - St.Truiden (3-0)
Lokeren - Racing Genk (1-0)
Anderlecht - FC Luik (0-1)

sport in cijfers
WIELRENNEN

SKI

eerste divisie

De Geleendenaar kreeg van
coach Larrie van Wieren de kans
om zich in de kijker te spelen.vorm van sponsoring en salaris-

sen de hoogste prioriteit heeft.
Allereerst moeten wij met de
sponsors Intercai, TV-Gazet en
NMK de zaken rond krijgen.

GELEEN - Bij Smoke Eaters
dreigt een leegloop in het spe-
«rsbestand. De Belg Mike Pelle-
Srims heeft inmiddel al getekend
voor Utrecht. Grote interesse be-
staat er verder voor Tommy Har-
*°gs, Risto Mollen, Mike Lou-
ters, John Vorstenbosch, Hans
Öaggen, Rob Boogaart en Leo
van de Thillart. Smoke Eaters
kan deze spelers nog geen aan-
biedingen doen omdat de bud-
gettering voor het komende sei-
zoen nog niet rond is.

Houben: „Ik ben opgeroepen als
vervanger van Bert Hille, die ge-
blesseerd is. Van Wieren heeft
mij geen enkele garantie gege-
ven dat ik definitief tot de selec-
tie zal behoren. Hij heeft gezegd
dat ik, als ik mij tijdens de trai-
ningen manifesteer, volgende
week waarschijnlijk mee mag
naar het trainingskamp in Zwe-
den."

Aansluitend hierop kunnen vol-
gende week de salarisbesprekin-
gen met de spelers beginnen. Er
zullen niettemin spelers vertrek-
ken, dat is niet tegen te houden",
aldus de penningmeester.

maand geleden aan het bestuur
gevraagd om dit jaarzo snel mo-
gelijk het budget voor de spelers
vast te stellen. Die tijd is nu ruim
drie weken verstreken en hij
heeft nog geen reactie van be-
stuurswege gehad. Smoke
Eaters, dat door de snelle uit-
schakeling in de kruisfinale om
het Nederlands kampioenschap,
een extra financiële strop van on-
geveer honderdvijfentwintigdui-
zend gulden incasseerde, zal deDoor Notten is al ruim een

Teammanager Huub Notten zit
in zak en as. Hij is bang, dat hij
met een volledige leegloop ge-
confronteerd wordt indien het
Eatersbestuur niet snel met defi-
nanciële aanbiedingen over de
brug komt. „Bij de andere clubs
is men al volop bezig met con-
tractbesprekingen. Wij zijn nog
niet zo ver. Tot op heden weet ik
nog niet wat ik de spelers kan en
mag bieden."

vinger aan de pols moeten hou-
den om voor het volgende sei-
zoen nog een redelijk team op
het ijs te kunnen brengen. Voor-
al de spelers van het nationale
team in Eatersdienst zijn in trek
bij de overige eerste divisieclubs.
Penningmeester Paul Dortu re-
lativeerde de paniek van mana-
ger Notten overigens. „Morgen
(vandaag, red.) is er een be-
stuursvergaderingwaar de conti-
nuering van Smoke Eaters in de

Tony Rominger op fluweel
Raas promoveert Torn Cordes zaterdag tot kopman

Vanavond, 19.30 uur:
Sparta-Twente

PSV 25 15 5 5 35 81-30
Ajax 24 13 7 4 33 48-19
RodaJC 25 12 8 5 32 38-27
Twente 24 11 9 4 31 32-28
Vitesse 25 11 8 630 40-23
Fortuna Sittard 25 9 12 4 30 26-19
Volendam 25 11 7 7 29 36-28
Groningen 25 9 10 6 28 38-30
RKC 25 10 7 8 27 34-33
Den Haag 24 9 5 10 23 46-50
MW 25 7 9 9 23 32-47
Feyenoord 25 6 10 9 22 35-37
Sparta 24 8 5 11 21 33-43
Utrecht 25 7 7 11 21 21-35
NEC 25 5 8 12 18 26-48
BW Den Bosch 25 3 11 11 17 18-35
Willem II 25 4 7 14 15 26-41
Haarlem 25 3 5 17 11 18-55

KNVB BEKER, halve finales
Vanavond, 19.30 uur:
PSV - Ajax
Vitesse - Willem II

«CHT - Zaterdag en zondag orga-
J*rtMotorclub St. Joost de tradi-
,-tale voorjaarsmotorcross in'k-Echt. Zaterdagmiddag komt
Peügd aan bod, zondag zijn de rij-
**in de 125cc junioren, 125cc pro-
*ta, 250cc senioren en 250cc pro-
'ta aan de beurt. Aanvang eerste"■«he 13.00 uur.

KERKRADE - De Kerkraadse
-Diljart-kampioenschappen vin-
* Plaats op zaterdag 24 en zondag
"Haart in Harmoniezaal 't Tref-

""t, Meuserstraat 133, Haanrade.
,-yordt gespeeldin de A-, B-, C- en
J*asse- De wedstrijden beginnen
*fdag en zondag om 18.00 uur.
r meer inlichtingen: dhr. Mul-

*< tel. 045-455670.

Van onze sportredactie

ACQUASANTA TERME - Het peloton in Tirreno-Adriatico
bereikte gisteren het hoogste punt (1170 meter) en wie wint er:
een pure sprinter, Eddy Planckaert. Kassa dus voor de Panaso-
nicploeg van Post, die in de laatste kilometer uiterst doeltref-
fend te werk ging. De Zwitser Rominger vond deze gang van
zaken in het nabij Ascoli gelegen kuuroord Aquasanta Terme
prima. Hij hoefde zich andermaal geen extreme inspanningen
te getroosten om in de leiderstrui te blijven. Met nog slechts
een tijdrit over 18kilometer op de boulevard van San Benedet-
to del Tronto op het programma, zit de Helveet op rozen.

In hetkader van de Primavera zorg-
de Jan Raas, de big boss van de
Buckler-équipe, gisteren voor op-
vallend Nederlands nieuws. Torn
Cordes zal zaterdag zijn debuut ma-
ken als kopman in het grote werk.

Door de overmacht van Rominger,
die al op de eerste de beste dag de
concurrentie tot figuranten degra-
deerde, is van enige strijd al dagen-
lang geen sprake meer. Alle ogen
zijn al weer gericht op het volgende
karwei, Milaan-Sanremo. Daar
wachten nieuwe kansen.

Roche, zondag als tweede geëindigd
in Parijs-Nice, heeft zijn program-
ma in samenspraak met Teirlinck
gekort zodat hij optimaal aan de
start van de Tour de France kan ver-
schijnen. De winnaar van de Tour,
Giro en wereldtitel in 1987 was de
laatste jaren veelvuldig geblesseerd
aan vooral knie en dij. Teirlinck is
bang dat zijn beste renner te zwaar
belast wordt in het begin van het
seizoen. Overigens, in de aanloop
naar de Tour neemt de ler wél deel
aan het Criterium International,
Ronde van Baskenland en de Waal-
se klassiekers.

der Willy Teirlinck verklaarde dat
Roche, kopman bij Histor, zich
voorlopig geheel concentreert op de
Catalaanse Week, die 19 maart van
stapel loopt.

Een verrassende mededeling, want
Cordes (lees: Raas) zet kleppers als
Frans Maassen, Eric Vanderaerden,
Edwig van Hooydonck en Rolf Gölz
'even' terug naar de tweede rij. Raas
licht zijn besluit als volgt toe: „Ge-
zien de prestaties die hij de laatste
tijd heeft geleverd, kan ik niet om
hem heen. Zo eenvoudig is dat."

NEV -Konstantin Korotkov is in
de eerste schaats-marathon-PPioen van de Sovjetunie gewor-

g'Dimitri Botsjkarjov eindigde
v tweede. Derde werd Oleg Boz-
/ Met AlexanderMozin kwam het
( **al het afgelopen seizoen uit in

om de KNSB-
j.er- In Kiev kwamen dertig A-rij-
ij* aan de start voor een race over
(tjerd ronden. Snelste van deij^'g vrouwen die vijftig rondenfelsen, was de vroegere kernploe-
JasterLjoeda Titova.

L^ILVERSUM - Televisie-uitzen-; .en van sportwedstrijden zullen? lieer verhinderd kunnen wor-
L omdat reclameregels worden

Alle aanwezigerecla-
J^ag zo lang en zo breed in beeldpen als nodig is voor het verslag.

's de feitelijke uitkomst van het
van het Commissariaat voorl^edia om een reclamebesluit uit

J ter zijde te leggen. Een woord-. ster van het commissariaatn dat bevestigd.

Nn HAAG- Paul Haldan speelt
? komende seizoen in de Belgi-Pc tafeltenniscompetitie. De vier-
Udige Nederlandse titelhouder?ft met de toekomstige Belgische
PPioen Charleroi overeenstem-P-fi bereikt over een contract voorNaar.

Tenniszilver

Ofschoon Raas zijn jeugdige 'klas-
bak' zonder enige reserve aanwees
als aanvoerder van zijn ploeg, vindt
hij het wel een nadeel dat Cordes de
Primavera nog nooit heeft gereden
en daardoor de specifieke moeilijk-
heden in het parcours niet kent.
Raas: „Dat kan toch van beslissende
invloed zijn. Dat hebben we vorig
jaar gezien met Frans Maassen, die
op de Poggio kracht tekort kwam
om Fignon te kunnen counteren".
Vandaar dat de ploegleider over-
weegt Cordes vandaag of morgen al
vast naar Italië te laten afreizen om
de slotkilometers, wanneer de ca-
po's aan de Rivièra opdoemen, te la-
ten verkennen. „Het lijkt me een
goede zaak dat hij vantevoren weet
wat hij op de Cipressa en de Poggio
kan verwachten."

" Johnny Bosman, voorlopig nog geen dienstverband in Spanje

Op 7 februari stuurde Blatter al een
memorandum aan de Sovjetrussi-
sche Voetbalfederatie, waarin hij
zich verontrust toonde over de ne-
gatieve aspecten van het verande-
ringsproces binnen het Russische
voetbal. Volgens de FIFA dient de
onlangs opgerichte Sovjetrussische
voetbal-league zijn illegale activitei-
ten onmiddellijk te staken. Ook be-
treurde de bond het ten zeerste dat
Sovjetrussische clubs, die onder ju-
risdictie vallen van de Sovjetrussi-
sche voetbalbond, een loopje ne-
men met de internationale regels.

PARIJS - De veranderingen die
momenteel worden doorgevoerd in
het Sovjetvoetbal, bevallen deFIFA
allerminst. Zo weinig zelfs, dat vol-
gens Joseph Blatter, algemeen se-
cretaris van de wereldvoetbalfede-
ratie, de deelname van de Sovjet-
unie aan de eindronden van het we-
reldkampioenschap voetbal over
drie maanden in Italië in gevaar
komt.

FIFA dreigt
Sovjetunie

met uitsluiting

Overigens, Stephen Roche zal zater-
dag niet meedoen aan Milaan-San-
remo, de eerste klassieker voor de
wereldbeker. Ook komt Roche niet
aan de start in de Ronde van Spanje,
die op 24 april begint. Zijn ploeglei-

Koche

Rentree Liesdek
0165 A.RD _Na een schorsing van

maakte Marcel
«H -k gisteravond zijn heroptre-

lri het competitievoetbal. Hij.W".et de Fortunareserves van de

I\J 'n de derby tegen het tweede
Igg van Roda JC. Het was een ma-
lt^ Wedstrijd, die in een terechteQ.endeling eindigde. Door de

terreinomstandigheden wasL voetbal overigens moeilijk.
*Vi ** -130* na rust noS de beste

' 1-^pHikheden: eerst trof men de
de teruspringende bal

kt de lat werd geschoten. Door-
i \nere-er de defensies de voor-
I's *Ten ln bedwang hielden bleef
'Wtand 0-0. Scheidsrechter Van

.k*el. Toeschouwers 200.
itieet kader van de beloftencompe-, sPeelde het tweede team van
IS-c. gisteravond thuis tegen de re-

Van Borussia Dortmund. De
1^ ers wonnen met 4-0.

reserve divisie C
T*C 2 !!. ard 2Roda JC 2 0-0_kVo_^"lem " 2 2"1
|?V,0«--Sp. 2-VVV2 0-1f-t *Uen Bosch 2 3-0|. c"t'ndhoven2 0-0

Kt. Si,. 16 11 3 225 41-14
KCo*tard2 18 8 7 3 23 40-16
K^Jf.., 16 9 4 3 22 35-23
B&2 16 7 6 320 35-25
K%,,. 17 8 2 7 18 29-35
K-W, 2 16 7 3 6 17 41 -22K°Vei>2 16 5 7 4 17 25-27
VvT-Bn. _. 16 5 4 7 14 32-39Jh*2osch 2 18 459 13 26-38i,vV 2 18 6 1 11 13 27^12
tëShd <- . 16 3 6 712 23-38'AC 2 °SP- 2 17 368 12 20-35
rW 16 2 6 8 10 19-39

feMVSV%S-19-30uUr:

vï 2Psv"aartl9-30uur:

K^ 1 2-Helmond Sp. 2(&C 2.V"NEC 2
SiUard2

ÖOs<*h 2-RBC 2

oefenvoetbal

fe^* Miranda 0-5_V'W*»S*■'*"-Eijsden 2-1
rg'las°n. 20.00uur

o^e halve finale tegen Zweden
0 Nederland met 4-1. Wassen
.k^e beide enkelspelen en metlijken het jongensdubbel. HetJe verliespunt in de halve eind-
w* kwam op naam van laatstge-

e finale tegen Tsjechoslowakije
er voor het Limburgse teamJJ enkele winstpartij weggelegd,

w? *^e Tsjechische nummer een
"verloor Wassen met 6-3; 7-6.

- Nederland heeft «in
tennis voor jongens tot en

■*m **aar cle tweede plaats ver-
i. g. Het team bestond uit Rogier
jjen (Melick) en de in BelgischjDurg (Kinrooi) woonachtigek 6 Schalken.

Cruijff: ’Noggeensprake
van komst Johnny Bosman’

voetbalpanorama

Tirreno-Adriatico - voorlaatste etap-
pe: 1. Eddy Planckaert 178 km in
4.38.42; 2. Sörensen; 3. Lilholt; 4. Saron-
ni; 5. Strazzer; 6. Pagnin; 7. Foftanelli; 8.
Fondriest; 9. Galleschi; 10. Vichot; 11.
Skibby; 12. Dhaenens; 13. Jentner; 14.
Pedretti; 15. Pelliconi; 16. Earley; 17.
Giannetti; 18.Roll; 19. Ghirotto; 20. Kel-
ly; 25. Maassen; 28. Rooks; 51. Steven-
haagen; 55. Ducrot; 57. Theunisse; 63.
Talen; 66. Rominger, allen z.t. als Planc-
kaert; 87. Van Orsouw op 2.07; 90. Lub-
berding z.t; 98. Harmeling 4.35; 99. Ha-
negraaf; 106. Manders; 116. Poels; 121.
Breukink z.t; 145. Schurer 12.05; 165.
Solleveld z.t. Algemeen klassement: 1.
Rominger 27.06.23; 2. Leclercq op 2.31;
3. Delion 2.32; 4. Roosen 2.38; 5. Fon-
driest 2.40; 6. Jaskula 2.52; 7. Earley 2.55;
8. Kelly 2.56; 9. Steiger 3.03; 10. Maassen
3.04; 11. Giannetti 3.12; 12. Nulens 3.17;
13. Chiurato 4.07; 14. Sergeant 4.23; 15.
Ducrot 4.29;18. Theunisse 4.41; 24.
Rooks 6.10; 48. Breukink 17.08; 58. Ste-
venhaagen 21.34; 71. Lubberding 25.59;
98. Van Orsouw 36.50; 106. Verhoeven
42.10; 112. Talen 45.42; 129. Poels 53.50;
138. Harmeling 58.55; 144. Manders
1.01.11; 152. Solleveld 1.06.23; 154.Hane-
graaf 1.06.39; 155. Schurer 1.06.41.

veel er geregeld wordt", reageerde
de voormalige coachvan Spartak la-
coniek. Een andere bron zei weet te
hebben van zeker 40 vervalste com-
petitiewedstrijden en verschillende
manieren om dat te bewerkstelli-
gen.
POLITIE - Zestig Italiaanse politie-
agenten gaan eind maart het gedrag
van voetbalsupporters in Engeland
bekijken. Ze doen dat met het oog
op de WK-wedstrijden van het En-
gelse team. Engeland is samen met
Nederland, lerland en Egypte in
groep F ingedeeld en speelt zijn
wedstrijden in Cagliari.

BUNDESLIGA - Een enquête van
het Hamburgse blad 'Sports heeft
uitgewezen dat een royale meerder-
heid van de Duitsers voor een ge-
meenschappelijke voetbalcompeti-
tie is. Van de 1036 ondervraagde
burgers in de DDR en de Bondsre-
publiek tussen zestien en zestig jaar
toonde 67 procent zich voorstander
van een gemeenschappelijke Bun-
desliga. De Bondsrepubliek zou
daarin vertegenwoordigd moeten
zijn met elf clubs, de DDR met ze-
ven.

" Vemdalen (Zweden) - Wereldbeker
slalom (vrouwen) over twee manches:
1. Kronberger (Oost) 1.24,40

(41,06+43,34); 2. Ladstatter (Oost)
1.24,62 (41,39+43,23); 3. Strobl (Oost)
1.24,68 (41,21+43,47); 4. Buder (Oost)
1.24,97; 5. Wiberg (Zweden) 1.25,04; 6.
Svet (Joeg) 1.25,08; 7. Salvenmoser
(Oost) 1.25,31; 8. Bokal (Joeg) 1.25,46; 9.
Chauvet (Fr) 1.25,58; 10. Wachter (Oost)
1.25.79. Stand wereldbeker, na 29 we-
strijden: 1. Kronberger 319 p; 2. Wach-
ter 285 p; 3. Gerg 250 p; 4. Walliser 212 p;
5. Schneider 161 p; 6. Merle 152 p; 7. Fi-
gini 134 p; 8. Dedler en Svet 125 p; 10.
Wolf 119 p. Stand wereldbeker slalom,
na 8 wedstrijden: 1. Strobl 108 p; 2.
Schneider 100 p; 3. Wachter 89 p; 4. Lad-
statter 87 p; 5. Buder 82 p; 6. Maierhofer
71 p; 7. Kronberger en Sarec 56 p; 9. Von
Grünigen en Svet 51 p.

" Petra Kronberger succesvol

TENNIS

" Tel Aviv, 20.000 gulden toernooi,
vrouwen - enkelspel eerste ronde: Ore-
mans - Benzon 6-3, 6-4; Reinders - Nico-
lette Rooimans 6-1, 5-7, 7-5; tweede ron-
de: Oremans - Borneo 7-5, 6-2; Zaltz■Reinders 6-3, 6-4.

Vreni Schneider uit Zwitserland
was de snelste in de eerste manche.
In de tweede waren haar kansen na
vijfpoortjes verdwenen, toen ze een
fout maakte. Schneider diende later
een protest in. Volgens haar stond
een baancommissaris te dicht bij de
hindernis, waardoor haar ritme ver-
stoord raakte. De jury ging niet in
op haar protest.

bij uitstek de wereldbeker alge-
meen veroverde. Toen was Arme-
marie Moser-Pröll de beste.

SCHAKEN

" Oisterwijk - Zonetoernooi vrouwen:
vijfde ronde: De Greef - Harmsen 1-0,
Van Parreren - Benschop 0-1, Drewes -Roos 0-1, Finegold - Dubois 1-0,Tresch -.
Lebel 0-1. Stand na vijfronden: 1.Fine-
gold 4/2 p; 2. Benschop en Roos beiden
4 p; 4. De Greef en Van Parreren 3 p; 6.
Dubois 2/2 p; 7. Drewes en Harmsen l'/_>
p; 9. Lebel 1 p; 10. Tresch 0 p.

STERNKOPF - De clubs in de Bun-
desliga verdringen zich om Michaël
Sternkopf, het razendsnel omhoog
geschoten talent van Karlsruher SC.
Vooraan in de rij staat Bayern Mün-
chen, dat niets nalaat om Sternkopf
en zijn trainer Winnie Schafer de
ene pluim na de andere op de hoed
te steken. „Michaël Sternkopf is een
talent, dat het met zijn 19 jaarwaard
is om bij een club te spelen waar
veel van hem geëist wordt", meent
trainer Jupp Heynckes. Bij Bayern
München dus. „Ik zou het geweldi-
ge werk dat Schafer in Karlsruhe
geleverd heeft graag in München
voortzetten". De penningmeester
van Karlsruhe lacht intussen in zn
vuistje, want Sternkopf heeft nog

een doorlopend contract tot medio
1991.
STRENG OPTREDEN - De Ita-
liaanse politie zal tijdens het ko-
mend wereldkampioenschap voet-
bal met strenge hand optreden te-
gen supporters die zich misdragen.
Dat is de boodschap die een ambte-
lijke delegatie uit Nederland in
Rome heeft meegekregen na ge-
sprekken met Italiaanse collega's
van de ministeries van justitie en
binnenlandse zaken. Nederlandse
supporters zijn al op voorhand ge-
waarschuwd dat ze in ernstige pro-
blemen kunnen komen met de Ita-
liaanse politie als ze zich schuldig
maken aan vandalisme, diefstal of
handel in verdovende middelen.
EMIRATEN - De Braziliaan Carios
Alberto Pereira is gisteren aange-
steld als de nieuwe bondscoach van
de Verenigde Arabische Emiraten.
De oud-international volgt de Pool
Bernard Blaut op.
NEIJENHUIS - John Neijenhuis,
de rechterspits van FC Twente is
dinsdag geopereerd; voor de derde
maal dit seizoen al. Bij een botsing
met Arts in de wedstrijd van zondag
tegen MVV bleek een botje in de en-
kel te zijn losgeraakt. Eerder werd
Neijenhuis geopereerd aan enkel en
knie. Het herstel zal minstens zes
weken in beslag nemen.
KNVB TEVREDEN - Rinus Mi
chels en KNVB-directeur Harry
Been hebben dinsdag twee verdie-
pingen van Hotel Setar in Quartu S.
Elena op het eiland Sardinië gere-
serveerd voor het Nederlands elftal.
Michels en Been zijn redelijk tevre-
den over het onderkomen in het
badplaatsje, dat op zestien kilome-
ter van Cagliari ligt. Hotel Setar
heeft 152 kamers en biedt tal van
ontspanningsmogelijkheden, zoals
een zwembad, tennisbanen, biljart-
en tafeltennistafels en een eigen dis-
cotheek.

Van onze sportredactie

MADRID - Johan Cruijff heeft ont-
kend, dat hij overweegt om Johnny
Bosman voor volgend seizoen aan
te trekken. De trainer van Barcelo-
na reageerde daarmee op berichten
in de Spaanse media, dat de komst
van Bosman reeds een feit zou zijn
en dat daarom Salinas naar een an-
dere werkgever mag uitkijken. „Ik
heb nog geen enkele beslissing ge-
nomen over het vertrek van welke
speler dan ook. Dus ik praat ook
niet over spelers die voor het ko-
mende seizoen in aanmerking ko-
men."
In de Spaanse media werd druk ge-
speculeerd over de mogelijke komst
van Bosman naar Barcelona. Met
name het feit, dat Bosman zelf te-
genover een Belgische krant zou
hebben gezegd 'het een eer te vin-
den voor een club als Barcelona te
mogen spelen' werd als een aanwij-
ziging beschouwd, dat hij reeds had
getekend. Bosman's contract met
Mechelen loopt aan het einde van
dit seizoen af en van verschillende
kanten wordt er aan hem getrok-
ken, onder meer door Anderlecht.
SCHANDALEN - Terwijl het natio-
nale voetbalteam van de Sovjetunie
zich ter voorbereiding op het we-
reldkampioenschap uitsloofde te-
gen tweederangs tegenstanders als
Costa Rica en de Verenigde Staten,
putte de vaderlandse journalistiek
in Moskou zich uit in het opdiepen
van nieuwe schandalen. Dat resul-
teerde ondermeer in een pagina-
groot artikel in het blad 'Literatoer-
naja Gasjeta', waarin Arkadi Galins-
ki allerlei onverkwikkelijkheden
onthult. Volgens hem is er jaren-
lang, net als in Roemenië, met het
verloop van de Sovjet-competitie
gemanipuleerd. De kwalijke prak-
tijken varieerden van handjeklap,
belastingontduiking, zwart geld tot
regelrechte omkoping van scheids-
rechters en spelers en politieke
druk. Galinski haalt onder anderen
oud-bondscoach Konstantin Bes-
kov aan. „ledereen weet toch, hoe-

De Zwitserse is, met nog vier
Zweedse races te gaan, kansloos
voor prolongatie van de wereldbe-
ker algemeen. Alleen in de slalom,
waar ze met nog een wedstrijd voor
de boeg deeerste plaats verloor aan
Strobl, heeft ze nog kans. De eerste
prijs in de reuzeslalom is zeker voor
Wachter.

Het was toch een goede dag voor de
Oostenrijksen. Achter Kronberger
eisten Ladstatter, Strobl, de beste in
de stand van de wereldbeker sla-
lom, en Buder deplaatsen twee, drie
en vier op. Het is elf jaar geleden,
dat een inwoonster van het skiland

VEMDALEN- De Oostenrijkse ski-
ster Petra Kronberger heeft zich
vrijwel verzekerd van de wereldbe-
ker algemeen. Kronberger won
dinsdag in Vemdalen (Zweden)
voor het eerst in haar loopbaan een
slalom die meetelt voor de wereld-
beker. In de totaalstand heeft ze 34
punten voorsprong op landgenote
Anita Wachter, die over twee man-
ches tiende werd.

Petra Kronberger
dicht bij beker
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Van onze medewerker
THEO KEYDENER

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

Aanvaller Marcel Houben van
Smoke Eaters is alsnog aan de
nationale selectie toegevoegd.Spelers-uittocht bij Smoke Eaters

Vanavond, 19.30 uur
PEC Zwolle - Heracles
Telstar - Emmen
DS '79 - Helmond Sport
Veendam - Go Ahead Eagles
Cambuur L. - NAC
RBC - VW
De Graafschap - Heerenveen
Excelsior - Eindhoven
SVV - AZ 27/3

SVV 27 20 4 3 44 54-17
NAC 25 14 7 4 35 43-22"
WV 27 10 10 7 30 41-32
AZ 26 11 7 8 29 40-32.
Heracles 26 12 5 9 29 29-33
RBC 24 9 8 7 26 31-30
De Graafschap 26 9 8 9 26 39-35
Eindhoven 27 9 8 10 26 45-48
Helmond Sport 25 9 7 925 40-41
Veendam 25 9 6 10 24 31-37
Go Ahead Eagles 26 10 4 12 24 33-36
PEC Zwolle 27 5 14 8 24 22-26
Cambuur 27 7 10 10 24 33-40
Emmen 26 7 9 10 23 38-40
Wageningen 27 6 11 10 23 32-37
Excelsior 26 5 12 9 22 28-35
Telstar 26 8 6 12 22 40-50,
Heerenveen 26 8 5 13 21 29-38
DS'79 27 5 9 13 19 36-55

Heerenvèen, SVV, NAC en Wageningen
periodekampioen.

Vijfde periode
AZ 4 4 0 0 8 8-1
SVV 4 3 10 7 6-1
PEC Zwolle 4 3 0 16 3-1
GoAhead Eagles 3 2 10 5 8-2.
RBC 3 2 10 5 3-1
De Graafschap 4 2 1 15 7-2
NAC 3 2 0 14 5-2
Eindhoven 4 12 14 6-8
Telstar 3 0 3 0 3 4-4
Cambuur 4 112 3 2-4
DS'79 4 112 3 8-11
Heracles 4 112 3 5-8
Excelsior 3 0 2 12 3-5
Veendam 3 0 2 12 3-5
Helmond Sport 3 10 2 2 3-8
VW 4 10 3 2 5-7'
Wageningen .402222-4
Heerenveen 4 10 3 2 1-4
Emmen 3 0 0 3 0 0-4

sport kort
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Avanti kolbert in geel of lila Linnen/katoen 99.- Ecco printblouse met geel of groen als hoofd- 39.- Groen of donkerrood Avantikolbert. 99.- Katoenen Ecco blouse in jade, wit, zand 39.- Donkergeel Avanti kolbert, polyester/viscose. 99.- Katoenen Ecco jack in emerald en paars 125.J
Meerkleorig Avanti hemd, katoen. ,0 kleur. Viscose. M-L " Polyester/viscose. en koraal. M-L Ook in groea met voor- en rugprint. 38-44
Avanti broek met riem Polyester/katoen Jf~ Bijpassend Ecco broekrokje in dezelfde kwali- 35.- BijkJeurend Avanti dessinhemd. Katoen. 39.- Bijpassende katoenen Ecco broek in 45.- Meerkleurig Avanti printhemd. Katoen. JV.- Ecco blouse van bedrukt katoen in paars, /V-I
In steenwit en kaki' 69.- teit en kleuren. M-L Groene of donkerrode Avanti broek met dezelfde kleuren. M-L Avanti broek met riem. Polyester/viscose. koraal, rood en zeegroen. M-L . I

riem. Polyester/viscose. 69.- In donkergeel en groen. 69.- Bijpassende Ecco broek. M-L J7.1
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fetto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 9_ x 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,-
Ettectieve laarrente vanal 12.2°.

Elk bedrag tot ’ 100.000,-en andere looptijd
mogelijk.96 mnd. geld .oor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

■e Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever
m Overlijdensrisico meestal gedekt Bi| ziekte, ongeval enz. vrijstelling var

aflossing mogelijk (vraag info)
le Doorlopend krediet 2% aflossing
M Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaar

Raeds moer dan 15 jaar vertrouwd- (gediplomeerd) kredietintermediair.

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

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

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.
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schoenen b.V. Donderdag koopavond tot 8 uur

's Maandags tot 1 uur gesloten
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f 500. INRUIL
VOOR UW OUDE FOTO-, FILM- OF VIDEOCAMERA.

Bij aankoop van de allernieuwste Bauer VHS-c COMBI : [.yMl.l^j _»««^B___lo
camcorder, de VCC 610, ontvangt u tijdelijk f 500- »-»«j».m-.ttj E E3__EgH B-WFinruil voor uw oude camera. S£*T**'****7n_l IHP*^*_M_t__B**
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een grote hoeveelheid hoogwaardige _._-._ V ■"*_f**^SB_:r~~argßi H^ltectaek. 2499 r

e/v. _H*lvl
Gegarandeerde inruil JWT

pZIJLSTRA
fl ■ Saroleastraat 60 Heerlen
Wë W en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.
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