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S-ex

aatste opnamen
Club Verotique

Van onze rtv-redactie

UVERSUM/ROTTERDAM -L-Veronique stopt met het
gramma Club Verotique. Op
naart zal het voor het laatst ter zijn. Het besluit is genomen,
dat er nauwelijks adverteer-
B te vinden zijn die zendtijd
d het programma willen ko-
I Gemiddeld kijken 600.000rrsen naar Club Verotique.

: programma heeft nogal wat
erstand opgeroepen, onder»r bij vrouwenorganisaties,
i zijn behalve op Club Veroti-
e ook nogal gebeten op hetNgelijke programma van Ve-
Uca, de Pin Up Club.

Planbureau
voorziet

tegenvallers
ff HAAG - Het Centraal Planbu-jivoorziet tegenwind voor de Ne-
jandse economie na 1990. DitMs nog sprake van een blijvend
«e ontwikkeling. Hogere uitga-

| belastingtegenvallers en hoge
e zullen na 1990 negatief uitwer-

" Daarbij komt het ongelegen
het financieringstekort dit jaar
verder daalt dan tot de afge-

>ken 5,25 procent, terwijl anderelen van de hoogconjunctuur
ben geprofiteerd om hun tekor-
extra terug te dringen.

blijkt uit het Centraal Econo-
ch Plan (CEP) 1990, waarover de
*st betrokken bewindslieden
1 binnenkort buigen, alvorens
officieel zal worden gepubli-rd. Wijzigingen worden nieter verwacht in het CEP.

spelen een rol in deI.^Ussie over de vraag of er ditNaar al maatregelen moetenNen genomen om de uitvoering
"r het regeerakkoord niet in ge-
r te brengen.

£ loonontwikkeling valt dit jaar
r' hoger uit dan in de cijfers vanptember vorig jaar nog werd aan-fromen.

het weer

jfcU ZONNIG
* het oplossen van de plaat-
'*3k gevormde mist zal hetP Vrij zonnige dag worden.

', 's alleen wat sluierbewol-
aanwezigen in de middag

Jj1 een enkele stapelwolk
'staan. De wind is matig uit

fe_? West tot zuid- De «niddag-
loopt op tot 16

["h ' terwiJl de minima
5 graden wordt Het

fWrbeeld wordt bepaald
CJJ 1" een hogedrukgebied bo-
_^? frankrijk en zorgt de ko-
Va^ e dagen voor aanvoeri>,j^achtere lucht waarbij de
'iilT aStemperatuur geleide-j«oploopt naar 20 graden tij-
y.^ het weekeinde,

'"■efr actue,e informatie be-
lt,. *ende het weer in Limburg
„7 1* u bellen 06-91122346&DAAG:C°P: 06.55 onder: 18.44
w*anop: 23.52 onder: 07.38JgG-W

06.53 onder: 18.45
"anop: 23.52 onder: 07.58

Zaal
Het niet laten doorgaan van de af-
topping reiskostenforfait bij open-
baar-vervoergebruikers scheelt
jaarlijks 20 tot 30 miljoen gulden
voor de schatkist. Dat geld willen
CDA en PvdA terughalen door een
aanpassing van de zogenoemde
autokostenfictie. De fictie geldt
voor werknemers die in een auto
van de zaak rijden. Zij moeten als zij
meer dan 2.000 kilometer per jaar
privé met de wagen rijden, 20 pro-
cent van de cataloguswaarde bij
hun inkomen optellen.

CDA en PvdA willen de grens van
2.000 privé-kilometers verlagen
naar 1.000. Bovendien zal het per-
centage van de cataloguswaarde dat
men bij het inkomen moet optellen,
hoger zijn als men meer dan 30 kilo-
meter woon-werkverkeer heeft. Het
wordt dan tussen de 20 en 25 pro-
cent. Exact moet het nog worden
vastgesteld.

Carpooling
De regeringspartijen besloten ver-
der carpooling, het samen rij den
naar en van het werk, te stimuleren.
Een belastingaftrek voor meerij-
ders, die nu alleen geldt voor men-
sen die elke dag op een andere
plaats werken, gaat ook gelden als
men elke dag naar dezelfde werk-
plek rijdt. Ook deze regeling moet
nog nader worden uitgewerkt.

Heerlense regel
gemeentegarantie
toch van kracht
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense re-
geling voor het verlenen van
gemeentegarantie voor eigen
woningen wordt toch van
kracht. Een schorsing van de
regeling door deKroon op ver-
zoek van staatssecretaris
Heerma, die het niet eens is
met het Heerlense plan, is ver-
lopen. Vernietiging van de re-
geling is nu niet meer moge-
lijk. „Kennelijk was het dus
toch niet zon slecht besluit",
zei wethouder Hub Savels-
bergh gisteren ironisch.

Het bijzonderevan de Heerlensere-
geling is dat de garantie pas ver-

leend wordt wanneer 'redelijker-
wijs' te verwachten is dat de geldne-
mer de financiële verplichtingen
over de hele looptijd van de hypo-
theek kan nakomen. Als de rente
stijgt, mag dat door de banken niet
worden doorberekend zonder toe-
stemming van het Heerlens college.
Daarmee komen i.n de praktijk
eigenlijk alleen nog hypotheken
met langlopende rentepercentages
voor een garantiein aanmerking.
Overigens hebben meer dan hon-
derd Nederlandse gemeenten in
Heerlen deregeling opgevraagd. De
Vereniging Eigen Huis in Amers-
foort vreest dat het afgelopen is met
de huidige gemeentegarantie wan-
neer andere gemeenten de Heerlen-
se regeling overnemen.

" Zie verder pagina 11

VVD woedend over compromis aftopping reiskostenforfait

Gebruiker openbaar
vervoer wordt ontzien

Van onze parlementsredactie

EN HAAG - Mensen die
voor hun woon-werkver-
keer aantoonbaar gebruik
maken van het openbaar
vervoer, zullen niet gekort
worden in de nu bestaande
reiskostenaftrek voor de
belastingen. Autogebrui-
kers daarentegen zullen de
reiskostenaftrek bij afstan-
den van meer dan 30 kilo-
meter niet meer zien toene-
men (de aftopping reiskos-
tenforfait). De regerings-
partijen CDA en PvdA zijn
dit gisteren onder leiding
van minister Kok (Finan-
ciën) en zijn staatssecretaris
Van Amelsvoort overeenge-
komen.

VVD-fractieleider Voorhoeve heeft
woedend op het compromis gerea-
geerd. Hij wees erop dat het CDA
vorig jaar niet met de VVD had ge-
zocht naar alternatieven over de af-
schaffing van het reiskostenforfait.
Dit leiddeuiteindelijk tot deval van
het tweede kabinet-Lubbers. „Nu
wordt de zaak door CDA-PvdA gro-
tendeels teruggedraaid. Vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Ik
vind dat buitengewoon doorzichtig.
Het soort politiek gedraai waar ik
niet goed van word".

De VVD wil nog vandaag een
spoeddebat over de zaak in de Ka-
mer. Daarin wil het Kamerlid Jor-
ritsma minister Maij-Weggen (Ver-
keer) aan de tand voelen over de nu
gesloten deal tussen CDA en PvdA.

Gorbatsjov enige kandidaat
voor Sovjet-presidentschap

MOSKOU - In de Sovjetunie wordt
vandaag door het Congres vanVolksafgevaardigden een president
gekozen aan wie in verband met de
economische en politieke situatie in
het land uitgebreide lOevoegdheden
zijn toegekend. Het Centraal Comi-
té van de Sovjet-cornmunistische
partij stelde gistermiddag partijlei-
der Michail Gorbatsjov kandidaat
voor de functie en niemand twijfelt
er eigenlijk aan dat hij vandaag
zichzelf opvolgt in defunctie, waar-
in hij dan meer macht heeft ten kos-
te van de communistische partij.

Tijdens de zitting van het Congres,
die maandag werd geopend en met
een dag tot en met vandaag is ver-
lengd, werd gisteren na lange debat-
ten onder voorzitterschap van Mi-chail Gorbatsjov besloten dat het
parlement zelf de president-nieuwe-
stijl zal kiezen. Daarvoor is een en-
kelvoudige meerderheid voldoen-
de. Na de eerste ambtsperiode
wordt voortaan de president geko-
zen bij algemene, geheime verkie-
zingen.

Eerder op de middag leed de groep
van oppositioneleradicale afgevaar-
digden een nederlaag met zijn eis
dat ook de eerste nieuwe staatspre-
sident direct door het volk zou wor-
den gekozen.
Het Politburo-lid Aleksandr Jako-
vlev riep echter tijdens het debat de
afgevaardigden op 'persoonlijke
moed en wijsheid' te tonen. „Alge-
mene verkiezingen hebben alleen

zin wanneer er een meer-partijen-
stelsel bestaat. Daarvan kan men
echter in de Sovjetunie nog niet
spreken", zei Jakovlev. De litera-
tuurcriticus Dimitri Ligatsjov
steunde deverkiezing doorhet Con-
gres. Hij herinnerde aan de emoties
bij de Russische februari-revolutie
in 1917 en waarschuwde voor het
gevaar van een nieuwe burgeroor-
log.

vandaag
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Nekkramp in
Roermond

ROERMOND - Opnieuw is in Lim
burg een geval van nekkramp ge-
constateerd. Dit keer bij een vierja-
rige jongetje van basisschool De
Brink in Roermond. Volgens
schooldirekteur Chrit Achten is het
kind al weer aan de beterende hand.
Ook bij een leerlinge van het Eind-
hovense Eckart-college is nek-
kramp vastgesteld. Het gaat om een
15-jarig meisje uit Nuenen. Ook zij
maakt het redelijk.
De gewestelijke gezondheidsdienst
Midden-Limburg heeft alle ouders
van de openbare basisschool in
Roermond uitvoering geïnformeerd
over het fenomeen nekkramp.

" Zie verder pagina 11

Roemenen
massaal naar

Oostenrijk
WENEN - Aan de Oostenrijks<
grens hebben zich gisteren 35.001
Roemenen gemeld, die in een laat
ste wanhopige poging probeerder
nog voor middernacht Oostenrijlbinnen te komen. Na dat tijdstil
gold voor hen namelijk een visum
plicht, een poging van de Oosten
rijkse regering om de vluchtelrn
genstroom uitRoemenië in te dam
men.

Oostenrijk behoorde, met Zweder
en Finland, tot de weinige Westeu
ropese landen die Roemenen zondervisum toelieten. Maar het land i:
de laatste maanden overstroomc
met duizenden vluchtelingen, waar
van het grootste deel, ruim vierdui
zend, uitRoemenië kwam. Alleen a
in de laatste twee weken meidder
zich duizend Roemeense vluchte
lingen in Oostenrijk aan, hetgeen ir
bepaalde plaatsen al tot problemer
heeft geleid.
De vluchtelingenstroom maakt dvi
delijk dat de Roemenen nog steeds
weinig vertrouwen hebben in he
nieuwe regime in Boekarest. Me
name op het platteland is in d<
voedselsituatie nog weinig veran
derd.

(ADVERTENTIE)

FAX AANBIEDING OKI-5
van 3.595,-voor 2.995,- (ex. Btw)
AUTOTELEFOON NOKIA

vanat 85,- per mnd. (ex. Btw)

043. 68 66 16

fÊ 'jTVtelecom

"Zonder veel ceremonieel
is gisteren in Bonn het zoge-.
heten 'twee-plus-vier-over-
leg' over de Duitse eenwor-
ding begonnen. Over het
verloop van de eerste be-
sprekingen is niets bekend
gemaakt. Wel werd na af-
loop bevestigd, dat Polen in
een later stadium aan het
overleg zal deelnemen als de
kwestie van zijn westgrens
ter sprake komt. Een volgen-
de bijeenkomst is voor begin
april vastgesteld, als dan
tenminste in de DDR een re-
gering is gevormd. In de
grote zaal van het het minis-
terie van buitenlandse za-
ken in Bonn had men voor
het overleg nog net op tijd
het meubilair vervangen.
Voor de ovale tafel kwam
een ronde in de plaats,
waarmee de gelijkberechti-
ging van de twee Duitslan-
den en de vier overwin-
naars van de Tweede We-
reldoorlog werd gedemon-
streerd.

overen jubileum
ambulancevervoer

Overleg Duitse eenheid gestart

(ADVERTENTIE)
_9| In de Jackpot... f 1.41.000,-
-§ zondagavond prijzenfestival!!

_/^^ ~j ,;.^^!3^*WBsHt; ■" , ,c___(_r

S*-^_-B __■ _H Hr _w H _■ __■9.1 ____._t._v a*s? Bi_RI __%******__*__

VANAVOND . ....
Chris Andrew/

* 22 maart: Danny Fabriü " 29 maart: Trio Helleniqueü

(ADVERTENTIE)

Bavaria bier Witlof
krat 12flesjes è 0,3 liter 500 gram

Maximaal K %sJ E^M %aW
5 kratten
perklant. H^^M _ {

Aanöt_dingen gekltg i/m za 17maan 1900. Zolang da voorraadstrekt. Pnftwiizigtnganvoor- /___________■____________■_________£_twhouüen Ds versaanbteding is a*Mn verkrijgoaar m hUattnmei «en veriahMng.

MINI-PW)S&>bAAXI^US~^WT
(ADVEKTE-VT/E)

Herenregenjassen
Sportieve en klassieke regenjassen in de kleuren

beige en grijs.
Normaal’ 279,-// 329,-// 369,-

-179 -Voordeelprijs JL #_/ "

daar winkel je voor je plezier !



theaters

HEERLEN:- do. 15/3: Het vervolg met 'Vrouwen,
Oorlog, Lustspel'. Toneelstuk van Tho-
mas Brasch. (20.30 uur).- vr. 16/3: Heerlens Streektheater, pre-
mière; Loeès hinne en brandnetels.
- vr. 16/3: Soloprogramma van Miei
Cools. 'Waar het hart vol van is...'. (Klei-
ne Zaal. 20.30 uur).

- za. 17/3, zo 18/3 en di 20/3: Reprises
Heerlens Streektheater. 'Loeés hinne en
brandnetels.

KERKRADE:- vr. 16/3:Toneelstuk 'La Strada' naarde
gelijknamige film van Federico Fellini.- za. 173: Karl Dall met parodie en sati-
re. 'Falsch verbunden'.- zo. 18/3: Jeugdkomedie Amsterdam
brengt de jeugdvoorstelling 'Kijk naar
je eigen. (14.00 uur).

SITTARD:
- vr. 16/3: Harry Saeksioni & Band.- za. 17/3: Thérèse Raquin. Toneelstuk
van Emile Zola door Theater Het Ver-
volg.
- zo. 18/3: Flamenco Puro. Koffieconcert
met Wannes van der Velde. (12.00 uur).- di. 20/3: Carmen. Opera van Georges
Bizet door Opera Forum.

MAASTRICHT:- do. 15/3: Opéra Comique. 'The Pirateï
ofPenzance'. (Stadsschouwburg).- vr. 16/3: 'Cocktailuur. Komedie met oa
Mary Dresselhuys, Ton Lensink en
Ramses Shaffy. (Stadsschouwburg).
- vr. 16/3: Sternkunstenaar Jaap Blonk
'Liederen uit de hemel. (Theatercafé
23.00 uur).

- za. 17/3: Toneelgroep M'46. 'Ik ben niel
rappaport'. (Theater 't Pesthuys).- za. 17/3: Opera 'Madame Butterfly'
Limburgs Symphonie Orkest. (Stads
schouwburg).- za. 17 3: Sternkunstenaar Jaap Blonk
'Liederen uit de hemel. (Theatercafé
23.00 uur).- zo. 183:Live uitzending Omroep Lim
burg over literatuur (Theatercafé, 10.0C
uur). Literaire brunch. (Theatercafé
11.30 uur). Literaire infomarkt. (Stads
schouwburg, 14.00 uur.- zo. 18/3: Literaire happening Rim-ram
Redoute. (Redoute).
- zo. 18/3: Boekenbal. (Stadsschouw
burg, 22.30 uur).- di. 20i3: Humorist Herman Finkers

'De Zon gaat zinloos onder...' (Stads
schouwburg).- di. 20/3: Theatergroep Het Vervolg
'Vrouwen, Oorlog. Lustspel'. (Zaal Hel
Vervolg, 20.30 uur).- wo. 21/3: Lunchconcert door Daniël
Speer Trombone Consort. (Redoute
12.30 uur).

- wo. 21/3: Cabaretgroep Purper; 'Pur
per Pastische'. (Redoute).- wo. 21/3: Theatergroep Het Vervolg
'Vrouwen, Oorlog, Lustspel'. (Zaal Hel
Vervolg, 20.30 uur).

ROERMOND:
- do. 15/3: Jool hul cabaret Waardenberj
en De Jong.- vr. 16/3: 'Zondagskinderen', blijspe
van Bob Larbey.- zo. 18/3: Circus Square JazzBand. Jaz.
in het café. (14.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen alk
voorstellingen om 20.00 uur.

" Scène uit Jool hul van
Waardenburg en de Jong, te
zien in Roermond.

kunst

verder in...

SITTARD - In Theater Sirkel, Putstraat
22 leest Wout Paulissen zondag 18 maart
om 14.30 uur voor uit eigen werk voor
kinderen vanaf 7 jaar. In hetzelfde thea-
ter wordt 19 maart (Sint Joep) door de
stichting Alex d'Electrique het Alfred
Jarry project gepresenteerd. Stichting
d'Electrique is de harde kern van Alex
d'Electrique en produceerde eerder pro-
gramma's als 'Venijnig Variété. 'Schok-
land' en 'The Electric Suburb'. Het pro-
gramma begint om 20.3Uuur. Aanslui-
tend kunt u vanaf ongeveer 22.00 uur
luisteren naar het Jazz Trio 'Al Defino'.
GELEEN - Vrijdag 16 en zaterdag 17
maart vindt in de Hanehof de première
plaats van het nieuwe programma van
Cabaret Veer en Vief. Het cabaretduo
Wiebe de Vries en Emile Hutten brengt
het programma dat luistert naar de titel
'Gein Gezich'. Er passeren weer vele
medemensen de revue: de komiek, de
moralist, de zwartkijker en de slodder-
vos om er maar een paar te noemen.
Aanvang: 20.00 uur.

HOENSBROEK - Het solistenensem-
ble 'Consorcio Manuel Garcia', bestaan-
de uit Magda Crijns (sopraan). Annemie
Vallino-Ravetta (mezzosopraan), Emile
Godding (bas/bariton) en Gerard Wijnen
(piano), brengt morgenavond 16 maart
in de groene kamer van kasteel Hoens-
broek een programma dat is samenge-
steld uit composities van Mozart, Vac-
cai, Bellini en Verdi. Verder wordt er
medewerking verleend door de violiste
Elisabeth Blumenthal. Het concert be-
gint om 20.00 uur.

LANDGRAAF - In het Grand Theater

laat de muziek/theatergroep 'Hamer-
slag' morgenavond om 20.00 uur zijn
programma 'Van horen zeggen' zien.
Het vooroordeel speelt hierin een cen-
trale rol. Zaterdag 17 maart kan er vanaf
21.30 uur weer geswinged worden in het
Landgraafse Theater. De formatie
'Oversized' zal het publiek moderne en
vlotte muziek ten gehore brengen. Aller-
lei muziekstijlen zullen de revue passe-
ren, waaronder Funk, Latin-Rock en
Reggae.

MAASTRICHT - De muziek/theater-
groep Magma uit Maastricht brengt za-
terdag 17 en zondag 18 maart om 21.00
uur in het CCV-gebouw hetstuk 'Kamer
meteen deurtje. In het Lösstheater ver-
zorgt gitarist René Schols samen met
bassist Jo Didderen en drummer Ron
Coolen een optreden met op het reper-
toire muziek uit de jaren '40 en '50. Aan-
vang: 20.30 uur.
Zondag 18 maart om 11.30 uur worden
in het Bonnefantenmuseum films van
Richard Serra getoond naar aanleiding
van zijn expositie 'Richard Serra teke-
ningen.
In het Generaalshuis vindt zondag 18
maart om 14.30 uur de toneelvoorstel-
ling 'Hotel Concordia' voor kinderen
vanaf zeven jaar plaats. Een produktie
van het Maastrichtse jeugdtheatergezel-
schap 'Het Moment.
Zondag 18 maart brengt de Stichting In-
tro een concert dat in zijn geheel gewijd
zal zijn aan de componist Werner Henze.
Intropodium, St. Maartenspoort 2. Aan-
vang: 15.30 uur.
In de concertzaal van het Conservato-
rium zullen 16 maart het Maastrichts
Conservatorium en het Koninklijk Con-
servatorium Antwerpen onder leiding
van Ernest Maes met solistische mede-
werking van Sabine Uytterhoeven (kla-
rinet) een concert verzorgen.

" Cabaret Veer en Vief met de première van 'Gein gezich'.

Italiaanse operasier honderd jaar geleden geboren

Gigli-herdenking door
Limburgse operastichting
MAASTRICHT - De Stichting
Opera Limburg (SOL) her-
denkt komend weekeinde, dat
de befaamde Italiaanse tenor
Benjamino Gigli honderd jaar
geleden in Recanati, vlak aan
de Adriatische kust werd ge-
boren. Ter gelegenheid daar-
van staan twee Gigli-herden-
kingen op het programma: ko-
mende zaterdag in de Stedelij-
ke Muziekschool, St. Maar-
tenspoort 2 te Maastricht en
komende zondag in kasteel
Oost te Valkenburg. De bij-
eenkomst in Maastricht begint
om 19.30 uur, die in Valken-
burg om 15.00 uur.

De herdenkingwordt verzorgd door
de Gigli-kenner Jan Christjaans uit
Maaseik, die vóór de pauze een le-
vensschets zal geven van de be-
faamde zanger. Daarbij worden mu-
ziekfragmenten ten gehore ge-
bracht en unieke filmbeelden ver-
toond. Na de pauze wordt de film
'Taxi di notte' gedraaid van regis-
seur Carmine Gallone. De film, die
in juli 1950 werd opgenomen, han-
delt over een taxichauffeur (ge-
speeld door Gigli), die operazanger
wil worden. In de film krijgt Gigli
de kans een aantal prachtige volks-
liederen en opera-aria's te zingen.
Zo is er muziek te horen van Caslar,
Leoncavallo, De Curtis, Di Capua
en Donizetti.

Benjamino Gigli was de beroemd-
ste operazanger van zijn tijd, had
meer dan vijftig rollen opzijn reper-
toire en excelleerde in de Italiaanse
lyrische opera's. Hij debuteerde in
1914 in Rovigo, zong in 1920 voor
het eerst in de Scala van Milaan en
werkte van 1920 tot 1932 en in het
seizoen 1938/39 aan produkties van
de Metropolitan Opera te New
Vork. Benjamino Gigli overleed in
Rome in 1957.

U Benjamino Gigli

Amerikaanse
blaasmuziek
in Maaspoort

VENLO - De mini-serie Symfoni-
sche Blaasmuziek in de Maaspoort
te Venlo wordt zaterdag 24 maart af-
gesloten door de Kerkelijke Harmo-
nie van Thorn en Mannenkoor Ven-
lona uit Venlo. Tijdens dit tweede
concert in deze serie, die is geïni-
tieerd door Roy Schijff van het
KRO-radioprogramma 'Zin in mu-
ziek', zal de Amerikaanse (blaas-
)muziek centraal staan.

Tijdens het eerste concertgedeelte
voert harmonie St. Michael 0.1.v.
Heinz Friesen het volgende pro-
gramma uit: Parable for band van
Vincent Persichetti; de Rhapsody
in blue van George Gershwin en
Symfony nr. 5,5 van Don Gillis. So-
list in Gershwins Rhapsody is pia-
nist Rian de Waal.

Na de pauze neemt Ger Withag van
Venlona de dirigeerstok van Heinz
Friesen over. Onder zijn leiding
wordt het volgende programma uit-
gevoerd: de negro-spirituals Nobo-
dy knows en Old black Joe (a capel-
la), Vier volksliederen van Aaron
Copland voor bariton, mannenkoor
en orkest en een selectie uit Porgy
and Bess van Gershwin in een ar-
rangement van Piet Stalmeier. So-
listen zijn sopraan Claron Mcfadden
en bariton Michail Ryan.

Het laatste concert in deze minise-
rie, dievolgend seizoen in meer uit-
gebreide vorm zal worden geconti-
nueerd, begint om 20.00 uur.

recept
Bigosch
(zuurkoolgerecht)
Benodigdheden -voor 4 personen: 400
g mager varkensvlees, 100 g kno-
flookworst,. 100 g mager rookspek,
750 g zuurkool, 2 tl bloem, 2 appels,
geschild en grof geraspt, 1 kg aardap-
pelen, geschild en in plakjes gesne-
den, zout.
Snijd spek in dobbelstenen en var-
kensvlees in flinke dobbelstenen.

Snijd worst in plakjes. Laat zuurkool
goed uitlekken. Verhit boter en bak
rookspek uit. Voeg varkensvlees toe,
schep goed om en doe daarna deksel
op de pan. Temper hittebron en laat
geheel in gesloten pan 10 minuten
zachtjes smoren. Strooi bloem erover
en voeg onder voortdurend roeren 2
dl koud wt.er toe. Leg zuurkool, ap-
pels en plakjes worst in de pan.
Schep goed om. Voeg aardappelen
toe en schep weer om. Deksel op de
pan en plaats deze in een op 175°C. -

stand 3 - voorverwarmde oven en
stoof het gerecht in ca. 1 uur gaar.
Strooi er naar smaak zout over en
schep vlak voor opdienen nog een-
maal om. Geef bij dit eenpansgerecht
sneetjes brood met boter of knappe-
rig stokbrood.
TIP: Na het toevoegen van de aardap-
pelen kan het gerecht ook in een
vuurvaste schaal in oven of in de rö-
mertopf bereid worden.
hub meijer

Jubileumconcert
van Ste. Cécile

EIJSDEN - Een mijlpaal en tevens
een nieuw begin. Zokan hetconcert
worden gekwalificeerd, dat de Ko-
ninklijke Harmonie Ste. Cécile van
Eijsden op zaterdag 21 april in het
Staargebouw in Maastricht gaat ge-
ven. Aanleiding tot dit jubileum-
concert is nl. de viering van het 110-
-jarig bestaan van deze harmonie.
Bovendien zal de nieuwe dirigent
van Ste. Cécile, Alex Schillings, die
vorig jaar de dirigeerstok van Hen-
nie Ramaekers overnam, zich voor
het eerst met een geheel nieuw pro-
gramma aan het publiek presente-
ren.

De dirigentenwissel en de daaruit
voortvloeiende gewijzigde aanpak
heeft geleid tot een programma, dat
- minder dan voorheen - is gecon-
centreerd op het Frans (Belgisch)
blaasmuziekrepertoire. Meest"in het
oog springend is de uitvoering van
'Aphorisme zum Wem, Kantate für
gemischtes Chor und symphonisch
Blasorchester auf Gedichte von

Georg Bnti:ing' van de Duitse com-
ponist Hilger Schallehn. Het betreft
de première van deze compositie,
waaraan wordt meegewerkt door
een gemengd koor van ongeveer 150
zangers, samengesteld uit ledenvan
het Gemengd Zangkoor St. Joseph
Hoensbroek en het Ger engd Zang-
koor uit Beek.
Het programma van c*'.t bijzondere
concert toont verder een combina-
tie van originele blaasmuziek-com-
posities en arrangementen van sym-
fonische werken: Eventide, a son of
sunset van Alfred Reed, Wind Harp
van Joseph Horovitz, de ouverture
Rienzi van Wagner, het Konzert-
stück für Klavier und Orchester van
Carl Maria von Weber in een arran-
gementvan Martin Koekelkören en
Capriccio Espagnol van Rimsky
Korsakow. Solist in Webers Kon-
zertstück is de bekende pianist Ivo
Janssen.

Het jubileumconcertvan Ste Cécile
begint om 20.00 uur.

Film- en—
videofestivl

in Hogesche
Sittard

SITTARD - De Hogeschool i
staat zaterdagavond en zondi
gen geheel in het teken van he i
en videofestival. Vanaf zat
middag 17.00 uur tot 6.30 uur 4
gende morgen worden er in c
en collegezalen van de schoo j

vertoond en video's van amal 1
mers. Het- festival wordt ir 1
door de bekende regisseuse f
ka van Brakel.
Op het festival, dat de titel 'Vl
lita tot Nola' heeft meegeki.
worden de volgende films vert'
Lolita, Een maand later, I've b
the mermaids singing, Nola di E
Chinatown, Choose me, The |g
man always rings twice, M
pierce, Sophie's choice, Despe \
seeking Susan, Betty Blue en"6
nah and her sisters.
In de grote hal van de school, i s
centrumlaan 35, is een fot<r
strijd te bezichtigen. Het fe.i
wordt met een ontbijt afgeslot|e,

’Limburgse’
workshop
in Brussel

BRUSSEL- De Limburgse zangpe-
dagoog en koordirigent Eric Her-
mans, o.a. bekendvan het befaamde
Maastrichtse kamerkoor Studium
Chorale, gaat binnenkort als muzi-
kaal en vocaal begeleider en trainer
meewerken aan de Contemporary
Mucis Theater Meetings in Brussel.
Deze theaterworkshops voor zan-
gers worden georganiseerd door de
Muntschouwburg en hebben plaats
in de Dansstudio's van dit operage-
bouw.

Eric Hermans, sterndocent aan de
Maastrichtse toneelacademie en het
conservatorium van Antwerpen,
gaat samenwerken met regisseur
Guy Joosten van de Blauwe Maan-
dag Compagnie, een gezelschap dat
op zeer korte tijd uitgroeide tot een
van de betere Vlaamse theatergezel-
schappen. Het werkmateriaal voor
deze workshop is De Dodendans 1
van Strindberg, die vanaf 16 maart
in Brussel wordt opgevoerd. Voor
de workshop werden compositie-
opdrachten gegeven aan de Ameri-
kaanse componist Jeff Hamburg en
de Limburgers Willem Dragstra en
Jean Lambrechts. Zij schreven, op
basis van de Duitstalige versie van
deze tekst van Strindberg, elk een
duet en een solo voor zang, cello en
pianobegeleiding. Tijdens de work-
shop, die duurt van 17 tot en met 28
april, zal naast speltraining worden
gewerkt met de theatertekst en de
nieuwe composities.

Voor deze workshop kunnen zich
nog enkele mannenstemmen opge-
ven. Voor meer informatie,
S 0932/32331518.

Concertserie
in Elsloo

ELSLOO - In het Maaslandeer»
te Elsloo wordt dit jaar een seri
zes koffieconcerten gegeven, Jl
11.30 uur beginnen. De reeks m
komende zondag geopend dooi'
sique Champêtre - Marijke El
(zang), Jac Brassé (fluit), UlriW
(cello) en Hans van Dijk (clavi
bel) met een programma van t
tot modern. Op 22 april speel'
nist Gaston Nicolaes werkvan
hoven, Chopin en Liszt en op 1'
brengt het Strijkkwartet Ste
Hendrix een speciaal moede
concert. De drie najaarsconc
vinden plaats op 16 septembel
reille Heijltjes, piano), 14 ok'
(Heleen de Witte, fluit, en Rot
Heek, piano) en 11 november
Gisela Douwes).

Oplossing van gisten
Horizontaal: 1 alcohol; 3 goudmi
grietje; 7 leukweg; 8 rotonde; 9 nierr

Verticaal: 1 apekool; 2 lemming; 3 gl*
4 notitie; 5 geweten; 6 eenvoud.

puzzel van de dag

Horizontaai: 1 midellijn; 4 verlengstuk van
de mast v.e. schip; 8 tegenstelling van rijk-
dom; 9 staatsiekleding; 11 afgesneden
schijf; 13 dwarshoutaan een mast; 14 bij-
woord; 15 afscheidingsprodukt v.e. naald-
boom; 17 lang smal stuk; 19 onbepaald
vnw.; 21 manier van staan; 22 geroerd.

Verticaal: 1 flink; 2 zangorgaan; 3 ie*
het heldendicht; 4 loon; 5 open strC
een bos als afscheiding; 6 pluis op *stoffen; 7 veel wetend; 10 bontgekl*
papegaai; 12 vlaktemaat; 15 uitroep
blijdschap; 16 onderdeel v.e. tennisP
17 snelle loop; 18 land in Europa; 20'
weiijk persoon.
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accin
I Mann, die afkomstig is uit
f J'S. is er nog geen zicht op een af-E *>d vaccin tegenAids, maar staat'ddels vast dat middelen om be-nting met het virus te voorko-

*" werken. Het gaat daarbij omjventie via voorlichting die hetrag van mensen moet beïnvloe-
ptens de cijfers van zijn organisa-
J'IJn er in de wereld volgend jaar
i biljoen Aids-gevallen bekend.
p'Van neemt Afrika met 650.000
Srootste deel voor zijn rekening,; °lgd door de beide Amerika's

I in totaal 45Q.000, Europa met
:ü°o, Azië met 5.000 en Oceanië
16.000.
.Nederlandse bijdrage aan het
feld Aidsprogramma, dat vorig
j miljoen dollar te besteden

" bedroeg over 1989 ruim 3 mil-
a
n dollar (7 miljoen gulden). Daar-st heeft ons land voor de bestrij-
.B van Aids over 1988 en 1989 in

1 miljoen gulden uitgetrok-
|i aan hulp aan afzonderlijke ont-
pelingslanden.

Geld voor aftrek van
milieu-investeringen
JN HAAG - De financiële dek-JLVan het initiatief-wetsvoorstelj^eend-Melkert om bedrijven

nvesteren in milieuvriendelijke
jj n via de belastingen liquidi-
.^.en rentevoordeel toe te ken-
ijj' ls grotendeels rond. Daarmeejt_? kans dat het wetsontwerp het
enndelijk met instemming vanOabinet zal halen aanzienlijk ge-

eUv°Sten van net voorstel om mi-
.^ riendelijke investeringen in_ ,Jaar te kunnen afschrijven van
4fe i astDare winst belopen struc-
-1 g Per Jaar 150 miljoen gulden.
»_r Verleg tussen de initiatiefne-
iri^ en het ministerie van finan-
«la is nu onder meer door
«Ut lngreparaties dekking gevon-
.Si °t 120 miljoen gulden. Naar het
'^o*!. Van e dekking wordt nog
Vh!? 1, zo heeft Kamerlid Ver-
!ennd (PvdA) bevestigd.
NsKXt;ern adviesbureau is inmid-
list wfziS met net opstellen van een
's.sj/^t investeringen die voor de
h,^ elde aftrek in aanmerking ko-

en klankbordcommissie,
Kamerleden Melkert en Ver-

}'V_r,r en vertegenwoordigers van
6lii.f departementen beoordeelt

Op basis van ruwe schattingen ver-
wacht Vermeend dat met de fiscaal
vriendelijke behandeling van mi-
lieu-investeringen uiteindelijk voor
één miljard aan investeringen gege-
nereerd zal worden.

Opnieuw pleidooi
tegen executies
Vanuw n °nze parlementsredactie

- Minister Van den
ï^Sed eft er gisteren nog eens op
_.g.i-ir.rongen dat de Indonesische
v dn de executies van een aantalVj?11 veroordeelden niet uit-
?ali.e Vonnissen °ver de .vijftien
% _ J1waar het om zou gaan, wer-
h. f(Jken r dan 25 Jaar Seleden uitge-
r e _ht ?" °P humanitaire gronden
n*s ge<yan den Broek dat de execu-
a rr,i^ n doorgang mogen vinden.
!°ht rv, ster ontving gisteren een

lic on sterke Jndonesische dele-p zijn departement.

Vanwege contacten met staatsveiligheidsdienst

Partijleider Schnur
in DDR afgetreden

BERLIJN - De voorzitter van de
Oostduitse conservatieve partij De-
mokratischer Aufbruch, Wolfgang

Schnur, is gisteren met onmiddellij-
ke ingang afgetreden. Plaatsvervan-
gend DA-voorzitter Brigitte Kögler
bevestigde dat Schnur contacten
heeft onderhouden met de vroegere
staatsveiligheidsdienst van de
DDR, de Stasi. Er gingen al enige
tijd geruchten dat Schnur een infor-
mant van de Stasi is geweest.

Volgens diverse Oostduitse kranten
heeft de Westduitse christen-demo-
cratische partij van bondskanselier
Helmut Kohl aangedrongen op
Schnurs vertrek. CDU-secretaris-
generaal Volker Rühl nam het vori-
ge week nog op voor de 45-jarige ad-
vocaat, die vanwege de spanningen
met hartklachten in het ziekenhuis
werd opgenomen.

Schnurs aftreden, zo vlak voor de
parlementsverkiezingen van zon-
dag, voorspelt weinig goeds voor de
coalitie van drie partijen, de zogehe-
ten Alliantie voor Duitsland, waar-
van Demokratischer Aufbruch deel
uitmaakt en die door de Westduitse
CDU wordt gesteund.

Volgens Oost- en Westduitse kran-
ten zou Schnur sinds 1970 inlichtin-
gen over opposanten van het be-
wind van ex-partijleider Erich Ho-
necker aan de Stasi hebben doorge-
speeld. Een burgercomité in zijn
woonplaats Rostock was Schnurs
naam in die zin tegengekomen in
Stasi-documenten. Desondanks gaf
de DA-leider vorige week donder-
dag zijn erewoord dat hij nooit Sta-
si-informant is geweest. Vrienden
van hem beschuldigden ex-Stasi-
agenten van een doelbewuste laster-
campagne met vervalste documen-
ten.

" Wolfgang Schnur

binnen/buitenland

WHO: over tien jaarzes miljoen patiënten

Aids blijft zich
ors verspreiden

-Kaerf HAAG - De Aids-epide-
/e (breidt zich nog steeds fors
daDe verminderde aandacht

media voor Aids moet
worden geïnterpreteerd

en -en teruglopen van de om-_ van de epidemie. Vol-
-1,55 voorzichtige schattingen
ot< het huidige aantal van
feOOO vastgestelde Aids-ge-lotten over tien jaar tot boven. fes miljoen zijn gestegen.
II

*ei dr Jonathan Mann, directeur
het Wereld-Aidsprogramma

Wereldgezondheidsorgani-
-1 (WHO/GPA), gisteren in Den
ei] _ voorafgaand aan een gesprekïri liinister Pronk voor ontwikke-
dJSSamenwerking. Mann bezochtsv op uitnodiging van
>$ >k om te praten over de aanpakEl groeiende Aids-problematiek in
k' 'itwikkelingslanden.
'V' Aids-virus blijft zich verder ver-
i "den, aldus Mann. De nieuwe
ïl'^den waar het virus snel om
fi' heen grijpt, zijn Oost-Europa,
1' landen, Zuidoost-Azië

te Vest-Afrika. De schatting voorle '-Europa ligt voor dit moment
ie 0.000 tot 30.000 gevallen,
el 'n richt zich metzijn organisatie
kj^l op de ontwikkelingslanden.
.1 Wees erop dat voor de bestrij-r ' van Aids in die landen 100 a

fniljoen dollar beschikbaar is,J*Ul de Verenigde Staten er al-JUn eigen land al 1.600 miljoen

'* ar aan besteden. Mann stelt dan
dat de kloof tussen rijke enrti'«landen wat betreft de beschik-

rn meid van geld voor de bestrij-
-8 van Aids groeit.

IJ

Eerste verlies
van Thatcher

LONDEN - De regering van de
Britse premier, Margaret That-
cher, heeft in de nacht van dins-
dag op woensdag bij een stem-
ming in het Lagerhuis haar eer-
ste nederlaag geleden sinds de
verkiezingenvan 1987.Dit kwam
doordat rebellerende Conserva-
tieven met de Labour-oppositie
meestemden vóór verhoging van
subsidies voor ouden van dagen

in tehuizen, die commercieel
worden geëxploiteerd of door
particulieren.

De overwinning duurde maar
kort, want bij verdere behande-
ling werd het voorstel weer weg-
gestemd. Maar het blijft een veeg
teken voor de regering. Blijkens
de jongste peilingenzal Thatcher
de belangrijke tussentijdse ver-
kiezingen in het conservatieve
bolkwerk Mid Staffordshire op
22 maart royaal verliezen van La-
bour.

" Zie ook pag. 5

Getipt
Uit CDU-bronnen is vernomen dat
Schnur inmiddels schuld heeft be-
kend en toegegeven heeft wel voor
de Stasi te hebben gewerkt. De am-
bitieuze advocaat werd getipt als
premier als zijn coalitie de verkie-
zingen zou winnen.
Bonn kwam Schnur afgelopen vrij-
dag nog te hulp door te verklaren
dat hij jarenlang inlichtingen heeft
verstrekt aan de Westduitse autori-
teiten over de vervolging van dissi-
denten in de DDR en daarmee le-
venslang riskeerde.

Minister
stelt

meetnet
in gebruik

Chili: politieke
gevangenen vrij
SANTIAGO - De nieuwe Chileense
president, Patricio Aylwin, zal bin-
nen enkele dagen een decreet uit-
vaardigen waarbij opnieuw een aan-
tal politieke gevangenen van het Pi-
nochet-regiem wordt vrijgelaten.
De afgelopen dagen zijn al veertig
gevangenen op vrije voeten gesteld.

De president verklaarde in Santiago
dat hij slechts gevangenen kan vrij-
laten die al zijn veroordeeld. Som-
migen, aldus Aylwin, zitten al jaren
gevangen voor misdaden 'of be-
weerde misdaden' zonder dat het
tot een proces is gekomen.

Als het parlement, dat zondag voor
het eerst sinds 16 jaarweer is bijeen-
gekomen, wetsvoorstellen om de
anti-terrorismewet, de wet op wa-
penbezit, het militair strafrecht, en
het strafprocesrecht snel goedkeurt,
kan het probleem van de politieke
gevangenen eerder worden opge-
lost.

" Minister Hans
Alders van Volks-
huisvesting,
Ruimtelijke Or-
dening en Milieu-
beheer stelde gis-
teren officieel het
Landelijk Meet-
net Radioactivi-
teit (LMR) in het
Rijksinstituut
voor Volksge-
zondheid en Mi-
lieuhygiëne in
Bilthoven in ge-
bruik. Via het sys-
teem kan onmid-
delijk worden ge-
constateerd waar
en wanneer ra-
dioactiviteit in
Nederland op-
treedt. Het is op-
gezet naar aan-
leiding van de
ramp in Tsjerno-
byl.

’Politieregio’s
zijn te groot

voor controle’
UTRECHT- De 23 politieregio's die
zijn vastgesteld voor de nieuwe re-
gionale politiekorpsen zijn te groot
om voldoende democratische in-
vloed en controle op depolitie-orga-
nisatie te waarborgen. Om dat be-
zwaar te ondervangen moeten de
beheersbevoegdheden van de regio-
nale korpsen worden overgeheveld
naar de burgemeesters.
Dit advies heeft de Raad voor het
Binnenlands Bestuur (RBB) giste-
ren uitgebracht aan de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justi-
tie. De ministers Dales en Hirsch
Ballin stellen in hun nota over het
nieuwe politiebestel dat het beheer
over deregiokorpsen komt te liggen
bij de burgemeester van de grootste
gemeente in de regio. De Tweede
Kamer bespreekt de nota komende
maandag.

Kamer: verdere
afslanking van
rijksoverheid

DEN HAAG - De Tweede Kamer
wil dat de rijksoverheid verder af-
slankt. Onderzoek moet uitwijzen
welke taken kunnen worden afge-
stoten. Dat is tot nu toe onvoldoen-
de gebeurd. „Bij intern onderzoek
werden op de verschillende depar-
tementen geen overbodige taken
gevonden", aldus PvdA-Kamerlid
Moor.

DeKamer sprak gisterenmet minis-
ter Dales (Binnenlandse Zaken)
over de in 1986 gestarte operatie af-
slankingrijksoverheid. Deze is erop
gericht eind dit jaar het aantal ar-
beidsplaatsen met 20.000 terug te
dringen, wat een besparing oplevert
van 1 miljard gulden.
De Kamerfracties erkenden dat die
doelstelling nagenoeg wordt ge-
haald. Het resultaat is echter dat
hetzelfde werk nu door minder
mensen wordt gedaan. Van het af-
stoten van taken naar lagere overhe-
den is in het geheel geen sprake ge-
weest. Daarom moet de afslankings-
operatie worden voortgezet, aldus'
deKamer.
PvdA en CDA hadden ook grote kri-
tiek op de vermindering van het
aantal personeelsleden. Er is hoofd-
zakelijk bezuinigd op uitvoerend
personeel en te weinig op beleids-
makers.

Horeca niet
naar hoge BTW

DEN HAAG - De horeca zal niet on-
der het hoge BTW-tarief van 18,5
procent gaan vallen. Minister An-
driessen (Economische Zaken)
heeft dit gisteren in de Kamer laten
weten. Tien van de twaalf EG-lidsta-
ten hebben zich gekeerd tegen een
voorstel van de Europese Commis-
sie om de horeca wel in het hoge
BTW-tarief te stoppen. „En wij zijn
het daarmee eens", aldus Andries-
sen.
Het voorstel van de Europese Com-
missie paste in het streven naar het
gelijktrekken van belastingen met
het oog op het wegvallen van de
grenzen binnen de EG in 1992. Van-
uit de horeca was fel geprotesteerd
tegen de plannen. Men vreesde een
enorme omzetdaling. Nu vallen
sommige diensten in de horeca on-
der het lage BTW-tarief van 6 pro-
cent, andere onder het hoge BTW-
tarief.

Kok: ’Koopkracht

gaat toenemen’
Van onze parlementsredactie

DEVENTER - De koppeling tussen
lonen in bedrijven, uitkeringen en
het wettelijk minimumloon .zorgt
ervoor dat alleenverdieners onder
de uitkeringstrekkers en minimum-
loners er op 1 juli netto 13 gulden
per maand op vooruit gaan.Voor sa-
menwonenden is het netto voordeel
22 gulden per maand.

Minister Kok (Financiën) heeft dit
gisteravond op een PvdA-bijeen-
komst in Deventer bekendgemaakt.

Kok keerde zich tegen berichten als
zouden talrijke mensen met een mi-
nimuminkomen het beloofde koop-
krachtbehoud teniet gedaan zien
door steeds maar stijgende gemeen-
telijke heffingen. Dat zou met name
het geval zijn nu gemeenten kwijt-
scheldingsnormen voor het betalen
van heffingen niet optrekken.

Kok stelde dat het zwaar overtrok-
ken is om te doen alsof alle minima
er in koopkracht op achteruit gaan
door het gemeentelijke beleid. Het
gaat slechts om enkele kleine groe-
pen.

Binnen het kabinetwordt nog beke-
ken of daarvoor speciale maatrege-
len nodig zijn.

Onthutsend
Oost-Duitsland heeft zijn
Uwe Barschel. Hij Keet Wolf-
gang Schnur en was tot gis-
teren voorzitter van de con-
servatieve partij Demokrati-
scher Aufbruch. Hoewel al
enige tijd geruchten de ron-
de deden dat Schnur vóór
de omwenteling in de DDR
actief was binnen de Staafs-
sicherheitsdienst, bleef be-

trokkene hardnekkig ontkennen en trachtte hij door plechtige ver-
klaringen zijn onschuld geloofwaardig te maken.
Nu het tegendeel vaststaat, is de opschudding in zijn partij groot.
Maar niet alleen daar. Ook bondskanselier Kohl was gisteren dui-
delijk aangeslagen, te meer daar de secretaris-generaal van de
CDU, Volker Rühl zich vorige week nog ostentatief achter Schnur
had geschaard, terwijl toen ook al bekend was dat betrokkene te-
vens als informant van deWestduitse geheime dienstwas opgetre-
den en dus in feite opereerde als dubbelagent. Rühl - en daarmee
de CDU - beging door deze opstelling een taktische blunder van
de eerste orde.
Welke directe gevolgen het schandaal Schnur zondag bij de eerste
democratische verkiezingen in de DDR voor de conservatieve partij
zal hebben, is nog ongewis. De zaak Barschel pakte in Sleeswijk-
Holstein enorm nadelig voor de CDU uit, maar de DDR is niet de
Bondsrepubliek.
Voor de eerste maal na bijzonder lange tijd worden in Oost-Duits-
land weer democratische verkiezingen gehouden. De aanloop
daarop wordt gekenmerkt door onwennigheid en onzekerheid,
door haast en verwarring. Het kan daarom zijn dat het incident
rond Schnur op zich, electoraal gezien, niet zulke fatale gevolgen
voor Demokratischer Aufbruch heeft dan■ menigeen verwacht.
Maar wat heet eigenlijk 'minder fataal', als - los van de affaire-
Schnur - opiniepeilingen, waarvan de betrouwbaarheid overigens
sterk in twijfel wordt getrokken, de Oostduitse SPD een stemmen-
totaal van 70 procent toekennen tegen de conservatieven amper
30?
De ontluisterende afgang van Schnur zal binnen de Westduitse
CDU ongetwijfeld tot stevige discussies aanleiding geven, te meer
daar dezeaffaire een aanvullende smet werpt op het blazoen van
Kohl in diens voortvarende, haast solistische en ten dele sterk be-
kritiseerde pogingen vaart te zetten achter het Duitse eenwor-
dingsproces.
Hoopgevend voor deOostduitsers was gisteren echter wel de ver-
klaring van Kohl dat de hereniging uiterlijk eind 1992 gerealiseerd
moet zijn. Hiermee heeft Kohl inpliciet bevestigd dat over die een-
wording ook dient te worden beslist door een Oostduitse regering
met een volwaardig mandaat. Dat kabinet moet na zondag aan
de slag kunnen.

Beslag op
panden VARA
en Van Dam

Van onze correspondent

HILVERSUM - De Amsterdamse
advocaat B. van Maarschalkerwaart
laat door een deurwaarder beslag
leggen op alle onroerende goederen
van de VARA en het Soestse huis
van VARA-voorzitter Marcel van
Dam. De VARA zegt officieel nog
nergens van op de hoogte te zijn,
maar z%l zich beraden over juridi-
sche stappen als het beslag inder-
daad wordt gelegd.

Advocaat Van Maarschalkerwaart
treedt op namens J.K. Leutscher, de
vorige eigenaar van de Frisdranken
Industrie Nederland. Leutscher wil
met het beslag verhaal halen op de
VARA wegens een twintig jaar oude
zaak. Marcel van Dam, toen nog om-
budsman bij de VARA, toonde des-
tijds in zijn programma herhaalde-
lijk een fles Exota-limonade bij een
onderwerp over exploderende limo-
nade-flessen. Het merkExota moest
door deze negatieve publiciteit uit-
eindelijk uit de markt worden geno-
men.
De rechter heeft inmiddels bepaald
dat het tonen van de Exota-flessen
door Van Dam een onrechtmatige
daad was. Leutscher wil dan ook
een schadevergoeding van de
VARA ter hoogte van twintig mil-
joen gulden, inclusief rente. Om al-
vast een voorschot van een miljoen
op dat bedrag te krijgen, wil hij het
beslag laten leggen.

Inkomens
EG-boeren

gestegen
BRUSSEL - De Europese
boeren hebben een uitste-
kend jaar achter de rug.
Hun reële inkomen is in
1989 met gemiddeld 9,5 pro-
cent gestegen, zo blijkt uit
cijfers die de EG-commissie
gisteren in Brussel ver-
strekt heeft.
Die inkomensstijging is aanzien-
lijk vergeleken met het jaar 1988
toen ze uitkwam op 1,3 procent.

De inkomensstijging is voor een
groot deel te dankenaan deprijs-
stijgingen van de landbouwpro-
dukten. In de dierlijke sector ste-
gen de prijzen met gemiddeld
negen procent. In de sector ge-
wassen gingen ze met gemiddeld
5,3 procent omhoog.
Het boereninkomen is vorig in
alle EG-lidstaten (Spanje uitge-
zonderd, daar bleef het gelijk) ge-
stegen.

Aan de top staat Denemarken
waar de boeren 24,8 procent
meer inkomen wisten te realise-
ren. Daarna volgen België (plus
19,3 procent), Luxemburg (plus
17,3 procent), West-Duitsland
(plus 16,3 procent), Nederland
(plus 11,9 procent) en Frankrijk
(plus 11,5 procent).

punt uit
NVJ-aeties

Freelancers in de omroep, ver-
enigd in de Nederlandse Ver-
eniging van Journalisten
(NVJ), zijn bezig acties voor te
bereiden voor een betere belo-
ning. Onderhandelingen met
de werkgevers (de omroepen)
over de freelance-tarieven lie-
pen in een eerder stadium stuk,
ondanks een technisch voorak-
koord.

Hongaars leger
De Hongaarse regering wil zijn
troepenmacht met circa 35 pro-
cent verminderen. Dat heeft de
Hongaarse minister Ferenc
Karpati van Defensie in een in-
terview met het Oostduitse
dagblad Der Morgen in Oost-
Berlijn verklaard.
’Schoonmaak’

Ruim 1.500 Panamese en Ame-
rikaanse militairen hebben een
krottenwijk in Panama-Stad
hermetisch afgesloten en uitge-
kamd op wapens, drugs en
vluchtelingen. Vice-president
Ricardo Arias Calderon noem-
de de 'schoonmaak' in de wijk
San Miguelito een poging de
golfvan criminaliteit te stuiten.
Er zijn 145 mensen gearres-
teerd.

Noriega
Het proces tegen de voormalige
dictator van Panama, Manuel
Noriega, begint op 28 januari
1991. Noriega moet terecht-
staan vanwege zijn betrokken-
heid bij drugshandel.

’Smart-card’

Binnenkort kunnen artsen en
apothekers in Nederland in een
oogwenk alle relevante medi-
sche gegevens van een patiënt
op het computerscherm tove-
ren. Die gegevens staan op een
'smart-card', een kaartje waar
een patiënt zelf over beschikt
en die alleen door zijn eigen
arts mag worden gelezen. De
patiënt weet als enige de pin-
code van het kaartje.

Buit
De overval opeen geldauto met
behulp van een magnetische
mijn en een raket, die dinsdag
met in Marseille twee mensen
het leven kostte, blijkt omgere-
kend slechts krap één miljoen
gulden in contanten en een la-
ding niet inwisselbare cheques
te hebben opgeleverd.

Leerlingwezen
De leeftijdsgrens in het leer-
lingwezen, nu 23 jaar, zal met
ingang van 1 augustus verval-
len. Volgens minister De Vries
(Sociale Zaken) dreigt er door
demografische ontwikkelingen
een onderbezetting te ontstaan
in het leerlingwezen.

Donderdag 15 maart 1990 "3
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De zekerste garantie?
Vogelzang laat jenooit in dekou staan!
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ARISTONA 52KV 2537STEREO pagina's). Aangepast voor VCR-weer-
KLEURENTELEVISIE MET SLEEP- gave op alle voorkeurzenders. Zender-
TIMER, TELETEKSTEN AFSTANDS- zoeksysteem en geheugenopslag voor
BEDIENING 60 voorkeurzenders. Stereo versterker
55cm/90° flat square, in-line, QS, Hißri met 2 x 7,5 Watt muziekvermogen.
beeldbuis (51 cm effektief), Computer Draadloze afstandsbediening.
Controlled Teletekst (geheuoen voor 3 VOGELZANGPRIJS
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SONY CCD F 250EVIDEO 8 CAM- lens. 6x motorzoom met macro. Black-
CORDER light schakelaar. Instelbare elektroni-
Video 8 systeem (metFM geluidskwali- sche zoeker met tekstinfo, lineaire
teit), CCD-beeldchip met 320.000 bandteller (zichtbaar in viewfinder). In-
beeldpunten. Maximale opname/speel- gebouwde mono Omni-direct Electret
duur3 uur. Roterende wiskop. Ree Re- Condensator microfoon. Oortelefoon,
view. Video/Audio uit. Objektief F 1.4 een extra microfoonaansluiting en een
(f9-54). Minimale lichtsterkte 7 Lux. aansluitingvoor afstandsbediening. Di-
Sluitertijden: 1/50, 1/120, 1/250 en rekt aan te sluiten op TV. Gewicht 1,2
1/1000. Auto Focus (ook manual), kg.
Auto Iris en Auto witbalans door de OUDE VOGELZANGPRIJS 2299,-

OF F 65,-PER MAAND __L

PANASONICNV-L2SEO
VHS-videorecorder in moderne strak- ders, programmering van 8 program-
ke vormgeving met vele technische ma's in 1 maand, VPS voorbereid. Di-
snufjes diekreatieve hoogstandjes op gitale scanner met LCD-beeldscherm
videogebied mogelijk maken. Zoals geïntegreerd in de afstandsbediening
insertediting, audiodubbing, VHS intro/ zorgtvooreen optimaal bedieningsge-
zoeksysteem, digitaletracking, 4 video- mak. U kuntvanuit uw luie stoel met de
koppen die zorgen voor een perfekt, streepjeskode uw videorecorder pro-
streeploos stilstaand beeld en slow grammeren,
motion bij verschillende snelheden, OUDE VOGELZANGPRIJS 1599,-
-hyperband-tuner met 99voorkeurzen- VOGELZANGPRIJS

1299OF F 45,-PER MAAND ___M_t____w____J___%J_[
%BMUPUNKTM _\W>\

BLAUPUNKT RTVS7O EO VIDEO- kanalen en 50 voorkeurzenders. Drie
RECORDER Geheel nieuw is bij deze videokoppen zorgen voor een perfekt,
recorder dat de streepjescodepen met streeploos stilstaand beeld. VPS voor-
LCD beeldscherm om derecorder mee bereid. Digitale tracking. Inkl. LCD af-
te programmeren geheel geïntegreerd standsbediening, snelstart opname-
is in de afstandsbediening. Program- systeem.
mering is mogelijkvan 8 programma's OUDE VOGELZANGPRIJS 1299,-
-in 1 maand. Hyperbandtuner met 99 VOGELZANGPRIJS

ÏOQQOF F40,- PER MAAND _A^_T^/^/
RENTE 1.892% P.M. (EFFEKTIEF 25.22%) TOT
F 2.500,:, 1.582%P.M. (EFFEKTIEF 20.73%)BOVEN FZSOO,- MAK.KREDIET F 5.000,-.
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W C-J CiLf *SQ-r S ü==?; *_■■? ___ ___ .Een zeer goede mid-size luidspreker-
-1 uj uJ ï.ï.iw.ri im.i mfiïitififi f ii....:.m .:. ui..... i.ui—\±t__j ' BNS E-24 LUIDSPREKER box, geschikt voor versterkers van 10

Internationale klasse van Nederlandse tot 75 Watt. Tweeweg basreflex sys-
PIONEER F-445 DIGITALE TUNER PIONEERA 445 VERSTERKER bodem. Tweeweg systeem luidspre- teem op basis van revolutionaire CAD
Digitale tuner met 24 voorkeurzenders Perfekte versterker metniet meerknop- kerbox: polypropyleen woofer voor ontwerptechniek. Starre baffle uit één
voor het snel kunnen oproepen van fa- pen dan nodig om een perfekte ge- straken duidelijk midden en laag, ferro- stuk, 200 mm laag/middeneenheid,
voriete stations. Goede ontvangstmo- luidskwaliteit te bereiken. Het uitgangs- fluid tweeter voor sprankelend hoog. tweeter met metalen domeenmaxima-
gelijkheid van FM, MG en LG. De sig- vermogen is2x 80 Watt bij 4 Ohmkon- Kastuitvoering in zwart, wit en noten, ie stijfheidzijn samen goed voor sublie-
naalsterkte wordt weergegeven in het tinu. Aparte ree out selectorzodat uvan Afm. 43 x24x 26 cm. Goed getest in me geluidsweergave. Leverbaar in no-
overzichtelijk digitale display. Kleur een andere bron kunt opnemen dan Consumententest oktober '89. 5 jaar ten of "black ash". Afm. 49 x24x 30
zwart. Afm. (bxhxd): 42 x 8,5 x3l cm. waar naar u luistert. CD-direct. garantie. Per stuk cm. Per stuk
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

399 599 299 449
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KENWOOD M-63 CD SET en lijnschakeling, CD opnameschake- I _H^_f_SWÈÈ. B 8
uniek koncept dat techniek in dienst DUBBELDECK X-63 computer- \J_—_! jjjjjl; ___§, t_van puur, natuurgetrouw geluid stelt: gestuurd autoreverse dubbeldeck. ijjjjj ffjfff| KL
TUNER T-93L kwartsgekoppelde tv- Plus CCRS opname- en montage- ~—~-^—~-~-~ üfü Wtmt vÊner. Direkt toegankelijk afstemgeheu- systeem, Cross Fade, Auto-Bias, MMMttjM&sstw
gen voor 40 FM/MG/LG stations, DPSS zoekfunktie en automatische MAGNATMAGNASPHERELAMBDA
schakelklok, sleeptimer en automati- bandsoortinstelling. Makkelijk opne- LUIDSPREKER BNS SOUND COLUMN II
sche afstemming voor optimale sig- men, subliem weergeven. Een revolutie in techniek biedt u een Met krachtige lage tonen weergave
naalsterkte: CDSPELER DP-730 optimaal digitaal: sensatie in geluid: de rondom straling door dubbele woofer. Voor verster-
VERSTERKER A-63 geïntegreerde 8-voudige oversampling, 16 bits line- voor onafhankelijke, puur ruimtelijke kers met een iets groter vermogen
versterker. Uitgangsvermogen 2x 70 aire D/A converter, driestraals laser, geluidsweergave. Dit dankzij de unieke (tot 100 Watt). Deze fantastische
Watt, duspower genoeg. Direkte CD- En met volop funkties en uitgebreide kogelluidspreker voor midden en hoge luidsprekers met hun elegante vorm

programmeermogelijkheden. Kristal- tonen. Deze is geplaatst op een ranke, zijn eventueel verkrijgbaar in meerde-
Bijpassende PLATENSPELER helder geluid en bedieningsgemak slanke zuil van akoestisch funktioneel re kleuren zoals rood, zwart, blauw,
KENWOOD P63 (o.a. doorLCD display) ineen. ontwerp. Drieweg open systeem. Afm. wit, zodat ze in ieder interieur zijn te in-

Deze set wordt inklusief afstandsbe- (zonder kogel) 20 x7ox 24 cm. Per tegreren. Afm. 23x23x100 cm. Ge-
_M J__C_ diening geleverd. stuk wicht 20 kg. Per stuk__-_*T^ VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

OF F 65,-PER MAAND _-h WWW OJO __L UQ
OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. DONDERDAG KOOPAVONDTOT2I.OO UUR.

V ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR.
_U\ \ j

_9+Wr AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN
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Daar kun jeniet omheen
Ui _l_«t*jl-T» ll \iirm \ l*_.-4 _' »ill»H«-Kj»-LT. IINi I 11il!____ J[ll [hlJ_B|«j[w Tl \ij[mtSE^L jUiI 1(*jK__,*J lßM[*. v* Uw. I

f/iVLASER 11 *s
c

Pcraonal Computer _
pr|

1 - i .-.—J <irii

LASER XT/SLPERSONAL
COMPUTERS (2 indien hard disk gemonteerd), 1 )L
Uiterst kompakte Desktop KT voorzien 3V2 inch floppy diskdrive en een 20 Mterkvan 8086 processor met een kloksnel- hard disk (40 ms). Kompleet geleverd _j«
heid van 10MHz, 640Kb intern geheu- met AT toetsenbord, 14" flat screert,f
gen (RAM) uitbreidbaar met IMb monitor op draai/kantelvoet, MS-DOS^n
EMS, seriële RS 232 interface en Cen- 4.01 en GW-Basic. a;

tronies parallel interface, 3 vrije slots OUDE VOGELZANGPRIJS 2899,- r evoor uitbreidingskaarten beschikbaar VOGELZANGPRIJS fe

2549OF F 85,-PER MAAND ■-. faV^V'
SONY l^Ê^BS^^^^^^~^.nt nn i__fe1 Met CD spelef , \

SONY CFD-60 L PORTABLE RADIO matische bandafslag en vier bands ra-
CDSPELER dio. Bovendien veel vermogen: 2 x 3,5 r .
All-in portable soundmachine: CD spe- Watt plus Bass Boost voor extrakrach-n
ler met ShufflePI ay, AMS en snelzoe- tige lage tonenweergave. lri
ken met geluid, cassetterecordervoor- OUDE VOGELZANGPRIJS 599,- U
zien van cue/review, ree mute en auto- VOGELZANGPRIJS k

71 QQ
OF F 40,-PER MAAND Wt]
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JVCKSRX44OO settegedeelte met Dolby B ruisonder- *
Autoradio cassettespeler van topkwali- drukking, 2x 22 Watt voor achterluid- k
teit, "-geschikt voor CD-weergave via sprekers, 2x-8 Wattvoor voorluidspre- m
CD-ingang aan de voorkant, gevoelige kers, antidiefstalslede.
tuner met 24 voorkeurzenders, aparte OUDE VOGELZANGPRIJS 1199,-
subwoofer uitgang, autoreverse cas- VOGELZANGPRIJS .<;

7QCÏi.
OF F 40,-PER MAAND 1 W5l
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PROFOONTPI4TELEFOON-
PROFOON TAM 39X CENTRALE Uw eigen keus van tele- s
TELEFOONBEANTWOORDER foontoestellen aansluitbaar. Rugge-
Goedgekeurde funktionele telefoon- spraak, doorverbinden, conferentie
beantwoorder met afstandsbediening, gesprek, wachtstand enz. .
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

399 449
BEARCAT

BEARCAT ÜBC 50 XL Een topkwaliteit
kleine 10 kanaals computerscanner, 8 METAAL- EN STROOMLEIDINGEN-
banden. Frekwentiebereiken: 66-88 ZOEKER
MHz, 136-144 MHz, 144-148 MHz, Model MD3B is een detector die in
148-174 MHz, 406-520 MHz, 420-450 wanden deplaatsen aangeeft waar me-
MHz, 450-470 MHz, 470-512 MHz. talen leidingen of stroomleidingen zit
VOGELZANGPRIJS ten. VOGELZANGPRIJS
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aister
I £ is machinebankwerkster,
..haar beroepskwalificatie werdVJrkend. „Daarom kreeg ik een
Wals naaister in het VEB Kom-
en! Fortschritt. In een drieploe-
_senst verdien ik 360 mark netto

haand. Daar zijn de transfer-
'n voor mijn land, ruim 100
'. en de huurvan 30 mark al af-'kken." Haar Oostduitse colle-

dienen bijna het drievoudi-

I van Diem is lang. „Alsde ochtendploeg zit, sta ik om
g/ier op. Ik moet namelijk ruim
JltUr met de tram om op mijn
'te komen. Per dag moet ik 400'ten zomen, maar hoe hard ik
[ferk, ik haal die norm meestal

En dat betekent korting op
ichamele inkomen. Diem in de
Se Welt': „Ik kom niet aan dat*1, omdat ze me vaak tussen-
andere dingen laten doen, zo-dijken."

'r verhaal wordt bevestigd door- ". van een kerkelijke groep die
voor de buitenlanders.

Woordvoerder: „Vaak zettenGeleiders de buitenlanders, J-ftdoor bewust ergens andersJteestal zijn dat smerige of ge-
Mke klusjes, die de eigen men-

Zo snijdt het meshet bedrijf aan twee kanten. In
*rste plaats hoeft er minder loon
°rder) betaald en in de tweede

P houden ze het Oostduitse
°Heel tevreden."

ensonterend
na het werk gaat Diem,.Is haar lotgenoten, de stad in

te doen. „We wordenJj heel grof behandeld en soms
f.elen ze ons helemaal niet. Dan

er gezegd: „Dat verkopen we
iiaan Viëtnamezen." In het wa-
Jlvisuis Centrum in Oost-Berlijn
hqt deze discriminatie uiteraard
ij etld. Officieel bestaat er geen
| Me in de DDR, maar de kerke-
u Werkgroep bevestigt het ver-
ban Diem.

.Poorten van de wooncomplexen
!" buitenlanders blijven nog ge-

*} Voor journalisten, maar Diem
Ideren schetsen de mensonte-.e omstandigehden waaronder

j °eten leven. Diem: „'s Avonds
cht uur lig ik meestal in bed,

i0 tfoor het lawaai slaap ik zelden
Middernacht. We hebben met

zijn drieën een kleine kamer met
drie bedden, drie kasten en drie
stoelen. Maar die zijn al jarenkapot.
Per afdeling is er een keuken. Die is
zo vochtig, dat het behang van de
muur valt. In de keuken en de bad-
kamer wemelt het van de kakker-
lakken. Er wordt niets tegen ge-
daan. Ze doen net alsof wij die heb-
ben meegebracht."

Bezoek mogen de buitenlanders
niet of zeer beperkt ontvangen. De
gast moetzijn of haar papieren afge-
ven aan de portier en te lang blijven
wordt bestraft met een boete van 30
mark en een bezoekverbod.

Bagage
De jonge Vietnamese vervolgt haar
trieste verhaal. „Sinds kort mogen'
we nog maar 20 kilo bagage meene-
men, als we eens naar huis mogen.
Dus kunnen we niet meer die spul-
len sturen, waarvan onze familie
kan leven." Fietsen, het favoriete
geschenk voor de thuisbasis, mogen
de buitenlanders ook niet meer vrij
uitvoeren, nadat ze volgens officiële
DDR-kringen eens de hele jaarpro-
duktie hadden opgekocht. Bewezen
is dat overigens nooit.

De Viëtnamezen, Mozambikanen en
Angolezen voelen zich uitgebuit.
„Ze willen zeker dat we ons beetje
geld in de kroeg uitgeven." Mochten
ze dat alvan planzijn, dan komen ze
van een koude kermis thuis. Vrijwel
overal worden ze geweerd. West-
duitse journalisten die in een café
navraag deden waarom drie Mo-
zambikanen geweigerd werden ter-
wijl zij direct een plaatsje kregen,
werden de kroeg uitgeslagen.

Vijandig
In Leipzig lieten caféhouders bui-
tenlanders via raambiljetten weten
dat voor hun veiligheid niet langer
ingestaan kan worden. In veel ste-
den neemt het geweld tegen buiten-
landers toe. Een jonge buitenlandse
student: „Vroeger discrimineerden
ze ons alleen, nu mishandelen ze
ons ook nog. Maar over een halfjaar
ben ik klaar, dan kan ik gelukkig
naar huis."

Open en bloot verkondigen Oost-
duitsers dat naar hun mening „die
buitenlandse parasieten moeten
worden uitgeroeid." „Ze kosten al-
leen maar geld". „Weg met dat tuig."
„Wij worden werkloos, omdat zij
onze banen bezetten" en „Die zwar-
te grieten pikken onze mannen in."
Kreten aan de rand van de maan-
dagdemonstratie in Leipzig.

Pogingen om in fabrieken een ge-
sprek met de buitenlandse werkne-
mers te beginnen, mislukken. De
mensen durven niet of de rondlei-
dende directeur sleept de al te
nieuwsgierige bezoeker snel mee
naar een volgend technisch hoog-
standje, dat volgens hem bewijst
dat zijn bedrijf klaar is voor devrije-
markteconomie.

Het antwoord op de vraag naar
eventuele problemen met buiten-
landers is stereotiep: „Problemen?
Nee, hoor. Ze wonen allemaal bij el-
kaar en mochten ze moeilijkheden
maken, dan sturen we ze naar huis."

hans hoogendijk

" Terwijl tienduizenden inwoners van Leipzig hun inmiddels traditionele maandag-
avond-demonstratie houden, verbranden elders in de stad ultra rechtse jongeren verkie-
zingspamfletten van de Oostduitse politieke partijen. Zoals dat met hun soortgenoten in de
Bondsrepubliek het geval is, keert zich ook in de DDR alles wat extreem rechts is tegen de
aanwezigheid van buitenlanders in het land.

Ook actief in andere Oostbloklanden

VVD komt liberalen
in Roemenië te hulp

Van onze correspondent
UTRECHT - De VVD gaat de Libe-
rale Partij in Roemenië helpen. Ko-
mende zondag vertrekt een vracht-
wagen met een drukpers, stencilma-
chine, fax-apparaten, schrijfmachi-
nes, papier en andere kantoorbe-
hoeften naar Boekarest. Het geld
voor de spullen is via een stichting
ingezameld om liberale partijen in
Oost-Europa bij verkiezingen en het
democratiseringsproces financieel
te ondersteunen, aldus het VVD-
Tweede Kamerlid J.D Blaauw uit
Zeist.

Volgens de parlementariër zullen

nog voor de verkiezingen op 20 mei
liberale kandidaten voor de Roe-
meense volksvertegenwoordiging
in Nederland worden getraind in
het voeren van een verkiezingscam-
pagne. Verder gaat de VVD door
met het inzamelen van geld voor
meer goederen, zoals megafoons, en
moet er geld komen om de verblijfs-
kosten in Nederland van Roemeen-
se liberalen te kunnen bekostigen.

Half april wilBlaauw met een kleine
delegatie VVD-ers naar Roemenië
reizen om de andere behoeften van
Liberale Partij te inventariseren. Op
6 mei vertrekt een 'politiek' gekleur-

de delegatie van de VVD naar Boe-
karest, waaraan onder meer VVD-
fractieleider Voorhoeve en de Ka-
merleden Bolkenstein en Blaauw
zullen deelnemen. Zij gaan dan de
liberale zusterpartij daadwerkelijk
in de campagne bijstaan.

binnen/buitenland

Buitenlanders vaak slachtoffer van uitbuiting

Vreemdelingenhaat
in DDR neemt toe

Van onze correspondent

za jT-BERLIJN- Na de val van de Muur zijn niet alleen
erdduizenden Oostduitsers naar het Westen geko-

tat maar ook enkele honderden Viëtnamezen, Mozam-
len en Angolezen. Illegaal verlieten zij de DDR,
ze, verhuurd door hun land, hun karig belegde bo-

im verdienden. Zonder de naar schatting 50.000 bui-
ndse werknemers, zou de Oostduitse industrie al
in elkaar zijn gestort. De paar die op slinkse wegen
het Westen kwamen, zijn gevlucht voor de vreemde-
inhaat en omdat ze niet langer opgewassen waren te-
de mensonterende omstandigheden waaronder ze

Jten leven en werken.

|!hterblijvers lijden verder,
kort bekommeren de kerk en

"■
burgerinitiatieven zich om

t. Makkelijk is het niet, wantitenlanders zwijgen het liefst.
i contract staat dat kritiek be-
wordt met een enkele reis
luis. Op eigen kosten uiteraard
'en forse boete wegens con-
i-euk.

Oostduitse jeugdkrant Junge
'tond onlangs het verhaal van
hge Vietnamese Diem. Zij is
driejaar in de DDR en leeft in
'ooncomplex buiten Oost-Ber-
Jiem kwam naar de DDR om
e verdienenvoor zichzelfen de
ie in Vietnam. „Ik wilde een
brommer of naaimachine ver-
ft. Daar kunnen ze thuis een
8n mee opbouwen."

Adoptie
Volgens Blaauw heeft de VVD Roe-
menië 'geadopteerd. „We zijn ook
actief in andere Oostbloklanden,"
zegt het Kamerlid, „maar met Roe-
menië voelen we een bijzondere
band. We zijn niet vergeten dat in de
periode 1918-1938 Roemenië door
een liberale regering werd geleid.
De Roemenen hebben een liberale
traditie, maar onze zusterpartij
heeft het op dit moment niet ge-
makkelijk. Het Front van Nationale
Redding (de voorlopige regering)
werkt de liberalen tegen. Kandida-
ten voor het te kiezen parlement
hebben nauwelijks toegang tot de
media. Onlangs nog werd door een
knokploeg het partijbureau in Boe-
karest leeggehaald."

TNO positief
over vondst

scholiere

DELFT - Het Produktcen-
trum van TNO in Delft acht
een idee van de 17-jarige Sas-
kia Hulten in Lelystad voor
de beveiliging van gasfornui-
zen haalbaar. Het meisje
sleepte daarmee onlangs een
eerste prijs in de wacht. Sa-
men met deFaculteit Elektro-
techniek van de Technische
Universiteit in Delft gaat het
onderzoekinstituut bekijken
hoe het systeem kan worden
uitgevoerd.

Saskia kwam met de sugges-

tic een beveiligingsysteem te
ontwikkelen dat het gas auto-
matisch afsluit; als er geen
pan op het vuur staat. Een
dergelijk systeem bestaat nog
niet. Er is daar geen apparaat
voor in de handel.

TNO is van mening dat het
mogelijk moet zijn hiervoor
een sensor te ontwikkelen.
Volgens de onderzoekorgani-
satie bestaat er grote belang-
stelling bij het publiek voor
een dergelijk beveiligingsys-
teem.

De scholiere kreeg de eerste
prijs van 2500 gulden in een
door de Technische Universi-
teit onder jongeren uitgeschre-
ven prijsvraag 'Vertel ons wat
naar jouwidee nodig moet wor-
den uitgevonden of verbeterd.

Ortega: ’nooit
staatsgreep
van links’

Van de redactie buitenland
MANAGUA - De sandinistische re-
gering van Nicaragua heeft de op-
heffing van het Amerikaanse han-
delsembargo verwelkomd. Vice-
president Sergio Ramirez sprak van
een „daad van rechtvaardigheid die
te lang uitgesteld is." President Da-
niel Ortega, momenteel op bezoek
in Chili, noemde het besluit van pre-
sident George Bush „een triomf
voor het Nicaraguaanse volk." Bij
diezelfde gelegenheid zei hij ook dat
er van sandinistische zijde nooit een
staatsgreep tegen het gekozen, nieu-
we bewind zal worden gepleegd.
De VS kondigden in 1985 een han-
delsembargo af tegen het Middena-
merikaanse land om zo de linkse
sandinistische regering op de
knieën te krijgen. Volgens Ortega
hebben het handelsembargo en de
Amerikaanse steun aan de rechtse
contrastrijders zijn land de afgelo-
pen tien jaar 17 miljard dollar ge-
kost.
Bush besloot het handelsembargo
op te heffen, nadat de sandinisten
bij de verkiezingen van 25 februari
verslagen werden door de oppositie,
verenigd in de UNO.
Ortega zei dat de regering die op 25
april aantreedt, er volstrekt zeker
van kan zijn, zekerder dan welke an-
dere Latijnsamerikaanse regering
dan ook, dat er nooit en te nimmer
een militaire staatsgreep zal plaats-
vinden in Nicaragua."

Speuractie Rotterdamse rivierpolitie en Interpol

Cyprioot zet acht
mensen overboord

Van onze correspondent
MADRID/ROTTERDAM - De
Rotterdamse rivierpolitie kijkt
in samenwerking met Interpol
uit naar een Cypriotisch
vrachtschip, waarvan de kapi-
tein vorige week voor de kust
van de Canarische eilanden
met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid acht ver-
stekelingen overboord heeft
gezet. Twee mensen zouden
daarbij het leven hebben ver-
loren.

De gezagvoerder van het schip zou
zes Afrikanen - drie Ghanezen en
drie zwarte Zuidafrikaners - in een
rubberboot en zonder voedsel of
water bij de Canarische eilanden
hebben geloosd. Het schip - vol-
gens sommige bronnen 'Amer Li-
masol' geheten en volgens andere
'Amer Proha' - zou van de Angolese

hoofdstad Loeanda onderweg zijn
naar een Nederlandse haven. De zes
beweren dat de kapitein al eerder de
lichamenvan twee van hun door on-
dervoeding overleden makkers in
zee heeft laten verdwijnen.

De Ghanezen en Zuidafrikaners
verklaarden tegenover de Guardia
Civil van San Nicolas de Tolentino
op Gran Canaria dat zij met de kapi-
tein van de vrachtvaarder in Loean-
da overeengekomen waren om te-
gen betaling mee te varen tot de Ca-
narische eilanden. De Afrikanen

wilden als illegale immigranten
werk proberen te vinden op de Ca-
narische eilanden of anders doorrei-
zen naar het vasteland van Europa.
Maar kort nadat het schip op 3
maart de haven van Loeanda had
verlaten, werden de Afrikanen in
het ruim opgesloten, waar ze geen
voedsel kregen.

Twee van hen overleden en hun lij-
ken werden door de bemanning in
zee geworpen. In de buurt van de
Canarische eilanden werden de zes
overgebleven Afrikanen in een rub-

berboot gezet en werd hen verteld
dat ze maar roeiend de kust moes-
ten zien te bereiken.

Brillen lopen te hoop tegen poll-tax

Thatcher blijft
onverstoorbaar

Van de redactie buitenland
LONDEN - Premier Margaret That-
cher van Groot-Brittannië lijkt on-
wankelbaar in de storm van kritiek
die op haar neerkomt, ook vanuit
haar eigen Conservatieve Partij. Zij
heeft slechts een brede glimlach
over voor hen die al het eind zien
van haar politieke loopbaan na elf
jaar Downingstreet 10. „Ik ben heel
gelukkig aan het hoofd van de rege-
ring en van de partij," aldus That-
cher. Maar de cijfers laten zich niet
wegdrukken. Haar populariteit is
sterk gedaald en de Conservatieven
liggen in de jongste opiniepeiling
bijna 20 punten achter op Labour.

De invoering van een nieuwe ge-
meentebelasting, de poll-tax, die
voor veel Britten en stuk hoger uit-
valt dan de belasting die zij nu moe-
ten betalen, heeft Thatcher er niet
geliefder op gemaakt. Overal lopen
de Britten te hoop tegen deze niéu-
we belasting die in april in moet
gaan.

De nieuwe belastingkomt in plaats
van de huidige onroerend-goedbe-
lasting, die gekoppeld was aan het
bezit van huizen en grond. De poll-
tax is een individuele belasting die
iedereen moet betalen en niet af-
hankelijk is van het inkomen of be-
zit van onroerend goed. Een welge-
stelde eigenaar van een vrijstaande
villa betaalt volgens het nieuwe sys-
teem evenveel als zijn stadsgenoot
die ergens op kamers woont. That-
cher vindt het nieuwe systeem eer-
lijker, omdat iedereen moet betalen.
Het geld dat hiermee binnenkomt
wordt gebruikt voor gemeenschap-
pelijke voorzieningen en daarom is
het rechtvaardig dat iedereen daar-
voor betaalt, aldus de Conservatie-
ven.

" MARGARET THATCHER
...onwankelbaar...

Speculaties
Daarbij komt nog dat de regering
ook op economisch gebied niet de
gewenste resultaten heeft geboekt.
Zij is er niet in geslaagd de inflatie,
die nu 7,7 procent bedraagt, te be-
teugelen of iets te doen aan de hoge
rentestand van 15 procent. ,
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat
de vraag gesteld wordt wie me-
vrouw Thatcher moet opvolgen als
leider van de Conservatieve Partij
en de Britse regering. De lokalepers
doet uitvoerig verslag van de strub-
belingen binnen het kabinet en
maakt melding van peilingen die
aangeven dat een op iedere drie
conservatieve afgevaardigden wil
dat mevrouw Thatcher opstapt voor
de volgende verkiezingen, die voor
mei 1992 gehouden moeten worden.
Speculaties over een mogelijke op-
volger zijn niet van de lucht. De
naam die in dit verband het meest
genoemd wordt, is die van Michael
Heseltine, de voormalige minister
van defensie die duidelijk afstand
heeft genomen van Thatcher met
name op het gebied van Europese
zaken.

Gevonden
Zondag werden de zes door een "voorbijganger aangetroffen op het ',
strand van Gui-Gui aan de westkant !
van Gran Canaria. Ze waren uitge-
put en uitgedroogd en hun handen ,
zaten onder het bloed door het aan-
houdende roeien. De Guardia Civil ■heeft hen voorlopig onderdak gege- ;
ven in afwachting van wat er verder "met hen moet gebeuren.
Spanje overweegt met het oog op ;
EG-1992 een speciale Guardia Civil "ter zee op terichten die zich zal gaan ;
belasten met de controle op de "smokkel van drugs en mensen van- !
uit Afrika en Zuid-Amerika via de ;
Atlantische Oceaan.

De huidige positie van de Cyprioti- "sche vrachtvaarder is nog onbe- 'kend.
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effectenbezitters: lage beurswaardering zelf schuld

Verborgen reservepotjes
ondernemingen gelaakt
STERDAM - De lage beurswaardering van Nederlandse
ernemingen is de schuld van de bedrijven zelf. De winstbe-
ening is vaak conservatief en door de onzichtbare reserve-
ies slaat de buitenwereld de waarde van deze ondernemin-
veel lager aan dan in feite het geval is. Deze mening bracht
P.S. Zwart, bestuurslid van de Vereniging Effectenbezit-

L gisteren namens de VEB naar voren bij de presentatie van
jaarverslag.

te tonen winst en vermogen la-
louden dan ze in werkelijkheid
benadeelt de onderneming en

' aandeelhouders. In het buiten-

' zijn volgens Zwart bewegingen
'baar die ertoe leiden dat een

'Van het vet al zichtbaar wordt.

Zo zullen de Zwitserse banken een
deel van hun stille reserves openba-
ren en heeft de Hongkong & Shang-
hai Bank aangekondigd alle stille
reserves bekend te maken.

Achterstand
Aandelen worden bij overnemingen
vaak gebruikt als betaalmiddel.
Door het lage koersniveau worden
de Nederlandse ondernemingen bij
dit proces op grote achterstand ge-
zet. Ook worden aandeelhouders
ernstig benadeeld, omdat vaak een
te hoge prijs voor een acquisitie
moet worden betaald.

Een andere reden voor het lage
koersniveau is volgens de VEB het
grote aantal beschermingsconstruc-
ties in Nederland. Steeds meer be-
gint het nu gemeengoed te worden
dater in het Europa zonder grenzen
geen plaats meer zal zijn voor ons
stelsel van beknotting van aandeel-
houdersinvloed. De enkele kramp-
achtige pogingen van ter beurze ge-
noteerde ondernemingen (CSM,
Nutricia, Hoogovens) om te blijven
sta a n op handhaving van niet
royeerbare certificaten zijn niet
meer dan achterhoedegevechten,
aldus Zwart.

Jd-topman van
Cist-Brocades
fcar Suiker Unie

’ ÊDa-Dr G. Bresser is benoemda^oorzitter van de hoofddirectie
IjSuiker Unie. Hij treedt op 1 mei
|: 'enst van Suiker Unie en volgt

IÈ ' Juli ir A.W. Luitjens op, die na
|t '4 25 jaar Suiker Unie verlaat.
jf sser is afkomstig van Gist-Bro-es in Delft, waar hij in juli van
| '8 jaar plotseling opstapte.

leiding voor het vertrek van de
Bresser bij Gist was one-

leid met zijn collegas over de
jjien voor de overneming van'armaciebedrijf ACF. Deze fusieste plotseling af en Bresser ver-
y daar de consequentie van zijntrek aan.

beursoverzicht

Inde lift
j^STERDAM - De Amster-
'iise effectenbeurs was giste-*n vast gestemd. De CBS-stem-'jlgsindex steeg met 1,2 punt

114,5. De CBS-koersindex
'/}g met 1,4 punt omhoog tot. 4.7. Van alle fondsen sloot 53,7Jocent hoger tegen 16,8 procent

Q ser. Een vaste obligatiemarkt
de aandelenhan-

"5 omzet rn aandelen was met„ *5 miljoen behoorlijk. In obli--s*«es werd voor fBl3 miljoen
waarvan voor f 100J'ioen in de jongste staatsle-

Koninklijke Olie was het„ eest omgezette aandelenfonds,
r'olgd door DSM, Philips enealloyd.

beleggers bleven de record-„lr>st van DSM koesteren en
f^den het concern f2,20 op
t '9,90. Ahold mocht nog maar
f^e kwartjes omhoog tot

Fokker zette de flinke
j^sstijging van dinsdag voort
f.^ 1 een winst van f 1,20 op
v slo. Hunter Douglas nam een
DüK.Scnot op de donderdag terUDliceren resultaten door f3,50
w hijgen tot flO6. Opvallend»„s dewinst van DAF diebij een
h_lnge omzet f 1,70 pakte opij;6o.
tj, "tternationals stegen in koers
)5e van Koninklij-
L °üe die een dubbeltje moest
_i. un hggen op f 144 en KLM die
li^ n handhaafde op f38,60. Phi-

Pakte f 1,10 op f42,90 waar-
tij_.r het concern in drie dagen
ge- 2es procent in koers is geste-
f7 5' Hoogovens won f 1,40 op
?Op ° en Akzo steeg in het kiel-
{Jjf Van DSM met 2,20 tot f 130.Vji^e dalersviel Nedlloyd op die
fiQft . dubbeltjes verloor op

' Maandag en dinsdag be-
stii(x het fonds nog tot de grote
fte.k.rs' Alle dalingen bleven be-
.^nt tot minder dan één pro-

Sefirf kale markt scoorde Gies-
vvjv," ,e Noord hoog met een
u.r 'st.van f2l op f2OO. Smit In-
stej ationale wist zich te ontwor-aan de bledkoers van f67
\v erd°P maandag en dinsdag
Mjj^. gesloten en steeg tot f74.va.n traag op het bod
Kam ob HeiJn Holding en
W" eindelijk van de advies-
si0ot

S Van flB-90 af- Het fonds
Op0.1 op f2O.
Ve Ifr,e Parallelmarkt won het ha-
°{r f p^ds Hes Beheer een tientje
fBl sf?°- Weweler pakte f2,90 op

11 van Besouw won achts^^tjes op f 51.

Brandmerk
De maatregel van de beurs om deze
weigerachtige bedrijven te brand-
merken met een ruitje achter hun
naam in de prijscourant juichtVEB-
directeur mr R. de Haze Winkelman
wel toe, hoewel hij hoopt dat ver-
banning van de officiële beurs zal
uitblijven, omdat dit niet in het be-
lang van de beleggers is. Overigens
vindt hij de weigeringvan de betref-
fende ondernemingen vreemd, om-
dat deze zich niet hebben verzet te-
gen de principe-overeenkomst tus-
sen de beurs en de Vereniging van
Effecten Uitgevende Ondernemin-
gen VEUO over de beschermings-
constructies.
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economie

MHP wil recht op
werkonderbreking
bij milieu-risico

’s

"SMALEN - Werknemers moeten het
ht hebben het werk te onderbreken wan-
ïr in de bedrijfsvoering milieu-risisco's op-
den. Het recht op werkonderbreking zoals
"egeld in de wet op de arbeidsomstandig-
den is hiertoe onvoldoende.Dit zei W. Mul-, vice-voorzitter van de vakcentrale voork ddelbaar en hoger personeel MHP, giste-

f \ op een symposium in Rosmalen.

iller meent ook dat werknemers in alle
jheid milieu-kwesties aan de orde moeten
nnen stellen, zonder dreiging van ontslag
kans op nadelen voor hun loopbaan. In dat
rband bepleitte de vice-voorzitter van de
SP ook een 'meldingsrecht' van werkne-
-rs bij het constateren van vervuiling door
1 bedrijf.

De vakcentrale wil dergelijke rechten, die
specifiek zijn toegesneden op milieuhygiëni-
sche omstandigheden, het liefst op decen-
traal niveau binnen de bedrijven geregeld
zien. Volgens Muller zal vooral het middel-
baar en hoger personeel de zorg moeten krij-
gen voor de concrete invulling van die rech-
ten op de werkvloer.

De milieu-rol van het middelbaar en hoger
kader werd op het MHP-symposium, waarin
milieu en technologische ontwikkelingen
centraal stonden, onderstreept door H. Spaas
van het chemiebedrijf Dow Benelux. Vol-
gens Spaas staat hetkader voor de taak de in-
voering van milieuzorgsystemen naar de ver-
schillende niveaus van het gehele bedrijf te
vertalen.
C. Raven, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
van Duphar, hekelde in Rosmalen de 'weinig
flexibele opstelling' van de overheid, waar
het de samenwerking met het bedrijfsleven
betreft. Daarmee dreigt de bereidheid van
bedrijven om de zorg voor het milieu ter
hand te nemen in de knel tekomen, zo meent
Raven.

Ook dit jaar winststijging verwacht

Hogere winst en meer
dividend bij Grolsch

ENSCHEDE Bierbrouwer
Grolsch kan terugzien op een 'zeer
goed jaar. De nettowinst steeg met
17,6 procent van f 25,8 miljoen in
1988 naar f 30,3 miljoen in 1989 (in-
clusiefeen bijzondere bate van f 1,1
miljoen). Het bedrijfsresultaat klom
minder sterk met 2,6 procent van f
36,8 miljoen naar f 37,8 miljoen. De
omzet lag 9 procent hoger op f414,4
miljoen (f380,2 miljoen in 1988).Dit
heeft Grolsch gisteren bekendge-
maakt.

De stijging van de nettowinst komt
overeen met een toename van de
winst per aandeel van f 8,59 tot f
10.05 in het verslagjaar. Het ge-
plaatst aandelenkapitaal bedraagt
3.017.000 aandelen van f 10 nomi-
naal.

Grolsch stelt voor het dividend te
verhogenvan f 3,50 naar f 4 per aan-
deel. Het bedrijf verwacht dat de
nettowinst in 1990 'opnieuw hoger
zal zijn.
De weer gestegen export en uitbrei-

ding van het marktaandeel in Ne-
derland zorgden voor een aanzien-
lijke hogere bierafzet. Daarbij werd
het concern gesteund door de
mooie zomer in 1989.

De stijgingvan het bedrijfsresultaat
is beïnvloed door de sterk opge-
voerde commerciële investeringen,
vooral in de tweede helft van het af-
gelopen jaar, alsmede door het in-
troduceren van drie nieuweproduk-
ten: het bovengistende Amber,
Grolsch Premium Dry en het alco-
holarme Stender.

Ook werd extra geïnvesteerdin ver-
dere versterking van de marketing
en verkooporganisatie.

Kritiek vakcentrale CNV op convenant:
’KNOV stuurt minderheden

met kluitje in het riet’
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - 'Een handige pr-
truc van het KNOV om het eigen
imago op te poetsen. Dat is de re-
actie van de vakcentrale CNV op
het maandag gesloten convenant
tussen werkgevers van het mid-
den- en kleinberijf en de landelijke
minderhedenorganisaties. De
overeenkomst moet er toe leiden
dat het aantal migranten in het
MKB vergroot wordt.
Volgens de CNV is het 'boterzach-
te' convenant een slimme manier
om wettelijke maatregelen te ont-
lopen. Het convenant bevat geen

harde afspraken of sanctiemoge-
lijkheden. KNOV-voorzitter Kam-
minga wil zich ook niet op streef-
cijfers vastleggen. „De organisa-
ties voor etnische minderheden
hebben zich laten inpakken door
de schone beloften van het KNOV.
Ze laten zich met een kluitje in het
riet sturen," luidt de kritiek van de
CNV.

Geweigerd
De vakbeweging heeft al jaren ge-
probeerd met werkgevers harde
afspraken te maken over het in

dienst nemen van etnische min-
derheden. „Werkgevers hebben dit
categorich geweigerd. Nu de over-
heid op grond van de nota 'Meer
kansen afdwingen' en het WRR-
rapport over minderheden met
wettelijke maatregelen dreigt, wil
het KNOV opeens wèl afspraken
maken over het in dienst nemen
van etnische minderheden," aldus
het CNV.

Het CNV zal zo snel mogelijk een
gesprek hebben met de minder-
heidskoepels waarin de onderlinge
posities ter sprake zullen komen.

beurs en valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 14-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.520-/25.020vorige ’ 24.430-/ 24.930. bewerkt ver-
koop ’ 26.620, vorige ’ 26.530 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275/ 345, vori
ge ’ 275-/ 345; bewerkt verkoop f 390
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,86 198austr.dollar i\}i j'53belg.frank (100) s]2s 5^55canad.dollar 1,57 168deensekroon (100) 27,95 3045duitse mark (100) 110,15 U4JSengelse pond 2,97 3^22finse mark (100) 46,25 48 75franse frank (100) 31.85 34 60grieksedr. (100) 1,05 1,25ierse pond 2.87 307ital.lire (10.000) 14,20 1590jap.yen (10.000) / 122,00 12800noorse kroon (100) 27 60 30 10oost.schill. (100) 15 68 1623port.escudo (100) 119 137spaanse pes. (100) 165 181turkse pond (100) 0,060 0 100zweedse kr. (100) 29,60 32 10zwits.fr. (100) 123,75 128 25Nederlander

stuurde vaker
een bloemetje

VEENENDAAL - De Nederlan-
der heeft vorig jaar heel wat va-
ker dan in '88 een bloemetje ver-
stuurd. De 1.771 bloemisten die
zijn aangesloten bij Fleurop In-
terflora Nederland verstuurden
iets meer dan 1,4 miljoen bloe-
mengroeten en bloemenbonnen.
In vergelijking met 1988 was dat
een stijgingvan het aantal orders
met 8,1 procent.

De waarde van deze orders steeg
met 11,8 procent tot ruim 45 mil-
joen gulden. Gemiddeld betaal-
de de klant voor een bloemen-
groet of -bon 31,67 gulden. Een
jaar eerder was dat nog een gul-
den minder.

Fleurop meldt dat de belangstel-
ling van het bedrijfsleven voor
het versturen van een bloemen-
groet groeit. Goed voorbeeld
daarvan zijn de Nederlandse
Spoorwegen. Die lieten ter gele-
genheid van het 150-jarig be-
staan op 20 september vorig jaar
bij alle 27.000 medewerkers een
bloemengroet in de huiskleuren
geel en blauw bezorgen.

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.92875-1,93125
antill.gulden 1.0625-1,0925
austr.dollar 1,4650-1,4750
belg.frank (100) 5,4185-5,4235
canad.dollar 1.64275-1.64525deense kroon (100) 29,365-29,415
duitse mark (100) 112.585-112,635
engelse pond 3,0925-3,0975
franse frank (100) 33,290-33,340grieksedr. (100) 1,1330-1,2330
hongk.dollar (100) 24.5750-24,8250
ierse pond 2,9890-2,9990
ital.lire (10.000) 15,235-15,285
jap.yen (10.000) 126,76-126.86
nwzeel.dollar 1,1275-1,1375
noorsekroon (100) 29,120-29,170
oostenr.seh. (100) 15.9990-16,0090
saudi ar.ryal (100) 51.2750-41.5250
spaanse pes. (100) 1,7490-1,7590
surin.gulden 1,0600-1,1000
zweedse kr. (100) 31,150-31,200
zwits.frank (100) 126,570-126.620
e.e.u. 2,2920-2,2970

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193,30 194,70
id excl.kon.olie 184,60 186,70
internationals 197.00 198,00
lokale ondernem. 190,70 192,60
id financieel 144.60 145,60
id niet-financ. 236,60 239,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,00 253,80
id excl.kon.olie 229,60 232,20
internationals 266,10 267,40
lokale ondernem. 236,00 238^30id financieel 188.40 189,70
id niet-financ. 282,90 286,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 113.30 114,50
internation 111.50 113,10
lokaal 113.60 114.70
fin.instell 105,90 106,70
alg. banken 106,10 106,80
verzekering 106,30 107.10
niet-financ 115,90 117,20
industrie 115.40 116,90
transp/opsl 135.40 135.40

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

Akzo 130,00(130,00)
Kon. Olie 144.00-144,50(144,00)
Philips 42,90-43.30 (42,90)
Unilever 146,90-147,50(147,30)
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 2676.58 1156.83 216.74 1000.60
Hoogst 2705.18 1168.56 217.87 1010.26
Laagst 2662.39 1147.76 215.54 994.50
Slot 2687.84 1158.25 217.12 1003.53
Winst/
verlies + 13.29 + 2.49 + 0.07 + 3.39

In Den Haag hebben giste-
ren deurwaarders massaal ge-
demonstreerd bij het ministe-
rie van Financiën, waar zij
hun eisen tegen de gevel plak-
ten. De deurwaarders willen
dat hun vakbonden en het mi-
nisterie een werkgelegenheids-
garantie afgeven voor de over-
tollige deurwaarders, in to-
taal 300 in 1994, die naar de
douane zullen afvloeien. Bo-
vendien willen zij zwart op
wit gewaarborgd zien dat met
die overplaatsingen geen lage-
re inschaling wordt doorge-
voerd. In een petitie aan de
bijzondere commissie van bon-
den en het ministerie die gis-
termorgen werd aangeboden
door- een vertegenwoordiging
van de deurwaarders wordt
het ministerie en de bonden
'grote laksheid' verweten bij
het publiceren van het memo-
randum werkgelegenheid
deurwaarders. Dat was in ok-
tober vorig jaar al klaar, ter-
wijl de achterban pas op 5 fe-
bruari werd ingelicht.

Donderdag 15 maart 1990 "7Limburgs dagblad
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KERKRADE - Binnen nu en een paar weken
valt het besluit over de verkoop van nog eens
15 hectare grond op industrieterrein Dent-
genbach. Het gaat hierbij om relatief grote
bedrijven, die elk interesse hebben in zon 3
tot 5 hectare. Wethouder Lei Hermans denkt
datKerkrade tegen heteindevan het jaarook
de resterende 35 hectare van het in totaal 125
hectare grote terrein kwijt is.

Leed Kerkrade tot nu toe jaarlijks zon 3,5
miljoen gulden renteverlies door het braak-
liggen, dat bedrag is inmiddels gedaald tot
2,7 miljoen gulden. Op die manier wordt het
verlies op de boekwaarde van de grond,
Kerkrade verkoopt steeds onderdenominale
prijsvan 50 gulden,al na enkele jaren gecom-
penseerd.

ruim 16 hectare verkocht, en nog eens voor
11 hectare in optie gegeven.

Daarnaast werd op industrieterrein Willem
Sophia nog eens vijfhectare verkocht: In to-
taal is Kerkrade sinds begin 1987 ruim 23
hectare kwijtgeraakt, hetgeen een bedrag
van 9,5 miljoen gulden opleverde. Als heel
Dentgenbach volgeboekt is, heeft dat nog

KERKRADE - De Koepel, de sa-
menwerkende huurdersorganisa-
ties in Kerkrade, vindt dat het be-
wonerscomité Lindenlaan op moet

Precies drie jaar geleden begon de interesse
in het al vijftien jaar vrijwel braakliggende
terrein ineens sterk toe te nemen. Sinsdien is

Voormalige Theresiaschool Molenberg wordt hoofdkantoor
Regionale Groene Kruis
verhuist naar Heerlen

# Staatsse-
cretaris Heer-
ma was giste-
ren op bezoek
in Brunssum,
waar hij
werd aange-
sproken door
Treebeeke-
naar De Jong.

Foto:
FRANS RADE

stappen. Volgens de Koepel is het
'een schandalige zaak' dat het bewo-
nerscomité zich heeft neergelegd bij
de sloop van 152. woningen in de
Lindenlaan en directe omgeving.
De Koepel beweert dat de meeste
bewoners van de Lindenlaan tegen
sloopzijn en dat er daarom sprake is
van een vertrouwensbreuk tussen
hen en het comité. De Koepel be-
schuldigt het bewonerscomité ver-
der van een onbegrijpelijke koerst
wijziging. Eerst pleitte het comité
voorrenovatie en nu legt het zich in-
eens neer bij sloop van een groot
aantal betaalbare woningen, aldus
deKoepel.
Aanstaande maandag belegt de
Koepel in het verenigingsgebouw
van de Ned. Hervormde Gemeente
een bewonersbijeenkomst. Als het
aan de Koepel ligt wordt dan met-
een een nieuw bewonerscomité ge-
vormd. Het huidige bewonerscomi-
té heeft de bewoners overigens a)
uitgenodigd voor een bijeenkomst
die morgen zal plaatsvinden.

rel

Van onze verslaggever Buitenlandse
jongeren kopen
drugs in Geleen

Van onze verslaggeve

HEERLEN - De voormalige
Theresiaschool in de Heerlen-
se wijk Molenberg, een ont-
werp van de vermaarde archi-
tect Peutz, wordt het nieuwe
hoofdkantoor van het Groene
Kruis Oostelijk Zuid-Lim-
burg.

Lions Club Kerkrade be-
ft 12'/2Jaar, en datzullen we
K ook. Donderdag 22 maartft0.30 uur houdt de club in
*>theek Peppermill in Heer-
het Charity Bali, waarvan
opbrengst bestemd is voor. noodlijdend weeshuis in

Tharity (2)

wast in Roemenië. Optre-
fóe artiesten zijn onder an-tor Lee Towers en de Big
Pd Wüly Schobben en de pre-
fatie is in handen van WülyEe.

Oningin
* het lieflijke dorpje Abdis-
sen, is men weer op zoek
r een mei-koningin. Plaat-
je schoonheden die interes-
ebben kunnen zich melden
E. Pauli, Grauenweg 59
$5-310105). De enige eisen
Han de kandidaten worden
Md zijn dat ze ongehuwd
"en minimaal zeventien en
Hmaal 25 jaar oud.

harity
De school zal voor dat doel volledig
worden gerenoveerd. Bovendien
wordt er een nieuwe vleugel van
drie verdiepingen naast gebouwd.
De bouwkosten bedragen ongeveer
twee miljoen gulden. Architect is
Ton Vandenbergh, terwijl aanne-
mersbedrijf Moonen-Lückers de
bouw voor zijn rekening neemt.
Rond de jaarwisseling kan het
Groene Kruis er intrekken.

GELEEN - De gemeentepolitie van
Geleen wordt geconfronteerd met
steeds meer vreemdelingen die in
Geleen verdovende middelen ko'
men kopen. Vorig jaar werden 26
kopers van verdovende middelen
aangehouden en werden twee ge-
richte acties gehouden tegen de
handel in drugs. Wat dat laatste be-
treft gaat de politie op pad als tus-
sen de zes en tien personen hebben
verklaard dat zij bij de bewuste per-
soon hebben gekocht.
Bh' de eerste actie werden veertien
personen aangehouden en bij de
tweede actie liepen negen kopers te-
gen de lamp. In beide gevallen werd
de dealer ingesloten en voorgeleid
aan de officier van justitie.
Volgens een politiewoordvoerder is
het opvallend dat zich onder de aan-
gehouden personen een groot aan-
tal vreemdelingen bevond dat af-
komstig is uit het Belgische Maas-
machelen.
Met name jongeren die de Italiaan-
se, Marokkaanse en Turkse nationa-
liteit bezitten, komen naar Geleen
om drugs te kopen. Hun voornaam-
ste drijfveer om dat in Nederland te
doen is dat zij bij een eventuele aan-
houding liever te maken krijgen
met de Nederlandse danmet deBel-
gische justitie.

Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-
Limburg opereert momenteel van-
uit een aantal lokaties in de regio.
Het regiokantoor is gevestigd in
Klimmen. Omdat het Groene Kruis
een ingrijpende reorganisatie heeft
ondergaan, ontstond steeds meer de
behoefte de centrale diensten beleid
en beheer in één kantoor onder te
brengen. Dat wordt nu de voormali-
ge Theresiaschool.

paar waar het natuurlijk
draait, is het lot van de dr-
achtig kinderen in het Roe-

weeshuis. De Lions Club
hen aan broodnodige zaken
Medicijnen, dekens en voe-

Ppsmtdde.en helpen. Duizend
r-rten a 25 gulden zijn reeds

11 de man gebracht. Het
is 50 mille. De

_ten zijn in de voorverkoop
'trijgbaar bij Pickee Make-lr dij in Landgraaf, notaris

'n de Weyer in Heerlen en
jjj* Autobedrijf in Kerkrade.
lelijk wordt het ook feest in

Er zullen ongeveer tachtig Groene
Kruis-medewerkers worden onder-
gebracht. Die houden zich bezig
met de coördinatie van onder meer
zwangerschapszorg, jeugdgezond-
heidszorg, ouderenzorg, voedings-
voorlichting en uitleen van verle-
gingsartikelen en hulpmiddelen. De
diverse wijkgebouwen in de regio
zullen zoveel mogelijk gehandhaafd
blijven om een snelle hulpverlening
te kunnen garanderen.

net zoals een paar uur eerder met
betrekking tot de Vossekuilproble-
matiek (zie elders op deze pagina),
toch naar het gemeentebestuur, als
dé instantie om dergelijke proble-
men aan te pakken.

De gemeente Heerlen heeft van
meet af aan alle medewerking ver-
leend aan het verhuisplan van het
Groene Kruis. Ook al omdat er de
gemeenteveel aan gelegen was het
karakteristieke schoolgebouw voor
sloop te behoeden.Huurders Brunssum wijzen

Heerma op woonproblemen

Gemeente geprezen voor experimenten ouderenhuisvesting

De gemeente heeft inmiddels toege-
zegd voor parkeerplaatsen en be-
planting te zorgen. De voormalige
school is eigendom van aannemers-
bedrijf Moonen-Lückers. Deze fir-
ma zal de school na renovatie en uit-
breiding aan het Groene Kruis ver-
huren.

(ADVERTENTIE)

Vandaag wordt het

fan linden»
7t Sk/pffw —f=ïQmmcoEELiiQffiir

geopend!
Feest voor alle mensen in Weert en omgeving,
maar.... Ook feest voor onzeklanten in alle
andere winkelsvan JanLinders!

imelvlaai met

fe^B^^P voorde.m^\________W feestprijs ■
Max. 1 vlaai per klant.

in de winkels van JanLinders!

Schepping
\ r is al heel veel over gezegd
L geschreven, maar W. van
o-.*, hoogleraar in de antropo-e aan de universiteit in Nij-
i^Öen, probeert vrijdagavond_ J-45 in het kerkgebouw op
)^i Urgemeester De Hesselle-
ij. n in Heerlen om weer een
k^'^e kijk op de kwestie te bie-
!jj " Oe schepping en de euolu-
1^ daarover gaat zijn lezing,
ce[j^°fc nog eens gratis toegan-

Baken
f*_af een licht, 's avonds. We
yt^zlen de schijnwerpers, die
\\J^ieuwe gemeentehuis van
bir£frbanken ook in donkere
\\ Ltn een heus zonnetje zetten.
.e_ï, ?n er niemand meer om-
'n § j*oter aan deKloosterlaan
li^hinveld over Onderbanken
k.nJrst wordt. Zelfs niet de
liQjj^de Awacs-toestellen, die
Be(w. * ueriichte baken gretig
"i»Jj k rna/een, om hun lan-
ficfl,le uergemafc/ceJijfcen. Zich
"w6?'* op hef statige bouw-

e. n°P vliegveld Teveren
*_ 'artbaam>erlichting met
t°°frferust hart worden ge-
?*_i 'can er daar dan loeer
'ty^ n*9d worden. Awacs heeftrs niet voor niets meebe-

aan het nieuwe bestuurs-lr^rn. Of?

Concert
P* traditionele concerten
Z 1 de leerlingen van het Ber-

in Heerlen fco-
er weer aan. Vrijdag-

jj^d om acht uur brengen de
van de eerste en

ede klassen muziek ten ge-
i*- Een week later, vrijdag-
£nd om half acht, zijn de

Sen drie tot en met zes aan
°eurt. Laat uw oren strelen!

Masjzjerang
Lj°g even terugkomen op het

Masjzjerang.
fiebben we gisteren de

geerde datum genoemd. Het
ijjeden in café Grijzegrubben
o^tJi vindt namelijk niet op
!g piaafs, maar aanstaan-
l

zQ-terdag. Even veranderen
agenda...

De huurders hadden zich met span-
doeken opgesteld in de flatwijk
Brunssum-Noord. Daar kwam
Heerma de voortgang van het zoge-
heten opknapproject Klaver-4 be-
kijken, waarmee dena-oorlogse flat-
wijk momenteel uit het slop wordt
gehaald.

Heerma werd tijdens het bezoek
aangeklampt door Treebeekenaar
De Jong. De staatssecretaris bleek
niet te beroerd om de man aan te ho-
ren en vervolgens ook te woord te
staan. Maar uiteindelijk verwees hij,

De staatssecretaris opende in
Brunssum ook het nieuwbouwpro-
ject 'Bergerode. Hij onthulde daar
een beeld. Later toverde hij nog de
nieuwe naam tevoorschijn van de
flat aan de Europalaan (hoge num-
mers) in Noord, die voortaan 'Ach-
ter de Locht' zal heten.
Het bezoek van de staatssecretaris
verliep in Brunssum overigens zon-
der enige wanklank. Ook de demon-
stratie van de huurders werd niet
gezien als een streep door de reke-
ning van het Brunssumse gemeen-
tebestuur;, dat er veel aan gelegen
was Heerma op gepaste wijze te ont-
vangen. Heerma prees de gemeente
zelfs in een korte toespraak voor
met name experimentele activitei-
ten op het gebied van de ouderen-
huisvesting.

(ADVERTENTIE)

Elke dag
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in dewereld.
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DEN HAAG/NUTH - Met een
beetje moeite had de gemeente
Nuth een van haar woordvoerders
en de raadsman van woonwagenbe-
woner P. Vleugels een ritje naar de
Raad van State kunnen besparen.
Tijdens de behandeling van het
schorsingsverzoek van Vleugels
door de afdeling rechtspraak van de
Raad, kwamen beide partijen over-
een om voorlopig de zaak te laten
rusten. Voorlopig wordt de woon-
wagen van Vleugels niet wegge-
sleept, als hij weigert woonwagen-
centrum De Steeg in Schimmert te
verlaten.
Het verzoek van Vleugels was ge-
richt tegen het bevel van de ge-
meente Nuth om De Steeg te verla-
ten. Vleugels had hier geen stand-
plaatsvergunning voor.
Toen bleek dat de gemeente bin-
nenkort toch het bezwaarschrift van
Vleugels zou behandelen, zag waar-
nemend voorzitter mr J. Polak geen
reden om het verzoek verder te be-
handelen. „Laten we eerst afwach-
ten wat de uitkomst is van die be-
handeling. Dat bespaart ons dubbel
werk", zo merkte de waarnemend
voorzitter op.
Mocht de gemeente na de behande-
ling van het bezwaarschrift toch bij
het bevel blijven, dan kan de afde-
ling rechtspraak zich alsnog over
het schorsingsverzoek van Vleugels
buigen.

Van onze correspondent

Woonwagen
mag voorlopig in
Schimmert staan

Staatssecretaris Heerma:
’LotVossekuilin

handen gemeente’Van onze verslaggever

BRUNSSUM - „De gemeente
Heerlen heeft een eigen verant-
woordelijkheid inzake de Vosse-
kuilflats. Men zou kunnen optre-
den in het belang van de openba-
re orde, en hoeft daarbij niet te
wachten op initiatieven van
Bouwvereniging Heerlen."

Dat zei staatssecretaris Heerma
van Volkshuisvesting gisteren
bij zijn bezoek aan Brunssum te-
gen vertegenwoordigers van het
bewonerscomité van de Vosse-
kuil, de flats die voor de helft
leeg staan en steeds verder ver-
pauperen.

Verder verklaarde Heerma na-
drukkelijk dat het Centraal

Fonds van de Bouwcorporaties
wacht op een subsidie-aanvraag
van de gemeente en de Bouwver-
enigingHeerlen.
Over het uitblijven daarvan zei
wethouder Hub Savelsbergh gis-
termiddag dat dat mede te wrjten
is aan de grote hoeveelheid zeer
gecompliceerde vragen die het
Centraal Fonds beantwoord wil
zien.

De Bouwvereniging zal daarom
pas in april of mei de aanvrage
gereed hebben, waarna het colle-
ge met een voorstel naar deraad
komt. Intussen heeft het college
de tien miljoen gulden, die gere-
serveerd waren voor de sanering
van de Vossekuil, overgeheveld
naar het centrumplan.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

■ngelsportvereniging De
tarper in Heerlen-Meezen-
c vult vanmiddag de Oude
■r nabij de Kasteellaan
een nieuwe voorraad vis.
niet edelkarpers trouwens,
f met 200 kilo forel. Een
leven is deforellen niet bc-
'en, want zaterdag kan
'een die interesse heeft van-
■ht uur 's morgens proberen
in de haak te slaan. Tegen
hng van een tientje mag
tienforellen vangen. In de

tinkel zijn ze duurder...

De Koepel eist aftreden
van bewonerscomité

Woede over sloop woningen Lindentaan

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Donderdag 15 maart 1990 "9

eens zon 14 miljoen in het laatje gebracht
Daar staat tegenover dat Kerkrade 5,4 mil-
joen gulden kwijt is aan het aanleggen van
wegen en andere infrastructuur, waarvoor
ook nog eens 3,6 miljoen gulden PNL-subsi-
die is verkregen.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Leden van de
huurdersbelangenvereniging
Brunssum hebben staatsse-
cretaris Heerma van VROM
gisteren om begrip gevraagd

voor zowel bijzondere woon-
en huurproblemen in de
Brunssumse wijken De Kling
en Schuttersveld, als voor al-
gemene huurproblemen in
Brunssum.



I ~ 1Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-. den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede dat, geheel onverwachts, na een voorbeel-
dig en zorgzaam leven, in Gods vrede is overleden,
onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Catharina
Hubertina Jorissen

weduwe van

Harry Steinschuld
Zij overleed op de leeftijd van 79 jaar.

De bedroefde familie:
Slenaken: André Steinschuld

José Steinschuld-Lousberg
André
Diana en Edgard

Bocholtz: Jo Steinschuld
Tiny Steinschuld-Lux
Anja en Herman
Rob

Oegstgeest: Riet Weijers-Steinschuld
Sjef Weijers
VVim en Janine
Henk en Linda

Vaals: Tiny Steinschuld
Anita, Ralf en Dunkin
Henry

Geleen: Annie Ruiten-Steinschuld
Jan Ruiten

Bocholtz: Finy Possen-Steinschuld
Wim Possen
Mario

Bocholtz: Netty Ernes-Steinschuld
Jo Ernes
Andrea enRob

Heerlen: Lou Meijers
Ingrid en Maurice
Familie Jorissen
Familie Steinschuld

Bocholtz, 13 maart 1990
Corr.adres: Dr. Nolensstraat 10, 6351 GM Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 17 maart as. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven, is er geen condoleren.
Vrijdagavond 16 maart zal om 18.45 uur het rozen-
hoedje voor haar worden gebeden, waarna te harer
intentie een eucharistieviering zal zijn in voor-
noemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium te
Simpelveld, Dr. Ottenstraat 60; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur dagelijks.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Waarom zoveel leed
waar de Here slechts deed
in Zijn wijsheid het goede;
elke weg was gegaan,
wat gedaan moest gedaan,
en 't leven maakt immers zo moede.

Plotseling is van ons heengegaan, mijn lieve zoon,
onze goede broer, schoonbroer, oom en neef

Paul Meekels
Hij was 35 jaar.

Bom: E.M. Meekels-Janssen
Bom: Rob Meekels en Margot Sterrenberg
Bom: René en Marij Meekels-Cramers

Marijke en Inge

6121 KM Bom, 13 maart 1990
Jan v. Valkenburgstraat 4
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 maart as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Martinus
te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
In de avondmis van donderdag 15 maart om 19.00
uur zullen wij Paul bijzonder gedenken in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard; bezoek van
17.30 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, mijn lieve moeder, schoon-
moeder en onze oma

Trees Hodenius
weduwe van

Jan van Zijl
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Leo van Zijl
Bertha van Zijl-Vondenhoff
John en Bianca

6466 BA Kerkrade, 13 maart 1990
Parkstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 17 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 16 maart as. om 19.00 uur in voornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijdenen debegrafenis van onze dier-
bare zus, schoonzus, tante, nicht en huishoud-
ster

Clara Wilhelmina
Dohmen

alsmede voor de heilige missen en bloemen,
zeggen wij u onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan de eerwaar-
de heer pastoor deken B. Janssen, pastoor A.
Peutz, pastoor C. van Bemmelen en rector Gies-
berts.

Namens de familie
E. Dohmen

Sittard, maart 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 18 maart as. om 11.30 uur in de St.-Pe-
truskerk (grote kerk,) te Sittard.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij heeft mogen doen en betekenen tijdens zijn bij-
na 50-jarig priesterleven in Nederland en Surina-
me, nebben wij plotseling afscheid moeten nemen
van onze medebroeder, broer, zwager en oom

pater
André Uitterhoeve

Oblaat van Maria
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, gesterkt door
het sacrament van de zieken.

Namens defamilie:
Familie Verbart-Uitterhoeve
van Zijlstraat 5
4453 BB 's-Heerenhoek

Namens de kloostergemeenschap
Ravensbos:
pater Herman Steenbergen 0.M.1.,
overste
Namens de Nederlandse Oblatenprovincie:
pater Léo van den Berg 0.M.1.,
provinciaal overste
Ravensbosl
6301 PR Valkenburg a/d Geul

Valkenburg a/d Geul, 13 maart 1990
Pater Uitterhoeve is opgebaard in het mortuarium
aan de Spoorsingel 29 te Valkenburg a/d Geul.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.00

'uur.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis op het kloosterkerkhof, zal plaatsvinden op
zaterdag 17 maart om 11.00 uur in de kloosterkapel
van de Missionarissen Oblaten van Maria te Val-
kenburg a/d Geul, Ravensbos 1.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, op de leeftijd van 78 jaar, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Sjeng Lousberg
echtgenoot van

Bebke Pelzer
Gulpen: Bebke Lousberg-Pelzer

Heerlerbaan: Jean en José Lousberg-Leers
Bianca, Pascal

Gemmenich (B.): Peter en Mariëtte
Lousberg-Gerarts
Nathalie, Sylvia

Gulpen: Hub en Elsbeth
Lousberg-Curfs

Gulpen: Frans en Elly Lousberg-Paes
Ellen, Ronny

Mechelen: Trees en Marthé
Ploemen-Lousberg
Maurice, Roger

Party: Marron enRaymond
Dodemont-Lousberg *Linda

6271 JN Gulpen, 12 maart 1990
Molenweg 3
Corr.adres: Tramweg 6, 6271 JM Gulpen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 17 maart om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Petrus te Gulpen, waarna crematie om
12.30 uur in het crematorium te Heerlen.
Er is geen condoleance.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, vrijdag
om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen;
gelegenheid tot afscheid nemen woensdag en don-
derdag van 17.00 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Wij geven u kennis dat, na een kortstondig ziek-
zijn, onverwacht van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 48 jaar,
mijn zoon, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Math Bouwens
Schinnen: P.J.H. Bouwens
Schinnen: Mia Bouwens-Cortlever
Oirsbeek: Lies en Harrie Offermans-Bouwens
Oirsbeek: Sjirdien en Leo Palmen-Bouwens
Schinnen: Zef en Mia Bouwens-Jacobs
Schinnen: Tiny en Sjo Damoiseaux-Bouwens

Merkelbeek: Mia en Hub Timmermans-Bouwens
Venlo: Frans en Tiny Bouwens-Clement

Schinnen: Harry en Anny Bouwens-Vliegen
Familie Bouwens

Schinnen, Kennedylaan 5, 13 maart 1990
Corr.adres: Oirsbekerweg 34, 6438 HC Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart om
11.00uur in de parochiekerk H. Dionysius te Schin-
nen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Math is opgebaard in derouwkapel van het zieken-
huis te Sittard, alwaar dagelijks bezoekgelegen-
heid is van 17.30 tot 19.00 uur.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons be-
tekend heeft, delenwij u mede dat na een leven van
eenvoud en goedheid van ons is heengegaan,'mijn
zuster, schoonzuster, onze tante en nicht

Maria Wilhelmina
Hubertina Reiners

Na een moedig gedragen ziekte overleed zij op 84-
-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramenten.

In dankbare herinnering:
Vincent Reiners
Leonie Reiners-Ohlenforst
en haar neven en nichten

6118 BM Nieuwstadt, 14 maart 1990
Elsenewal 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Jan de Doper

te Nieuwstadt.
De avondwake, met rozenkrans, zal gehouden wor-
den op vrijdag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tineke ligt opgebaard in derouwkapel van het zie-
kenhuis Geleen. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Daar allee?i ta liefde wonen
daar alleen is het leven zoet,
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet!

Toch nog onverwachts is op dinsdag 13 maart van ons heengegaan, onze
lieve vader, opa en verloofde

' Twan Moonen
weduwnaar van

Agnes Moonen-Vondenhof
verloofde van

Rita Belski-Bok
Hij overleed op 68-jarige leeftijd in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade,
na voorzien te zijn van de h. sacramenten der zieken.

Kerkrade: Rita Belski-Bok
Houten: Gemma Kuypers-Moonen

Maarten Kuypers
Jeroen, Sylvia en Kasper

Beverwijk: Wim Moonen
Kaatsheuvel: José Mohnen-Moonen

PaulMohnen
Dennis en Kevin

Delft: Ton Moonen
Ursula Wesselingh

Amsterdam: Hans Moonen
6463 AA Kerkrade, 13 maart 1990
Zonstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in de parochiekerk van
deBlijdeBoodschap te Rolduckerveld-Kerkrade, op zaterdag 17 maart as.
om 12.00 uur.
Hierna zal deplechtigheid worden afgesloten in de aulavan de gemeente-
lijke begraafplaats Schifferheide te Kaalheide-Kerkrade.
De dierbare overledene wordt as. vrijdag 16 maart in de avondmis van
voornoemde kerk om 19.00 uur bijzonder herdacht.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid 'hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze gewaardeerde oud-mededirecteur, de heer

A.M.J.M. Moonen
Met veel .respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon en de .
wijze waarop hij zich heeft ingezet voor ons bedrijf.

Directie en medewerkers van
Administratie- & Assurantiebureau A. Moonen B.V.
J. Ploum (directeur)

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor het me-
deleven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgza-
me en lieve vader, schoonvader en opa

Harie Hauwé
zeggen wij u allen hartelijk dank. Het is ons gebleken dat hij buiten ons
door velen geliefd en gerespecteerd werd. Nog een heel bijzonder woord
van dank aan het kerkelijk zangkoor, goede buren en kennissen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 maart
1990 om 10.00 uur in deparochiekerk van O.L.Vr. ten Hemelopnemingte
Einighausen.

t m\
In liefde met allen heb ik geleefd.
In vrede met Christus ben ik heengegaa

Met overgave aan God's wil is van ons heengegaan, in de leeftijd vi
jaar, voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man en "_»zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, zwager, ooi ir
neef 3 * *
Jan Gerardus v.d. Linde *

echtgenoot van |M^!
Maria Agnes Leonie HutschemakeïS,

Noorbeek: Mevr. L. v.d. Linden-Hutschemaker?n V"
Noorbeek: Marie-Louise Nijssen-v.d. Linden l 0 ,

Egide Nijssen 'an '
Tsjerk en Wendy "en>

De Plank (B.): Jo v.d. Linden orde
Liselotte v.d. Linden-London
Claudiaen Jessica oliüc

Mechelen: Jenny Dohmen-v.d. Linden Un h
Ger Dohmen Uder
Tanja en Michel het

De Plank (B.): John v.d. Linden it te
Karin v.d. Linden-Janssen dien
Stephanie enRosanne nrurTeuven (B.): Sylvia Heggen-v.d. Linden ove,
Jean-Pierre Heggen ,ergj
Diana en Nathalie » -^Epen: Ruud v.d. Linden l m*Magret v.d. Linden-Vroomen
Fabiënne »

Margraten: JosienLemmerlijn-v.d. Linden ,_ #
JosLemmerlijn _

tNoorbeek: Eric v.d. Linden /£,£
Conny Pleyers C

Noorbeek: Ingrid v.d. Linden
Roger Grooten
Familie v.d. Linden
Familie Hutschemakers

6255 NL Noorbeek, 12 maart 1990
Schey 11
Wij zullen op zaterdag 17 maart 1990 om 11.00 uur bijeenkomen in de
Brigidakerk te Noorbeek om afscheid van hem te nemen, waarna wij h
aan de aarde zullen toevertrouwen.
Vrijdag om 19.30 uuravondwake in voornoemdekerk alwaar gelegenlTT"
is tot schriftelijk condoleren. / I
Er is geen condoleren.
Jan is opgebaard in het uitvaartcentrum Walpot, Kerkstraat 17A te E
den. Bezoek dagelijksvan 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uil**
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce
zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de véle blijken van medeleven ons betoond na het overlijden enH
de uitvaartplechtigheidvan onze dierbare moeder, oma en overgrootmß
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Theresia 1
Eussen-Bour I

betuigen wij langs deze weg een ieder onze oprechte dank.
Kinderen Eussen
klein- en achterkleinkinderen

Heerlen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 maBI
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Heerlerbaan. 1

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een korte ziekte overleed in de gezegende
ouderdom van 98 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, thuis temidden van haar kinde-
ren, onze zorgzame moeder en schoonmoeder, lie-
ve oma en overgrootmoeder, tante en nicht

Anna Omloo
weduwe van

Hendrik Mofers
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Omloo
Familie Mofers

6109 RE Ohé en Laak, 13 maart 1990
Walburgisstraat 23
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden zaterdag 17 maart om
11.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Geboorte
te Ohé en Laak.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
Vrijdag 16 maart om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00uur in het mortuarium Huize St. Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

Mina
America-Vogelsang

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag.l7maart as. om 19.00 uur in de
H. Hartkerk te Schandelen, Meezenbroekerweg
116, Heerlen.

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het heengaanvan onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Trees
de Haas-Vogelzang

hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Brunssum, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 17 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Barbara te Treebeek.

- IOnverwacht is overleden

Josephina Henrietta
Kuypers

echtgenote van

Martin Arnold Palmen
* Brunssum, 27 augustus 1914

t Venlo, 13 maart 1990
> Venlo: M.A. Palmen

'flSfijmegen: Jos
'Rotterdam: Sjef

Berg en Dal: Truus
5915 PN Venlo, 13 maart 1990
De Vorstenheuvel
Maria Auxiliatrixweg 35
De eucharistievieringen crematie vinden plaats op
zaterdag 17 maart om 12.30 uur in het crematorium
te Venlo-Blerick (gelegen aan de weg Blerick-
Maasbree).
Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag van 19.00
tot 19.30 uur in het mortuarium van het St.-Maar-
tens Gasthuis te Venlo.

Weggaan kun jebeschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht, want jebent er nog.
Niemand neemt afscheid,
want je gaat niet weg.

Rutger Kopland
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte,
het overlijden en debegrafenis van mijn man, onze
vader en schoonvader

Jos Beckers
hartelijk dank.

Ch.M. Beckers-Brauers
en kinderen

Eygelshoven, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 18maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Joannes de Doper te Eygelshoven.

Wij bedanken allen voor de belangstelling en
het medeleven datwij hebben mogen ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Helena
Rouschop-Helgers

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 18 maart as. om 10.00 uur in de paro-
chikerk van Maria ten Hemelopneming te
Einighausen. , Kinderen Rouschop

Het is alweer een jaargeleden dat wij afscheid heb-
ben moeten nemen van onze onvergetelijke moe-
der, schoonmoeder en oma

Finie
Drummen-Borghans

Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
worden gehouden op zondag 18 maart as. om 11.30
uur in de H. Remigiuskerk te Simpelveld.

Kinderen en kleinkinderen

Wegens sterfgeval is de zaak
vrijdag 16 maart

VANAF 12.00 UUR GESLOTEN
R. Vankan-Arieseij

Wijenweg 169 Treebeek
1

Met verslagenheid heb ik kennis gen<£ri
van het overlijden van mijn man ie

Pierre Weërts
Hoensbroek: mevrouw F. Weerts-Dov'

Gebrookerplein 92 v
6431 LX Hoensbroek #

—___________________,_ m
__

m___,____,___^

Dankbetuiging
In plaats van kaarten (

Voor uw bewijsvan deelneming, ontvangen n
onverwacht heengaan van mijn lieve man, onZ
der en schoonvader

Hein Herings a
betuigen wij langs deze weg aan u allen onze t»*
lijke dank. it)
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of IR
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was or)! itgrote troost en zal een dankbare herinnering .<

ven.
G.J.A. Herings-Van Mulke^en kinderen

Heerlen, maart 1990 j.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterd'}
maart a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk v 3
H. Gerardus-Majella op de Heksenberg, aa
Heerenweg te Heerlen. 1

I 't
Voor de vele blijken van medeleven na het ov" V
den en bij de begrafenis van onze dierbare B

Theodorus Huberti>
Kuijpers "

b
danken wij u van harte.
U was voor ons een grote steun.

Zijn kinderen, kleinkindel*
en achterkleinkinderen

Susteren, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehoude' (
zaterdag 17 maart as. om 19.00 uur in de paro' i
kerk van O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen te S*
ren.

Langs deze weg dank ik allen die mij hun wj
meend medeleven hebben betoond bij het o^ï
den en de begrafenis van mijn lieve echtgenoot
vader

Hein Quix
Uw medeleven in deze voor mij zeer moeilijk6!
gen is voor mij en de kinderen een grote steiiff
weest. ,

Annie Quix-Willems
Leon, Margo

De zeswekendienst zal worden gehouden op f
dag 18 maart as. om 10.30 uur in de MariakeT
Elsloo.1 \vervolg familieberichten zie pagiflj

Donderdag 15 maart 1990 "10Limburgs Dagblad



De verontwaardiging in
Luik, maar ook in de
nationale en internatio-
nale kunstwereld was
zo groot dat het voorstel
is ingetrokken. Een
woordvoerder van de
gemeente: „We zullen
nu naar een alternatief
moeten zoeken om onze
financiële problemen

Geïnspireerd door de
torenhoge prijzen die er
tegenwoordig op kunst-
veilingen worden gebo-
den, besliste het stads-
bestuur van Luik enige
tijd geleden Picasso's
'De familie Soler' uit
1903 te verkopen. De

In België, maar ook in
het buitenland, laaide
de discussie over de
voorgenomen verkoop
hoog op. De Luikse be-

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

Op het programma
stond de 'Messiah' van
Georg Friederich Han-

del, die uitgevoerd
werd door de Neder-
landsp Handel Society
en hejt Amsterdams Ka-

Raadsman roept andere aannemers als getuige op

Ex-aannemer in
hoger beroep

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Tot dusver was
het zo dat bij rentestijgingen
de banken deze doorbereken-
den bij de hypotheeknemer.
Met alle risico's voor de ga-
rantstaande gemeente van-
dien, " wanneer bijvoorbeeld
bleek dat de hypotheeknemer
de hogere lasten niet kon op-
brengen. Om dit risico in te
dammen mag in de heerlsne
regeling de rentestijging niet
worden doorberekend zonder
toestemming van B en W. Dat
betekent niet dat hypotheek-
nemers verplicht worden een
hypotheek af te sluiten die
over een periode van vele ja-
ren loopt.

Ook officier van justitie mr J.Lau-
men ziet in het aantekenen van ho-
ger beroep geen reden om mogelij-
ke andere zwendelpraktijken in de
bouw, die door het proces tegen S.
zichtbaar werden, aan te pakken.
„We hebben een uitspraak waarmee
we wat kunnen doen," aldus
mr Laumen. Hij zei na de veroorde-
ling van S. dat niet alleen de schuld
van de vijf andere aannemers vast
stond, maar dat waarschijnlijk nog
meer opdrachtgevers in Limburg
bij aanbestedingen zijn opgelicht.

Stappen

aannemers als getuigen laten ver-
schijnen. Hij wil van hen weten hoe
ze tegen de uitspraak van de Maas-
trichtse rechtbank aankijken.
„leder van de companen heeft pre-
cies hetzelfde gedaan als S., maar ze
zijn er wel florissanter vanaf geko-
men. Dat is niet juist," aldus de
raadsman.

?en«n boze vrachtwagenchauffeur overhandigt na lange tijd in eenfile te hebben gestaan zijn
heren aan een actievoerende douanier.

Foto: WIDDERSHOVEN

Justitie in Maastricht zal zich bin-
nenkort beraden over eventuele
verder te ondernemen stappen in
die zaken. Het kan nog een jaar du-
ren voordat het door S. ingestelde
beroep bij het gerechtshof in Den
Bosch wordt behandeld, en die ter-
mijn wil mrLaumen niet afwach-
ten.

SITTARD - Ex-aannemer
L. S. uit Geleen gaat in hoger
beroep tegen zijn veroordeling
door de rechtbank Maastricht
voor onder meer oplichting
van de scholengemeenschap
College Sittard. Dat heeft zijn
advocaat, mr Th.Hiddema in
Maastricht, gisteren gezegd.
Hoewel S. een lagere boete
kreeg opgelegd dan de officier
van justitie had geëist, is hij
het toch niet eens met de uit-
spraak.

Het aantekenen van het hoger be-
roep weerhoudt het bestuur van de
Sittardse scholengemeenschap er
niet van te onderzoeken of een scha-
declaim kan worden ingediend. Het
bestuur besloot daartoe nadat de
rechtbank S. had veroordeeld. OfIrritatie over acties douaniers

Blokkade aan grens
an truckchauffeurs

Vandaag moet weer rekening ge-
houden worden met acties van de
Belgische douaniers, die aangekon-
digd hebben doorte gaan totdat hun
eis van betere betaling ingewilligd

mechelen was gedurende langere
tijd afgesloten. Aan de Belgische
kant van de autoweg was er de gehe-
le dag sprake van files en langzaam
rijdend verkeer.

Twee Duitsers
omgekomen bij
verkeersongeluk

<_^

BERGEN - Twee Westduitsers zijn
gisteren om het leven gekomen
door een verkeersongeval in Sie-
bengewald in de Noordlimburgse
gemeenteBergen. Ze zijn afkomstig
uit het nabije grensplaatsje Goch.

„Het is moeilijk om op een advies
vooruit te lopen. Maar we zullen
minstens een gesprek met de vijf
aannemers aangaan. Als school dra-
gen we een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid, maar ook jegens
het ministerie zijn we dat verschul-
digd," aldus mr Heuts. Het school-
bestuur zal, benadrukte Heuts, een
onafhankelijk jurist om advies vra-
gen. Het bestuur wil in de kwestie
zorgvuldig te werk gaan.

een eventuele claim daadwerkelijk
zal worden uitgebracht, kon be-
stuursvoorzitter mr F.Heuts giste-
ren nog niet zeggen.

te geven door de auto's in te sluiten
van douaniers, die hun voertuig on-
deraan de dijk langs de autoweg ge-
parkeerd hebben.

Nekkramp vorm
van ontsteking
hersenvliezen

De Rijkspolitie tast in het duister
over de oorzaak van het ongeval. De
slachtoffers zaten in een auto die in
de rechterberm terechtkwam en te-
gen een boom tot stilstand kwam.

„Aan het vonnis hangt weliswaar
een plezieriger prijskaartje dan de
eis, maar het hoger beroep wordt
niet uit financieel oogpunt inge-
steld," aldus Hiddema. Zoals hij na
de uitspraak al liet weten vindt de
raadsman het onjuist dat alleen S. is
vervolgd en veroordeeld, terwijl
zich vijfandere aannemers schuldig
hebben gemaakt aan hetzelfde de-
lict.
Tijdens de rechtszaak protesteerde
Hiddema al tegen het maken van
een onderscheid. Hij vond dat het
gelijkheidsbeginsel niet in acht was
genomen. Alleen maar omdat het
bedrijf van S. failliet was gegaan,
kon Justitie op het spoor komen
van de oplichting bij de aanbeste-
ding van het nieuwe schoolgebouw
van het College. De rechter in Maas-
tricht verwierp echter het verweer
van de raadsman.

De politiewoordvoerder wilde giste-
ren de identiteit van de slachtoffers
niet bekend maken omdat de West-
duitsepolitie de familieleden van de
beide ongekomen mannen nog niet
op de hoogte heeft gesteld.

„Als er serieuze kansen zijn om een
vordering in te dienen die succes
kan hebben, zullen we dat doen. Het
ligt er maar aan hoe duidelijk het
advies is," zei de bestuursvoorzitter.
MrHeuts wees erop dat de grond-
slag voor het indienen,van een scha-
declaim diekans maakt- het plegen
van een onrechtmatige daad - niet
door een uitspraak in hoger beroep
mag komen te vervallen.

MrHiddema wil tijdens het hoger
beroep in Den Bosch de vijfandere

Ook vandaag
Ook de oprit naar de A76 bij Maas-
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EIN/MAASMECHELEN
acties van de Belgische

i iMniers roepen de nodige ir-
Res op. Gistermiddag pro-

jteerde een aantal vrachtwa-igFhauffeurs bij de grens-
r Maasmechelen/Stein te-

;eiL douane-acties door op
r|_beurt de grensovergang te
Jokeren. Na ruim anderhalf

d« Werd de chauffeursblok-,are Weer opgeheven.

tpK^e dag lang gaven vrachtwa-hauffeurs, die de meeste hm.-. an de acties ondervinden, luid
! uiting aan hun ongenoe-
.j_"°lgens een dienstdoende Ne-

h_se ciouaruer spelen grind-

' en met het idee de douaniers§en een koekje van eigen deeg

Geheel afgesloten
De Nederlandse toevoerwegen naar
de grensovergangen Stein/Maasme-
chelen en Maaseik waren ook giste-
ren weer lange tijd geheel afgeslo-
ten. Bij Maaseik was na twee uur 's
middags weer normaal grensver-
keer mogelijk, maar bij Stein/Maas-
mechelen moest met name het
vrachtverkeer nog tot diep in de
nacht rekening houden met vertra-
ging, omdat de Belgische douaniers
een stiptheidsactie voerden door
alle uitvoer te controleren.

Overigens moest Heerlen in '88 21
woningen woningen gedwongen
verkopen. De verliespost bedroeg
560.000 gulden. In '89 was dat elf
woningen tegen een verlies van
363.000 gulden.

In Heerlen werd in 1988 in totaal 610
keer een gemeentegarantie ver-
strekt voor een totale waarde van
ongeveer 74 miljoen gulden. In '89
werd 497 keer een garantie gegeven,
voor een bedrag van bijna 60 mil-
joen. De afname heeft volgens wet-
houder Savelsbergh te maken met
het feit dat de verkoop van premie-
A woningen vorig jaar minder goed
liep.

Daling

Met name de mogelijkheid dat de
garantie van de een op de andere
dag kan vervallen, is de vereniging
een doorn in het oog. „Bij financiële
problemen vervalt de lagere rente,
al is dat maar 0,2 procent, en is de
persoon in kwestie aan een com-
merciële instelling overgeleverd",
aldus Eigen Huis. De vereniging
wist gisteren nog niets van het ver-
lopen van de schorsing en gaat de
zaak nu tot op de bodem uitzoeken.
Bij de Vereniging van Heerlense
bankiers was gisteren niemand be-
reikbaar.

Onduidelijk
Daarom vroeg het ministerie de
Kroon het besluit te schorsen. Dat
gebeurde en later werd de schorsing
verlengd tot 23 februari 1990. Bin-
nen deze schorsingstermijn had de
regeling moeten worden vernietigd.
Dat is niét gebeurd. Bij het ministe-
rie van VROM kon men gisteren
niet vertellen waarom.
De vereniging Eigen Huis in Amers-
foort vreest dat wanneer alle ge-
meenten die de regeling hebben op-
gevraagd die ook overnemen het
systeem van gemeentegaranties ten
dode is opgeschreven.
„In ieder geval wordt het systeem
hierdoor uitgehold", liet een woord-
voerder weten.

Gekozen kan ook worden voor kor-
tere, rentevaste perioden, maar
wanneer na die periode de rente is
gestegen, dient opnieuw goedkeu-
ring aangevraagd te worden bij de
gemeente. In praktijk toetst de
bank dan of de hypotheeknemer
nog wel in staat is om de verhoging
over een nieuwe periode te dragen.
De door de gemeenteraad vastge-
stelderegeling werd eind november
'88 goedgekeurd door GS. Het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, de
Vereniging Eigen Huis en de ban-
ken tekenden protest aan tegen de
plannen van Heerlen. Volgens het
ministerie was de nieuwe regeling
'niet in overeenstemming met het
streven het eigenwoningbezit te be-
vorderen.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouw.elementen b.v. y
RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
rolluiken - Isolallebeglazina - renovatie ■binnendeur-elementen - houtskeletbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek!
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Men schat dat tussen het besmet
raken en het ziek worden twee
tot tien dagen ligt. Hersenvlies-
ontsteking kan behandeld wor-
den met penicilline.lnenten
helpt niet. Volgens de GGD
komt dezervorm van hersenvlies-
ontsteking zelden voor. Er is ze-
ker geen sprake van een epide-
mie. De ziekte komt meestal
voor als een enkel geval. Een
tweede geval doet zich slechts
zelden voor op dezelfde school.
Men schat dat er van de duizend
mensen die de bacterie bij zich
dragen er slechts één ziek wordt.
In Limburg krijgen per jaarveer-
tig mensen deze hersenvliesont-
stekingvan wie 36 gevallen gene-
zen. Op advies van de hoofdin-
spectie voor infectieziektenbe-
strijding heeft de GGD ouders en
onderwijzers gevraagd op te let-
ten op de verschijnselen van her-
senvliesontsteking gedurende
drie weken.

ROERMOND - Nekkramp is een
vorm van hersenvliesontsteking,
ook wel meningitis genaamd.
Hersenvliesontsteking wordt
veroorzaakt door een virus of
bacteriën. Nekkramp met als be-
langrijkste symptoom een naar
achter gebogen verkrampte nek
ontstaat door een bacterie.
Mensen met hersenvliesontste-
king hebben meestal last van
grieperigheid, heftige hoofdpijn,
hoge koorts en braakneigingen.
Als de ziekte aanhoudt treden
vaak verwardheid en bewuste-
loosheid op. Daarnaast kunnen
zich verlammingen in armen en
benen voordoen, evenals nek-
stijfheid en huiduitslag.
Bij de leerling in Roermond is
een bacterie de oorzaak van de
hersenvliesontsteking. De bacte-
rie kan worden overgebracht
door hoesten en niesen. De bac-
terie besmet de keelholte. Bij
slechts weinigen dringt de bacte-
rie door vanuit dekeelholte in de
hersenvliezen.

Bemelmans uit Kerkrade lid Duitse actiegroep
’Stralingkernafval

stopt niet aan grens’+n v - De plan-
e ar jjjl°reenspeciale opslag van ge-
Vto_h " ernafval bij de reactor in

ill^j ZlJn slechtgevallen bij de be-
Van deze Duitse stad. Een

t>s]a Wll door gerichte acties de
Bgr a f

Van net voorlopig onsplijt-
>k _j Vairnateriaal voorkomen en

e act0r effecten van de bestaande
r> elrïianaan de kaak stellen. Jo Be-

e.lirad 3 -id van Burger Belangen
Ulich e 't door de cormteieaen in
'rti.er en Limburgs zustergroep te'k I^-. Bemelmans(s6) gisteren:

■l ie^- Bi eet a Sezegd na bet ver-
>eter V

J e*r n ongeluk in het 23 kilo-
6 gevaat-r geleSen Juüch stopt

' arJyke straling niet aan de. etlsstre i,
et gaat ons nier in de

i'e opsja °°k aan".
J°|g v

g Van kernafval is als ge-
I^'-e ter egerin ësafspraken betJer_ jj. „t

rein dat ook grensbewo-
f 6Kf_\ a_. stelt procedures tegenulrch te voeren. KFA wil

een speciale hal bouwen voor de op-
slag van 225 kilo splijtstof, verpakt
in 950 stalen kogels.
Volgens de directie van KFA zijn
alle maatregelen getroffen om in ge-
val van storingen en ongelukken te
voorkomen dat straling vrijkomt.
Ook het Bundesambt voor Strah-
lungschutz vindt dat de maatrege-
len uiterst zorgvuldig zijn voorbe-
reid.

Bemelmans: „In de Duitse grens-
streek maakt men zich ernstig zor-
gen ook al omdat het vermoeden bij
de actiegroep bestaat dat er veel
meer mensen aan allerlei slepende
ziektes lijden dan in andere plaat-
sen in de omgevlnë- Het is geen be-
wijs maar men maakt zich zorgen en
dat is reden genoeg om uiterst alert
te zijn. Ook aan deze kant van de
streep en direct na de raadsverkie-
zingen waarvoor ik kandidaat ben,
ga ik aan de slag.".

" Prinses Christina vlak voor het begin van de uitvoering van de Messiah van Handel inde Onze-Lieve-Vrouwekerk in Maastricht. Foto: WIDDERSHOVENRegeling is doodsteek
’voor gemeentegarantie’

igen Huis legt zich niet neer bij Heerlens systeem

Van onze verslaggever ven ten bate van de
stichting 'Redt de kin-
deren. Deze stichting
zet zich in voor hetwerk
onder kinderen in Bur-
kina Faso, Ghana, Me-
xico en Argentinië.

MAASTRICHT - Prin-
ses Christina bezocht
gisteravond een concert
dat in het kader van de
European Fine Art Fair
in de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in Maastricht
gegeven werd.

In Onze-Liere- Vrouwekerk

Prinses Christina
bezoekt concert Prinses Juliana is be-

schermvrouwe van
deze stichting en haar
dochter Christina ver-
ving haar tijdens deze
activiteit in Maastricht.

merorkest, het geheel
onder leiding van Thijs
Kramer.
Het concert werd gege
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EEN GOED STUK VLEES I
VERDIENT HET BESTE

GEREEDSCHAP

daarom dit schitterende^alr^V^^^|^_^^
De komende 3 weken kunt U bij inlevering van Ak

’lOO,- aan Van Melik-kassabonnen in onze zaken È _M^___fsmmmmS_.'dit schitterende slagersmes krijgen met een È __<J&fflT*9ft4s\m_____\]
(Winkelwaarde mes ’39,95.) ■

UW SLAGER - LIMBURGS BESTE

Luik komt terug
op verkoop

van
’Picasso’

Van onze verslaggever
LUIK - Het schilderij
'De familie Soler' van
Pablo Picasso wordt
niet verkocht. Het colle-
ge van burgemeester en
wethouders in Luik
heeft na intern beraad
besloten het kunstwerk
voor de gemeente te be-
houden. Over de ver-
koop zou morgen in de
raadsvergadering wor-
den beslist.

stuurders hielden aan-
vankelijk echter de
poot stijf, „We hebben
dringend geld nodig.
Ofwel verkopen we de
Picasso en kunnen we
onze twaalf stedelijke
musea openhouden, of-
wel verkopen we niet
maar dan moeten de
musea dicht", verklaar-
de de Luikse wethou-
dervan cultuur, Hector
Margotte, nog maar en-
kele weken geleden.

op te lossen." Welke
mogelijkheden er ver-
derzijnom de schulden
het hoofd te bieden zijn
nog niet bekend.

stad zit opgezadeld met
een schuldenlast van
circa 70 miljard Belgi-
sche frank. Voor onge-
veer 1000 ambtenaren
dreigt ontslag en reeds
toegezegde salarisver-
hogingen zijn ge-
schrapt.

Gifstrooier
actief

tMOND - De laatste dagen
le Roermondse binnenstad

gifstrooier actief,
-verse plaatsen is vlees ge-
.;n waarin strychnine zat.
rond is inmiddels door het
/an het vergiftigde voedsel
rven, een andere kon nog
orden gered.

olitie raadt hondebezitters
Un huisdier goed aan de lijn
Uden en op te letten. Wan-
het beest krampneigingen
it te vertonen onmiddellijk
dierenarts op te zoeken,
hnine is uiterst giftig. De
overlijdt binnen een uur na
'ergiftiging wanneer niet
t ingegrepen, aldus de poli-

Daar is het bestuur dus
nu op teruggekomen.
Het kunstwerk verhuist
naar de kelders van een
museum en de stad
moet het verder zien te
redden zonder de ge-
schatte opbrengst van
1,5 of 2 miljard Belgi-
sche frank.

Limburgs dagblad provincie



Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn onvergetelijke echtgeno-
te, onze moeder, schoonmoeder en oma

Kryspina
Oerlemans-Adamzewski

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
J. Oerlemans
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 17 maart as. om 19.00 uur
in de dekenale kerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de overvolle kerk, de bloemen, de
vele condoleances en uw medeleven bij het overlij-
denen debegrafenis van mijn lieveman, onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Cor Corstjens
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevrouw B.M.H.Corstjens-Gruisen
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 18 maart om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Overhoven, Sit-
tard.

Het was ons een troost zoveel hartelijke belangstel-
ling en medeleven van u te ondervinden bij het
overlijden en de crematie van onze lieve vader,
schoonvader en opa

Theodoor (Door)
Hubert Collard

Dit zal ons helpen de komende tijd het verdriet te
verwerken.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Elsloo, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 17 maart om 19.00 uur in de Mariakerk te
Elsloo.

Soms is er een mens onder ons
die de goedheidzelve is.
Wanneer hij heengaat
wordt de wereld armer.
Maar nimmer sterft hij,
en de hemel wordt rijker
aan hen dieover ons waken.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke man, onze goede vader en lieve opa

Johan Bosch
wordt gehoudenzaterdag 17 maart as. om 19.00uur
in de Barbarakerk te Treebeek.

Mevrouw E. Bosch-Steenbergen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor devele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Anna
Meertens-Lataster

betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 17 maart as. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide-Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor uw persoonlijke en schriftelijke blijken van
medeleven bij het overlijden van mijn man, onze
lieve vader, schoonvader en opa

Willem Christiaan
Ter Haar

zeggen wij hartelijk dank.
M. Ter Haar-Bosch
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden zaterdag 17
maart as. om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen.

t Maria van Kempen, 93 jaar, weduwe van Ed-
mundus Delsing, NieuweMarkt 1, 6101 CT Echt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 17 maart om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Pius X te Echt.

tAnna Omloo, 98 jaar, weduwe van Hendrik Mo-
fers, Walburgisstraat 23, 6109 RE Ohé en Laak.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 17maart om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L.V. Geboorte te Ohé en Laak.

De eerste jaardienst voor

Tiny en Mathieu
1 Ploum

zal worden gehouden op zaterdag 17 maart as. om
19.00 uur in de parochiekerk van St.-Michael te
Eikske-Schaesberg.

Mevrouw T. Ploum-Groven
Landgraaf, maart 1990
Wenckebachstraat 1

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

'v'^hS^OVX _ir

j/L Bel of schrijf:
/j?J Stichting het Limburgs Landschap

"f_) Kasteel Arcen

(i%\_i) postbus 430t, 5944 zg Arcen
'sO telefoon 04703-1840

VERPLAATSING
MR. K.M.JAF. NEU
ADVOCAAT en PROCUREUR

voorheen kantoorhoudende
Godsweerdersingel 75 te Roermond

verplaatst zijn kantoor

per 19 maart 1990
naar het adres:

Minderbroederssingel 58
Postbus 69, 6040 AB Roermond

Telefoon 04750-33717
Telefax 04750-10950

Wegens verhuizing is zijn kantoor vrijdag 16
maart 1990 gesloten.

GEVESTIGD PER 19 MAART 1990
NEU, TUSSEN & SAES
ADVOCATEN Advocaten:

Mr. K.M.JAF. Neu
Mr. M.F.J.J.M. Tijssen
Mr. W.M.J. Saes

Externe adviseurs:
PAE. Tijssen
(oud-notaris)
J.G.Th: Waeyen
R.J.G.M. Scheers
(belastingconsulenten)

op het adres:
Minderbroederssingel 58 te Roermond
Postbus 69, 6040 AB Roermond
Telefoon 04750-33717
Telefax 04750-10950

Pronk plan
conferentie

in Maastric
HEERLEN - Minister Pronk van OnU
lingssamenwerking wil een international'
ferentie beleggen over de toekomst van i

Deze bijeenkomst moet plaatsvinden van
en met 4 juli in het Maastrichtse congr
trum MECC.

Het denken over de aanpak van het ontv
lingsvraagstuk in Afrika is in beweging _
volg van een aantal studies die recent ziJHj_]
schenen. Een daarvan is een studie van djt__rt
reldbank over Sub-Sahara Afrika 'Van j.
naar duurzame groei. Daarin worden
meer de aanpassingsprogramma's van drrë
reldbank zelf kritisch tegen het licht gehele'

Het rapport stelt vast dat die programmtbei
veel gericht zijn geweest op economischian
structurering. len

en i
De bank pleit nu voor een grotere besche;de
van armen en andere kwestbaren in de sar. h s
ving. Daarnaast is in deze en andere studie '"beleid van Afrikaanse overheden als een
oorzaken van de problemen waarmee e
worstelt, aan de orde gesteld. a,a^

iba
Volgens Pronk is het essentieel dat alle b^ve
kenen overeenstemming bereiken oveov
hoofdlijnen van een nieuw beleid. De conFr *=
tic in Maastricht is bedoeld als een gedaf3?
wisseling die aan die overeenstemming \^moet gaan. ■ el®,
Er zal aan worden deelgenomen door verf '
woordigers van 46 Afrikaanse landen, vajL .den die hulp geven en van internationale i
lingen zoals de Wereldbank. Daarnaast r—
aantal internationaal bekende Afrika-ke ï
uitgenodigd. J>
Van de Afrikaanse landen worden vooral r
ters van financiën en planning verwacht, v
donorlanden ministers van ontwikkelir L
menwerking.

ir

MONTE CARLO OPEN

TIJDGNSHGT VOLVO OPGN
Vanwege het heug- CTA AT _T^D \/-T^-f^D-T^-C-d het feit dat de 460 (vanaf injec-

lijke feit dat er in ons land " tiemotor) leverbaar is

Wf tal van nouveautés en een fantastische Jubi- ___\ Wr 340 en 340 GL in Special uitvoe- Maak een proe jrit en u
WSa/^TWsi^jm ontvangt een originele Volvo

maakt kans op een ge- Ook depnjs is in uwvoordeel: ’ 27.950,-! santé extra's. Uiteraard zijn ook de 1990-
-_K____2r-+r■& - ;:?H^|ü^tiß9fl
_r^l_^_il^_^^^H^^^ verzorgde vliegreis voor twee naar het uitvoeringen van de Volvo 240, met fraaie, nieuwe achterzijde,

PW B'IfTËTÉTrTn door Volvo gesponsorde Monte Carlo Open. en van de Volvo 740, met een geheel nieuw aërodynamisch

owroombezoeker maakt kans Met "aces" als McEnroe, ,^JS^ front, tijdens het Open tó bewonderen. Als zakelijke rijder kunt

Monte Carlo Open tennistoernooi! Becker en Edberg. Daar- JËËsfl uuw voordeel doen met een Volvo Service Contract,

naast zijn er schitterende graphite rackets van M_^_^_i-b__H_lß-S-i waarmee uuw onderhouds- en reparatiekosten vooraf f§^2^
Head te winnen. Tijdens het Volvo Open kunt Volvo 7

f
4o'n \990 Ultvoen"- regelt. Dankzij de lage afschrijvingskosten van een Volvo ~ iüS_%J r geejt acte de presence. >"-i \%

u bovendien kennismaken met de speciale jubileumversie van is het tevens de moeite waard u te laten informeren É|
de succesvolle Volvo 440: de Volvo 440 Jubilee. Uitgerust met A_mmW^WK over de Bunstige8unstige leasetarieven via jp?
o.a. 5-versnellingsbak, analoge quartzklok, twee van binnenuit É£ ___ ___% Volvo Leasing. Verder hangt De 340 Special en GL Special

verstelbare buitenspiegels, contactslotverlichting en fraaie open- JBb___!___-L_HiiLa_^-i er aan een flink aantal zomer- n zeer speciaa pnjs aartje.

Ontdek hoe de nieuwe Volvo 460
_*m&- gewerkte stalen velgen met naafdop. -nu ook met viertraps automatische accessoires nu een zeer aantrekkelijk pnjs-
J^ -u*tv«tb \\ versnellingsbak -de lovende woorden

-S\ S^ )) Jubileumprijs: ’ 27.950,-. Bovendien pre- van de autopen waarmaakt! kaartje. Kortom, tijdens het Volvo Open tot

\ll____Sr senteren we u met trots de nieuwe Volvo 25 maart staat ü duidelijk op voordeel. Alleen het maken van

De prijswinnaars 2 t/m 10krijgen een
fraai Head graphite tenmsracket! 460, de business class Sedan met een een proefrit leven u al een ori- "W7WI" "^7Ï>

uitermate complete standaard-uitrusting. Extra goed nieuws is ginele Volvo Tennisparaplu op. Geniet het VertTOUWen.

KOM TOT 25 MAART NAAR HGT VOLVO OPGN.
GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 * HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045r 220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.

KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS B.V,

INDUSTFIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, BERGEN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.

Schadevergoeding
in ’meubeloorlog’
van onze correspondente

PEER - Een al acht jaar durende
meubeloorlog tussen een Neder-
landse en een Belgische meubel-
handelaar in Peer, is deze week
verder geëscaleerd. Bedrijfsleider
Goossens van de Nederlandse
meubelhandel „Beter Meubel" is
samen met het gemeentebestuur
van Peer veroordeeld tot het beta-
len van een schadevergoeding van
1,5 miljoen ftank aan concurrent
Heylen. De Belgische meubelhan-
del eist echter 110 miljoen frank (6
miljoen gulden).
Heylen vestigde zich jaren geleden
in een gebied waarin hij volgens
het bestemmingsplan de enige
meubelhandel zou blijven. Heylen
pompte in de voorbije jaren miljoe-
nen guldens in de Nederlandse
Sterreclame. Net toen dat begon te
renderen, vestigde bedrijfsleider
Goossens uit Erp zich met zijn
meubelzaak „Beter Meubel" vlak
naast hem.

Volgens Heylen kreeg Beter Meu-

Campagnetocht
VVD door Limburg
HEERLEN - Het provinciaal Be-
stuur van de VVD Limburg, met in
hun kielzog J. Voorhoeve en P.
Blauw, houden zaterdag een cam-
pagnetocht door Limburg. Om
11.00 en 13.00 uur brengen ze dan
respectievelijk in Gennep en Stem
een bezoek aan de verkiezingskra-
men aldaar.

Rond 14.00 uur doet dit gezelschap
Valkenburg aan waar ook een mu-
zikaal rondritje in het stadstreintje
wordt gemaakt, om vervolgens
door de 'stomen' naar Maastricht
waar om 15.30 uur onder andere
een stadswandeling met muziek en
uitdeling van bloemen op het pro-
gramma staat.

Frankrijk nog niet
verslagen in race

om EG-parlement
STAATSBURG - De loopgraven-
oorlog tussen Brussel en Straats-
burg over de vestiging van het
Europees Parlement is nog lang niet
voorbij, maar de Fransen hebben
gisteren een kleine overwinning be-
haald. Het bureau van het parle-
ment besloot namelijk, zowel in
Brussel als in Straatsburg te gaan
onderhandelen over de huur van
een zittingszaal met minstens 750
plaatsen.
Dat grapje gaat de Europese belas-
tingbetaler een flinke duit kosten.
Volgens een woordvoerder zou het
parlement in de huidigesituatie tien
procent op zijn uitgaven kunnen be-
sparen als het kiest voor een vaste
vergaderplaats. Omgerekend komt
dat neer op een slordige 100 miljoen
gulden per jaar. Met de nieuwe ge-
bouwen erbij kan de rekening met

" gemak oplopen tot het dubbele.
Volgens de woordvoerder zal het
gebouw in Straatsburg dienen voor
de gewone zittingen, twaalf keerper
jaar. Het halfrond in Brussel, dat
overigens al in aanbouw is en over
twee jaar wordt opgeleverd, dient
voor buitengewone zittingen.

tek
bel onterecht een vestigin^rij
gunning. Heylen stapte eerstkor
de Raad van State die hem ik i
gaf. Dat is nu ook door de rechten'
Hasselt gebuert, die meteenteu
college van drie specialisten6 ir
stelde om te bepalen welke sdtrc
de Belgische meubelhandel <j*r
heeft opgelopen door de komspe
de Nederlandse concurrent. *n

Ui
i *k_

Lezing over
geluksgevoe

HEERLEN - Professor P.C. Ktft
geeft vanavond om acht uur ir
Volksuniversiteit in Heerlen eer
zing met als thema: 'Wat bepaalH
geluksgevoel van de mens?'.^
gaat in op de vraag: 'Wanneej'
waarbij voelen mensen zich g4
kig?'.

Kuiper was hoogleraar in de. I
chiatrie. Hij schreef de leerboj
'Hoofdsom der psychiatric' en 'Jrosenleer'. Maar hij verwierf
meeste bekendheid met zijn t
'Ver Heen'. Hierin beschrijft hij
persoonlijke beleving als patiëri
dens een depressie en zijn beha'
ling in een psychiatrisch zie
huis.

De entreeprijs van de lezing
draagt vijf gulden. De lezing W
gehouden in de Volksunivers
Diepenbrockstraat 15 in Heerlei
is gelegenheid tot het stellen
vragen.

Voorlichting
in ’De Weven
over kanker

HEERLEN - Het Integraal Kan
centrum, het Groene Kruis en
Radiotherapeutisch Instituut 1
burg organiseren woensdag
maart gezamenlijk een voor'
tingsbijeenkomst. Deze bij'
komst met als thema 'Kanker: 1
vragen' is met name bestemd is i
mensen met kanker, hun famil'
den en kennissen en vindt plaats
14.00 uur in de grote vergadel
van het De Weverziekenhuis
Heerlen.

Na het welkomstwoord door _
vrouw R. Palmen (districtsi
pleegkundige), geeft internist J-j ide Snoek uitleg over de behafl (
ling met chemotherapie en ver
ex-patiënt mevrouw T. Vroon "' C
'leven met kanker.
Bij deze bijeenkomst zijn onder r*
dere ook een diëtiste en radiotl^
peut L. Lutgens aanwezig om
gen te beantwoorden. Voor meef
formatie: 045-710371 (Grö*
Kruis).

Bestuurswisselin
bij werkgevers

VENLO- De directeur van Aal#
Industries J. Aalberts droeg g 1
ren het voorzitterschap van .
Kring Noord-Limburg van de J-* »
burgse Werkgevers Vereniging °aan drs J.G.M, van Oijen, presidÉï
directeur van Frans Maas.
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door rob peters

MAASTRICHT - „Waéat??? Krijg
ik mijn auto terug?" Een 22-jarige
man uit Nuth veerde op van de ver-
dachtenbank, stak beide armen in
de lucht en improviseerde een
vreugdedansje. Een uitzonderlijke
vertoning op een plaats waar door-
gaans weinig reden tot lachen be-
staat. In de Maastrichtse rechtszaal
werd die ervaring gisteren overi-
gens tot tweemaal toe geloochen-
straft.

„Mijn cliënt is niet op een adequate
manier een gerechtelijk stuk ge-
toond", hield mrHiddema de recht- '.
bank voor. „Ik voel me echt besode-
mieterd", zei de Heerlenaar met
woorden uit eigen vocabulaire.

Daan van de wettelijk voorgeschre-
ven termijn van tien dagen tussen
'betekening' van de dagvaarding en.
de dag van de terechtzitting. De
Bossche parketwachter was giste-
ren naar Maastricht ontboden om
over deze zaak te getuigen. Even-
eens een Maastrichtse advocaat die
in Den Bosch getuige was geweest
van het 'haastkarwei' op de gang.

Nietig
Officier van justitie mr L. Ummels
moest toegeven dat de dagvaarding
„in een vloek en een zucht" was
overgedragen en niet geheel vol.
gens de regels. Hij kwam tot de con-
clusie dat de dagvaarding inder-
daad nietig moet worden verklaard,
een opvatting die de rechtbank na
kort intern beraad onderschreef.

Besloten werd de voorlopige hech-
tenis op te heffen en de man onmid-
dellijk in vrijheid te stellen. Reden
te over voor een tafereel van uitzin-
nige vreugde. „De officier kan na-
tuurlijk altijd nog een nieuwe dag-
vaarding uitbrengen", waarschuw-
de president mr Nolet. Het leek de
Heerlenaar te ontgaan dat officier
Ummels daarop bevestigend knik-
te.

Op die manier verschaft het provin-
ciebestuur zichzelf en andere geïn-
teresseerden een goed inzicht in de
economische initiatieven die hier
worden ontplooid. De databank
heeft als bijkomend voordeel dat
niet steeds weer opnieuwmoet wor-
den uitgezocht welke projecten
waar worden uitgevoerd.

ntbeurt er in Sittard op het ge-
nten telematica ? Welke moge-

Jen zijn er om een bedrijf te
6n in Geleen ? Welke projec-

lelde Regionale Ontwikkelings-
lijn spelen er op het ogenblik ?
ü/el subsidie is er beschikbaar
\ften bedrijfsverzamelgebouw
jrlen ?
aal vragen waar de provincia-
ibank gratis een antwoord op

b?ven. Het systeem heeft infor-
.e over meer dan vierhonderd
njergelijke.projecten, die alles
a Jcaar de ’ 3 miljard belopen.
,ieder onderwerp of project
de computer informatie over
elstelling, de betrokken orga-

j.jßs, de financiering en de con-Jrsoon. De gegevens worden
natig bijgewerkt.

Investeerders kunnen zien welke fa-
ciliteiten een regio biedt voor nieu-
we bedrijven. Maar instellingen
kunnen ook meer bekendheid ge-
ven aan hun eigen projecten en acti-
viteiten door die informatie in de
Databank te stoppen, zodat het bij
anderen onder de aandacht komt.
Vrijwel dagelijks krijgt projectlei-
der drs P. Verhoeven belangstellen-
den over de vloer of aan de telefoon
die vragen hebben over sociaal-eco-
nomische activiteiten in Limburg.
Verhoeven draait dan gegevens
over projecten uit, maar hij is ook in
staat om projecten te analyseren en
interpreteren. "

Het systeem wordt gebruikt als
bron voor nieuwe ideeën, onderne-
mers kunnen inzicht krijgen in de
organisaties die op verwante terrei-
nen bezig zijn en projectleiders kun-
nen in het bestand snuffelen om
doublures te vermijden.

Behoefte
De Databank Economische Projec-
ten (DEP) is opgezet vanuit de afde-
ling Economische Zaken van de
provincie. Nu het systeem een paar
maanden werkt, blijkt het al duide-
lijk in een behoefte te voorzien.

In tegensteling tot de officier acht-
ten de rechters onvoldoende aange-
toond dat de Nuthenaar opzettelijk
zou zijn ingereden op een vriendin
van zijn ex-vrouw en voorts zou
hebben deelgenomen aan een
vechtpartij op de kermis in Huls-
berg. Bleven over gevallen van ge-
weldpleging en diefstal. Teruggave
van de auto lag in het verlengde van
de vrijspraak. Toen de man dat
hoorde, leken hem de acht maanden
gevangenisstraf niet meer te de-
ren....

De man uit Nuth hoorde veertien
dagen geleden vijftien maanden ge-
vangenisstraf tegen zich eisen. Gis-
teren bracht de rechtbank de vijf-
tien maanden terug tot acht nadat
zij de man van twee feiten had vrij-
gesproken.

Na de man uit Nuth kwam namelijk
ook een 42-jarige Heerlenaar ruimte
tekort om zijn vreugde te ventile-
ren. „Zet de Bokma maar koud!",
schreeuwde hij naar verwanten op
depublieke tribune. Zijn blijdschap
betrof onmiddellijke invrijheids-
stelling.

De Heerlenaar wordt ervan ver-
dacht op 3 december van vorig jaar
in Brunssum een ander met een mes
in de buik te hebben gestoken, het-
geen de officier in eerste instantie
had omschreven als poging tot
doodslag.

Voorlopig moeten de belangstellen-
den hem steeds raadplegen, maar
over enkele maanden komt er een
diskette beschikbaar waarmee men
zelfde gegevens kan raadplegen. De
databank is volgens Verhoeven in
principe opgezet voor iedereen die
een bijdrage levert aan de verbete-
ring van de Limburgse economie.
Maar omdat de gegevens openbaar
zijn is de informatie in feite voor
iedereen beschikbaar. Voor Sovjetunie

Akenaar
spioneerde
bij AWACS

De informatie die nu in de databank
zit komt voor het grootste deel van
instellingen als de Kamers van
Koophandel, Liof, Lozo, de ge-
meenten, de provincie zelf, de
Rijksnijverheidsdienst en de ar-
beidsbureaus. De totale kosten die
met het project gemoeid zijn, bedra-
gen ongeveer 4,5 ton voor de eerste
drie jaar.

STRICHT - Hoofdinspecteur
fi Gestel van de gemeentepoli-
Wndhoven zal de komende tyd
*e externe assistent optreden
"de waarnemend korpsleider
71 Schaik van de Maastrichtse

Zoals eerder be-
Wordt de Maastrichtse korps-

tg tijdelijk versterkt vanwege
tekteverlof van de hoofdcom-

_*ris.
tkorpsleiding heeft in samen-
Ik met organisatie-adviseur drs
itent de Eindhovense hoofdin-
nfeur bereid gevonden om,
1e in het kader van het reorgani-
cfcroces, twee dagen per week
JJentie te verlenen.
slGestel werd aangezocht omdat
*n bogen op een ruime ervaring
'olitie-officier bij de gemeente-re Eindhoven, waar hij als chef
het district zuid werkzaam is.
.Soortgelijke organisatie als in
Inricht te gebeuren staat, heeft

Eindhovensekorps al plaats-
eden, een proces dat de aange-
;)te assistent met succes " heeft
Meid, zo is gisteren meegedeeld,
iflaag 16 maart zal de Eindha-
lte hoofdinspecteur voor het
r in Maastricht zijn en gesprek-I 1hebben met de burgemeester,
waarnemend korpschef, de ex-
| adviseur en de projectsecreta-

J.van Gestel
assistent

korpsleider
in Maastricht

Hans Kardurk en Ed Eilkens uit
Voerendaal, beiden vijftigers en in
de VUT, zullen niet rusten voor sili-
coselijders of hun nabestaanden de
rente-uitkering krijgen waarop ze
op basis van EEG-regels recht heb-
ben. „Sociale vernieuwing kan men
niet in de mond nemen alvorens dat
onrecht is hersteld", zeggen de ex-
opzichter ondergronds en de zoon
van een aan 'sjtup' gestorven ex-
mijnwerker.
Over en
kele dagen 'mogen' zij eindelijk na
anderhalfjaar zwoegen een topamb-
tenaar van het Ministerie van Socia-
leZaken informeren over de slepen-
de zaak.

„Met uitzondering van longarts dr
Maessen onderzochten die artsen
mijnwerkers in de wetenschap dat
de kosten van rente voor silicose-
patiënten uit de pensioenfondsen
betaald moesten worden... Er is
geen bewijs dat ze opdracht hadden
om geen silicose vast te stellen,
maar wellicht krijgen we dat nog
boven water ", zeggen ze in naam
van velen die 'niet alleen vanwege
ademnood geen vuist kunnen ma-
ken maar die ook door het systeem
in ernstige financiële ademnood
zijn gebracht".

„Wij hebben geconstateerd dat in
andere lidstaten wel degelijkde ver-
dragen van 1964 worden uitgevoerd
en silicosepatiënten niet alleen snel-
ler erkend worden maar ook volle-
dig krijgen waar zij recht op heb-
ben", aldus Kardurk en Eilkens, die
slechts kunnen vermoeden waarom
longartsen al die jaren hun diagno-
ses steevast in de richting van astma
en bronchitis stelden...

Kardurk en Eilkens hebben in hun
diepgaand onderzoek vastgesteld
dat de hele pijn van de silicosepa-
tiënten terug te voeren is op het niet
uitvoeren van een EEG-verdrag uit
1964 (door het kabinet Marijnen)
waarbij is afgesproken silicose te er-
kennen als een beroepsziekte waar-
voor een extra rente werd toege-
kend om de kosten van verpleging
e.d. te dekken.
Dat verzuim en
de hantering van artikel 18 van de
Ongevallenwet 1921 zorgt ervoor
dat silicosepatiënten in plaats van
50 procent van het laatste dagloon,
slechts 70 procent van die 50 pro-
cent krijgt, oftwel 35 procent.

Beroepsziekte

VOERENDAAL- „In Limburg zijn
duizenden ex-mijnwerkers met
stoflongen ten onrechte als astma-
of bronchitispatiënt geregistreerd
om zo forse aanspraken op de pen-
sioenfondsen te voorkomen. On-
menselijk leed is niet af te kopen
met geld maar het verzacht de phn
wel iets. Het jarenlang gesol met si-
licoselijders is een duidelijk voor-'
beeld van de macht van de toenma-
lige mijndirecties waartegen ook
bonden en artsen niets deden".

denvan de zwaargetroffen mijnwer-
kers. Kardurk: „De tijd komt dat wij
ook andere zaken hard zullen ma-
ken maar nu is er slechts één doel en
dat is rechtzetten wat scheef zit. Er
zijn mensen die zeggen: Je bereikt
niets want het gaatom veel geld. Wij
vinden datje alleseerst moet probe-
ren alvorens het hoofd te buigen."

geen oog hebben gehad voor de no- - dat de ontvangen rente na het
65ste levensjaar gekort moet wor-
den en weer geheel in de pensioen-
kassen terugvloeit.

Daarnaast bepaalt artikel 51 van het
AMF (Algemeen Mijnwerkerne-
mers Fonds) nog - 'onbegrijpelijk
dat niemand daartegen is ingegaan'

Silicoselijders
bewust ’misleid’

Kardruk en Eilkens vechten tegen de grote leugen " Ir. HansKardurk en Ed. Eil-
kens uit Voerendaal voeren
een eenzame strijd voor erken-
ning van silicose-paiiënten.
Een strijd tegen windmolens?

Foto:FRANS RADE

Onderweg naar de zitting van een
interne beklagcommissie was de
man die dag in een gang van het
Bossche Huis van Bewaring aange-
sproken door een parketwachter.
Deze hield hem een uit Maastricht
övergefaxte dagvaarding voor met
het verzoek onmiddellijk te tekenen
voor ontvangst. Hij verzuimde er
echter bij te zeggen dat met onder-
tekening tevens afstand werd ge-

Afstand
De 42-jarige Heerlenaar die even la-
ter voor het hekje verscheen, was
diezelfde morgen per arrestanten-
wagen aangevoerd vanuit het Huis
van Bewaring in Den Bosch. In dat-
zelfde huis had zich op 6 maart iets
afgespeeld dat advocaat mr Th. Hid-
dema gisteren aanleiding gaf bij de
rechtbank aan te dringen op nietig-
verklaring van de dagvaarding.

GEILENKIRCHEN - Politie en
Justitie in West-Duitsland zijn op
zoek naar een 58-jarige Akenaar die
jarenlangheeft gespioneerd voor de
Sovjetunie. Sinds 1978 heeft de man
regelmatig gegevens over het NA-
TO-steunpunt in Geilenkirchen en
vooral de AWACS-radarvliegtuigen
doorgespeeld aan de Russische mi-
litaire geheime dienst.

De Akenaar voorzag de Russen ook
van informatie over het Duitse
luchtmachtonderdeel dat op vlieg-
basis Teveren is gestationeerd. De
man verstuurde alle gegevens per
post. Bij het NATO-steunpunt in
Geilenkirchen wilde gisteren nie-
mand reageren op de spionagezaak.
De officier van justitie in Karslruhe
heeft inmiddels een arrestatiebevel
tegen de Akenaar uitgevaardigd. De
man werd medio vorig jaar aange-
houden op verdenking van spiona-
ge maar na betaling van een borg-
som van 50.000 D-Mark voorlopig
op vrije voeten gesteld. Sindsdien is
hh' spoorloos. ,

Kardurk en Eilkens vonden elkaar
kort na de dood van devader van de
laatste. Eilkens besefte dat zijn va-
der jaren ten onrechte niet was er-
kend als silicose-patiënt. Kardurk,
die in de mijntijd al als een dissident
te boek stond, schreef over deze
misstandeneen ingezonden brief en
Eilkens had zijn medestrijder ge-
vonden. Inmiddels stromen bij het
tweetal de brieven van vooral de
weduwen van mijnwerkers met
stoflongen binnen. Bloedstollende
getuigenissen van een leven zonder
lucht dat een normaal gezinsleven
verlamde en sociale contacten uit-
sloot. Kardurk heeft brieven van
weduwen 'waaruit duidelijk blijkt
dat keuringsartsen opzettelijk sili-
cose ontkenden. In heel wat geval-
len werd pas na een verschrikkelij-
ke dood bij de sectie het onomstote-
lijke bewijs van deze beroepsziekte
gevonden.

Kardurk geeft af op het mijnbedrijf,
op de fondsen AMF en BMF op de
politiek (behalve oud-kamerlid Jos
van Rey), die willens en wetens za-
ken zouden hebben gestuurd en

redactie economie
Van onze " De schade van de

stormen wordt opge-
ruimd. De enorme
hoeveel hout die
door het noodweer
vrijkwam, blijkt
geen effect op de
prijs te hebben ge-
had.

(Archieffoto)

wordt verwerkt in
spaanplaten.

Prijs van hout
blijft gelijk

ondanks stormen
terseizoen, de kap-pe-
riode, wordt omgehakt
is door de de harde
wind al bereikt.

HEERLEN - Ondanks
de grote hoeveelheid
bomen die de afgelopen
maanden als gevolg van
de storm tegen devlak-
te is gegaan, blijft de
prijs van hout ongeveer
gelijk. De schade die
door de storm in de bos-
sen is aangericht, is
minder dan de helft van
de geplande hoeveel-
heid bomen die dit jaar
zou worden gekapt.

prijs gedaald. De hout-
handelaren moeten
meer tijd en geld in het
weghalen van de bo-
men steken, zodat de
uiteindelijke verkoop-
prijs toch weer op het
gebruikelijke niveau
uitkomt.

officiële mededeling

Gemeente Beek (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente,
Beek (L.), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 8 maart 1990 heeft
besloten te verklaren dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor:
- een aantal percelen gelegen aan

de Minkenbergstraat/Olterdissen-
straat/Dr. Beckersstraat, kadas-
traal bekend gemeente Beek (L.),
sektie G, nrs. 1211 en 1422 (beide
ged.);

- een gedeeltevan een perceel gele-
gen aan de Spaubeekerstraat, ka-
dastraal bekend gemeente Beek
(L.), sektie I, nr. 539.

Bedoelde besluiten liggen, met de
daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekeningen, waarop
depercelen in gelekleur zijn aange-
geven, met ingang van 16 maart
1990 ter gemeentesecretarie (afde-
ling Grondgebiedzaken, sektor
Bouwen en Wonen, kamer 29) voor
eenieder ter inzage. Op deze dag
treedt dit besluit in werking.
Beek (L.), 15-03-1990

De burgemeester voornoemd,'
A.G.J. van Goethem.

Themadag rond
partner van
nierpatiënt

Tijdens de themamiddag worden
inleidingen gehouden door de part-
ner van een nierpatiënt, een patiënt,
een transplantatie-arts en een maat-
schappelijk werkster. Na de lezin-
gen bestaat demogelijkheid om met
de inleiders in discussie te gaan. De
entree is vijf gulden. Nadere infor-
matie _f 043-251988, vragen naar
mevrouw Van Engelshoven.

GELEEN - In de Hanenhof in Ge-
leen vindt vandaag van vier tot zes
uur een themamiddag van de geza-
menlijke nierpatiëntenverenigin-
gen in Limburg plaats. Als thema is
gekozen voor de problematiekrond
de partner van denierpatiënt(e), een
aspect van de nierziekte dat vaak
onvoldoende belangstelling krijgt.

Het zijn vooral naaldbo-
men die het tijdens het
noodweer te verduren
hebben gehad. Dit soort
hout is niet geschikt
voor de open haard, om-
dat het hars bevat en
dus spettert. Naaldbo-
men worden gebruikt
voor de papierindustrie,
als zaaghout en het

Het Staatsbosbeheer
voert op dit moment
een terughoudend be-
leid wat betreft het ver-
kopen van de zelf opge-
ruimde gesneuvelde
bomen. Het aanbod is
op dit moment groter
dan normaal en op deze
manier worden de prij-
zen kunstmatig op ni-
veau gehouden.

Bomen worden door-
gaans op stam ver-
kocht, dat wil zeggen
dat ze nog moeten wor-
den gekapt. Omdat de
stormen er voor hebben
gezorgd dat de bomen
her en der verspreid en
soms moeilijk bereik-
baar zijn geveld, is de

De totale stormschade
bedraagt 400.000 tot
500.000 kubieke meter
hout. De miljoen kubie-
ke meter die normaal
gesproken in het win-

Donderdag 15 maart 1990 " 13

s (ADVERTENTIE)

pmbuiys Dagblad
LEZERSKORTING

h INTERNATIONALE. ____________________________________________^_________i

■ RI _»^ V Q_?_l___--__---lI ___r ___B_____T' J^^K~W ______
~^_________H ____fl ______■ _________________________________________________!
"fl _feti__

_^_m _j_^_ _^_^_^_^_H _^H

: _-_-rrtiTHllisii_-l

■fffnMpPHppppi W _____
Waterdag 17 maart 21 uur
CASINO BRUNSSUM

n° Bnjnssum: Treebeekplein 133, telefoon 045-211537 - Toegangsprijs: ’ 19,-
-jk^_ .OUDE STUI" JAZZCLUB ZUID-ÜMBURG

:'[j»Qb-iki| ""MT 1 -—■■—I^==?
ftZE BON iE-Zi"-S-Kfs-!!_i_

9eeft aan de kassa recht op een korting van ’ 5,- per persoon \/
op de toegangsprijs van de JAZZ-NIGHT OTO

op zaterdag 17 maart 1990 in Casino Brunssum
De bon geldt voor max. 2 personen

col
tl

Databank over economische activiteiten

Provincie brengt
projecten in kaart

grote danwei kleine kampen be-
kend te zullen maken.
Op grond daarvan besloot de ge-
meenteraad van Maastricht het plan
woonwagenbeleid pas na 1 mei te
behandelen. Volgens Heerma is dat
ten onrechte. De gemeenteraad
moet niet uitstellen maar sturen, zo
merkte hij op. Er is, aldus de staats-
secretaris, geen gesprek tussen hem

en woonwagenbewoners geweest.
Wel heeft hij afgelopen zaterdag een
brief van bewoners van vijftien re-
gionale kampen ontvangen waarin
het behoud van grote centra bepleit
wordt. De staatssecretaris merkte
evenwel op dat het beleid van
VROM erop gericht blijft kleine
woonwagencentra te stichten in
plaats van de grote.

Heerma houdt vast
aan kleine centra

Weinig hoop voor VinkenslagbewonersVan onze verslaggever
MAASTRICHT- De boze bewoners
van het grote woonwagencentrum
„De Vinkenslag" in Maastricht ma-
ken weinigkans op behoudvan hun
huidige kamp. Bij een werkbezoek
aan Brunssum zei staatssecretaris
Heerma van VROM gistermiddag
dat het beleid gerichtblijft opkleine
centra in plaats van de huidige grote
streekkampen.
Hij toonde zich verbaasd over het
besluit van de Maastrichtse ge-
meenteraad die dinsdagavond het
punt kleine centra van de agenda af-
voerde toen 150 woonwagenbewo-
ners de raadszaal hadden bezet. De
betogers beweerden met de staats-
secretaris een gesprek te hebben ge-
had waarbij hij toegezegd zou heb-
ben op 1 mei zijn standpunt over

it\

_
, Van onze redactie economie

ZIJÏLEN - De provincie Limburg beschikt sinds kort over
1 electronisch informatiesysteem, dat allerlei ge-
" is kan verstrekken over sociaal-economische projecten.
dMrg is de eerste provincie in Nederland die op het gebied
hclectronische dataverwerking zover is gevorderd. Vreugdekreten in

de rechtszaal

Om herwonnen vrijheid en teruggave van auto

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad provincie



Van onze verslaggever
HEERLEN - „Ik heb vandaag toevallig nog
een reactie uitKerkrade gekregen", aldus dr
H. Crompvoets, die samen met nog enkele
andere enthousiaste mensen druk in de weer
is met het samenstellen van een dialecten-
boek. Dit boek, waarin onder andere ook de
meest voorkomende dialectwoorden uit
Limburg voorkomen, wordt 16 maart vol-
gend jaar gepresenteerd in de Brabanthallen
in Den Bosch tijdens de grote Nederlandse
Dialectendag.

De organisatie berust bij verschillende Ne-
derlandseen Belgische instituten die zich op
de een of andere manier met dialecten bezig-
houden.

„Hoewel we nog een jaar te gaan hebben,
hebben we in deze zogenaamde verwervings-
fase toch al zon 140reacties ontvangen. Hoe-
wel we op enkele oproepen via regionale

Samenstelling
dialectenboek

vordert gestaag
kranten en omroepen veel inzendingen
mochten ontvangen, moet ik toch constate-
ren dat er met name uit de regio Mergelland
weinig respons is gekomen. Interessant is al
te melden dat de dialectische variant op het
woordje 'zakdoek' nu al hoog scoort. Maar
om te stellen dat dit woordje in de top tien
van het boek wordt opgenomen, is nog een
beetje aan de vroege kant. Het maakt wel een
grote kans", aldus de uit Meijel afkomstige
dialectdeskundige, werkzaam op de Centrale

voor Dialect en Naamkunde die gedeta-
cheerd is aan de KU in Nijmegen. De heer
Crompvoets heeft de beide Limburgen (Bel-
gië en Nederland) onder zijn hoede.

Oproep
De Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde, het P-J- Meertensinstituut in
Amsterdam, het Staringinstituut in Doetin-
chem, het Nedersaksisch Instituut te Gronin-
gen en de Rijksuniversiteit te Gent werken
niet alleen mee aan het dialectboek, ze verle-
nen ook hun medewerking bij deorganisatie
van de Nederlandse Dialectendag.
Limburgers die het dialect in hun eigen
streek of in het algemeen een warm hart toe-
dragen, kunnen nog tot eind maart hun bij-
drage, een lijstje met plusminus tien meest
vertrouwde Limburgse dialectwoorden, op-
sturen naar H. Crompvoets, Postbus 9103,
6500 HD-Nijmegen.

Directeur SafeNed Maastricht over beveiliging Randwijck:

’De criminaliteit zal
zich gaan verplaatsen

’

Spaarbank
schenkt

’ 60.000
aan Venlo

VENLO - Spaarbank Limburg
schenkt 60.000 gulden aan de
gemeente Venlo voor twee cul-
turele manifestaties. De ene
helft van het bedrag is bestemd
voor het project „Venlo, Inter-
nationaleMaskerstad" dat in de
periode augustus tot en met ok-
tober aanstaande zal plaatsvin-
den in gezamenlijke productie
van Museum Van Bommel-Van
Dam en De Maaspoort; de an-
dere helft wordt beschikbaar
gesteld voor de voorbereiding
en productie van een mooie ca-
talogus bij de tentoonstelling
„Tussen twee Tricolores", een
historische expositie over de
Belgische Tijd (1830-1839) in
het Goltziusmuseum in Venlo.

Het geldbedrag wordt aangebo-
den tijdens de officiële openin-
gen van de tentoonstellingen
„Hommage aan Vincent van
Gogh" en „Jiri Kolar: Ode aan
Van Gogh" in het museum Van
Bommel-Van Dam.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- „Als we in Randwijck beginnen met onze be-
veiligingsdienst, dan zullen de problemen met bijvoorbeeld de
drugverslaafden die daar zijn, zich verplaatsen. De controle
daar, zal tot gevolg hebben dat de criminaliteit zich naar elders
verplaatst." Dat zegt directeur L. Magdelijns van het kantoor
Maastricht van SafeNed BV, het bedrijf dat de beveiliging van
deRandwijck in Maastricht op zich zal nemen. Per 1 september
zal SafeNed met zes beveiligingsbeambten en drie begeleiders
bedrijven en woonwijken in Randwijck gaan controleren.

Twee jaar geleden ging een onder-
zoek van start naar mogelijkheden
om de Maastrichtse nieuwbouw-
wijk Randwijck, waar veel bedrij-
ven maar ook zon 600 tot 700 wo-
ningen staan, bewoonbaar te hou-
den. In het kader van het project dat
met begeleiding van de Rijksuni-
versiteit Limburg werd opgezet en
waarvoor de overheid 360.000 gul-
den beschikbaar stelde, werd de
werkgroep Veiligheid in het leven
geroepen. Deze "werkgroep stelde
een beveiligingsplan op voor de
wijk. De meeste bedrijven hebben
er bewakingsdiensten en al snel
werd het idee geboren die diensten
samen te voegen en er één grote be-
veiligingsdienst van te maken voor
alle bedrijven en de woonwijk.

Arm
Om dat plan uit te voeren is nu het
profesionele beveiligingskantoor
SafeNed, dat een kantoor heeft in
Heer/Maastricht, in de arm geno-
men. In samenwerking met het Ge-
westelijke Arbeidsbureau zullen zes
langdurig werklozen aangenomen
worden die de beveiliging gaan uit-
roeren. „Het is de bedoeling dat er
i^anaf de late middag tot 's morgens
gesurveilleerd wordt in de hele
wijk, dus bij de bedrijven en bij de
woningen. De nieuw aan te trekken
mensen worden door ons opgeleid
tot beveiligingsbeamte. Ze krijgen
ie opleiding Brandwacht H-klas
nieuwe stijl, EHBO/hartreanimatie
sn beveiligingsbeambte. Dat zijn
ipor de overheid erkende cursus-
sen. Drie van onze mensen krijgen
iü een vast dienstverband voor de
jegeleiding van de nieuwkomers,"

Keuze regionaal
korpschef vrij

HEERLEN - De hoofdcommissa-
"issen van politie bijvoorbeeld
Maastricht of Heerlen krijgen niet
londer meer de leiding van de te
/ormen nieuwe regionale politie-
corpsen in Zuid-Limburg. Dat
blijkt uit de antwoorden van de mi-
nisters Dales (Binnenlandse Zaken)
;n Hirsch-Ballin (Justitie)op kamer-
vragen over de nota nieuwe politie-
itructuur.

3ok de invulling van regionaal
)verleg van politie en andere ge-
:agsdragers wordt door de bewind-
reden niet excact geregeld. Een Re-
jionaal College moet het podium
vorden waar overleg wordt gevoerd
>ók met de hoofdofficier van Justi-
ie. Hoe groot dat regionaal college
noet worden is afhankelijk van de
)laats van handeling want er zitten
rogal veel verschillen in grootte, zo
eggen Dales en Hirsch Ballin.

vertelt een enthousiaste Magdelijns.
Hij stelt zich erg veel voor van de
beveiliging van Randwijck. Met
herkenbare auto's waar het logo van
het bedrijf goed op te zien zal zijn,
met in uniform gestoken beveili-
gingsbeambten denkt hij de wijk
veiliger te kunnen maken dan ze nu
is. „In vergelijking met 1988 is de
criminaliteit in Randwijck het afge-
lopen jaar verdubbeld. In 1991 als
wij er bezig zijn, moet dat cijfer na-
tuurlijk wel even anders liggen."

MECC, PLEM, AZM, KNP, en nog
andere grote bedrijven zijn in prin-
cipe akkoord met het plan. De be-
drijven zullen ook een groot deel
van het geld voor de uitvoering op
tafel leggen. Ook van de gemeente
wordt een bijdrage verwacht en van
de bewoners zelf. „Maar dat is maar
een klein bedrag, daarbij gaat het
om dubbeltjes," aldus Joop Beckers
van de Rijksuniversiteit Limburg,
die het totale project Randwijck be-
geleid.

Drugs
Nu reeds constateert Magdelijns,
die al klanten heeft te Randwijck,
dat de nieuwe wijk aantrekkelijk is
voor met name drugverslaafden.
„Herhaaldelijk worden we ermee
geconfronteerd. Ze komen met de
trein aan uit Luik en omgeving,
stappen te Randwijck uit en daar
vinden ze wel een dealer voor een
portie heroïne. Dat is voor hun na-
tuurlijk gemakkelijk, direct bij het
eerste station na de grensovergang."
Hij verwacht dat met name de drug-
handel zich zal verplaatsen naar an-
dere delen van de stad als er in
Randwijck intensiever gecontro-
leerd wordt door zijn beveiligings-
dienst. „Als dat gebeurt, dan wordt
het zaak dat in de totale stad meer
gecontroleerd en beveiligd wordt,
zodat het probleem de stad uitge-
bannen wordt," meent hij.

Zijn bureau heeft inmiddels 26 me-
dewerkers en groeit als kool, want
er is heel veel behoefte aan beveili-
ging. De nieuw opdracht te Rand-
wijckzal worden uitgevoerd in nau-
we samenwerking met de politie.
„Wij vallen onder de Wet van de
Weerbaarheidskorpsen, dus wij
hebben ons aan de wettelijke bepa-
lingen te houden. Uiteraard zullen
wij over enige tijd onze werkwijze
nog heel nauwgezet doorspreken
met de politie."

Van bedrijfszijde is men blij. De
heer Boosten van dePLEM, éénvan
de bedenkers- van het beveiligings-
plan voor Randwijck. „Vroeger la-
gen de bedrijven in de woonwijken,
toen was er vanzelf sociale controle.
Nu moet dat georganiseerd worden.
Dit is een heel nieuwe opzet, maar
wij verwachten er veel van."

" Directeur L. Magdelijns van het Maastrichtse kantoor van SafeNed BV, het bedrijf dat de be-
veiligingvan Randwijck op zich neemt. Foto: WIDDERSHOVEN

Maastrichtse geschokt door verblijf in politiecel

Nijmeegse politie hoort
actievoerende schrijfster

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT/ARNHEM -
De Maastrichtse schrijfster
Annie Bij noord is in de nacht
van dinsdag op woensdag
door de politie van Maastricht
aangehouden. In de vroege
ochtend is ze door de Nijmeeg-
se politie opgehaald voor een
verhoor over de protestactie
bij het huis van dr. F., de ex-di-
recteur van de Heldringstich-
tingen op 8 februari.

Voor en na het transport naar Nij-
megen is de vrouw urenlang inge-
sloten in een politiecel. Dat druist
volgens de Maastrichtse regelrecht
in tegen de afspraak die haar advo-
caat mr Stollenwerck met het open-
baar ministerie heeft gemaakt. Het
openbaar ministerie in Arnhem be-
strijdt dat.

Persofficier Overbos: „Er is gezegd
dat als zij zich vrijwilligzou melden,

er geen sprake zou zijn van een in-
verzekeringstelling. Dat is dan ook
niet nodig. Maar aangezien zij daar
niet op heeft gereageerd ligt dezaak
anders." Advocaat Stollenwerck is
niet voor commentaar bereikbaar.
De Maastrichtse wordt verdacht
van openlijke geweldpleging en ver-
nieling bij het huis in Nijmegen van
dr. F., ex-directeur van de Hel-
dringstichtingen. Na bet afleggen
van een verklaring is de schrijfster
's ochtends naar huis gestuurd. Er is
nog geep vervolging ingesteld door
het Openbaar Ministerie. Daarover
moet nog een besluit worden geno-
men.

Strafzaak
Annie Bijnoord is een van de ex-pu-
pillen van de voormalig psychiater-
directeur van de Heldringstichting
in Zetten. De 56-jarige man wordt
ervan verdacht ontucht te hebben
gepleegd met zijn minderjarige pu-
pillen. Tegen F. zijn 21 aanklachten
ingediend over seksuele misdrijven.

De strafzaak tegen dr. F. zou op 14
maart voor derechtbank in Arnhem
dienen, maar de behandeling is uit-
gesteld tot 16 mei.

Woede
Begin februari toog Annie Bij noord
met enkele andere ex-pupillen naar
Nijmegen om uiting te geven aan
hun woede over het herhaalde uit-
stel van de strafzaak tegen dr. F.
Toen de man niet thuis bleek te zijn
werd zijn brievenbus opengebro-
ken. Annie Bijnoord weigerde het
flatgebouw te verlaten en werd door
de politie buiten gezet.

De Arnhemse persofficier: „Aan-
vankelijk was niet duidelijk welke
rol mevrouw had gespeeld in de
zaak, maar na lezing van het Lim-
burgs Dagblad en Panorama had de
politie opnieuw veel behoefte om
haar te horen vanwege openlijke ge-
weldpleging en vernieling."

Annie Bijnoord zag er echter tegen
op naar Nijmegen te gaan. Omdat ze
tijdens haar verblijf in het meisje-
sinternaat in Zetten al genoeg iso-
leercellen van binnen heeft gezien,
heeft ze haar advocaat contact laten
opnemen met de politie om ervoor
te zorgen dat ze in ieder gevalniet in
de politiecel terecht zou komen. „Ik
heb er zeventien jaar over gedaan
van het 'trauma cel' af te komen."

(ADVERTENTIE)
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Vrijwillig
Volgens de persofficier heeft de
Maastrichtse op de avond van 8 fe-
bruari al eens gebeld met de Nij-
meegse politie om te zeggen dat zij
niet in de cel wilde. „Haar is toen
voorgehouden dat zij een vrijwillig
verklaring kon komen afleggen
maar zij is nooit gekomen. Deze
zaak is een logisch gevolg daarvan."

Annie Bijnoord is zeer overstuur
door haar verblijf in de politiecel en
niet in de laatste plaats doordat juist
deze officier ook de strafzaak tegen
dr.F. leidt.Het feit dat ze toch in een
politiecel is terechtgekomen vindt
ze pesterij en een poging om haar
monddood te maken.

Van onze
Haagse redacteur

MARUM - Volgens
WD-fi^actievoorzit-
ter Joris Voorhoeve
dreigt het kabinets-
beleid tot achteruit-
gang in de regio's en
een zwaardere belas-
ting van de bevol-
king in de kleinere
gemeenten te leiden.
Voorhoeve zei dit
dinsdagavond tij-
dens een partijbij-
eenkomst in Marum,
Groningen.

Het liberale Tweede
Kamerlid wees er
ondr andere op dat
het voornemen van
het kabinet om meer
geld te steken in een
betere bereikbaar-
heid van de Rand-
stad(wegen en open-
baar vervoer), een

Joris Voorhoeve
’Kabinetsbeleidbedreigt regio ’verschuiving ten na-

dele van de regio's
inhoudt.

„De plannen om be-
paalde plattelands-
gemeenten in te de-
len bij politieregio's
die worden „over-
heerst door een grote
stad met ernstige cri-
minaliteit, bergt het
risico in zichvan ver-
schuiving van priori-
teiten binnen de re-
gio, waarbij de poli-
tiezorg voor de bur-

.olCi
ger in de omliggent's
gebieden kan wor-*r
den aangetast", sig _
naleerde Voorhoev
verder. A,
: I
Samen met de ver-in
grijzing van de be-^volking „kunnen E.
deze factoren tot "er
achteruitgangvan d_.
regio's leidenen to|p
zwaardere belastinfvan de bevolking ijgj
de kleinere gemeerL
ten", concludeert E
Voorhoeve. : I

Gezinnen niet vrij bij geboorte-aangi

Nederlandse name
taboe voor Turker

HEERLEN- Turkse en Marokkaan-
se ouders in Nederland zijn niet vrij
in het geven van namen aan hun
pasgeborenen. De autoriteiten van
die landen hebben alle bevolkings-
afdelingen van Nederlandse ge-
meenten een lijst met toegestane
namen gegeven. Heet het kind Piet,
Marietje of Jaap, dan weigert het
consulaat deze naam in het ouder-
paspoort bij te schrijven. En dit kan
moeilijkheden geven als het gezin
een bezoekje wil brengen aan zijn
vaderland.

Groen Links heeft inmiddels over
deze kwestie schriftelijke vragen
gesteld aan burgemeester en wet-
houders van de gemeente Den
Haag. Volgens de partij werken Ne-
derlandse gemeente-ambtenaren
mee 'aan deze censuur.
Het gaat hier volgens een woord-
voerster van het Turkse consulaat
om een wettelijke regeling. Wat de
autoriteiten hiermee willen berei-
ken, kon zij gisteren niet zeggen.

,Een ambtenaar van de bevolkmgs-
afdeling Maastricht denkt dat de
oorzaak op godsdienstig vlak ge-
zocht moet worden.
„Zowel Marokko als Turkije hebben
het geloof hoog in het vaandel staan,
Daarom moeten die kinderen waar-
schijnlijk bestaande namen krijgen,
die gebaseerd zijn op figuren uit de
Koran. Voor ons heeft het geen poli-
tieke betekenis. We zien de lijst eer-
der als hulpmiddel bij het opmaken
van de akten." Wanneer de vader
toch een andere naam kiest, moet
hij een verklaring ondertekenen, zo-
dat er later niet bestraffend naar de
gemeente-ambtenaar wordt gewe-
zen.

Een zegsman van de gemeente
Brunssum benadrukt dat zij beslist
geen namen weigeren. Zij wijzen de
ouders hoogstens op de moeilijkhe-
den, die zij met het consulaat kun-
nen krijgen.
„In het verleden kwamen veel Turk-

se ouders terug met het verzoflg
naam van hun kind weer te vB<
deren. En dat gaat niet zomaar. „d
zit een eindeloze procedure*
vast. Vandaar dat wij het conslt
gevraagd hebben om een lijst tfci
ken van alle toegestane namer-F
de opgegeven naam niet op de*
staat, kunnen we altijd telefoifg
het consulaat om toestemming,
gen. Dus terugkomen is er nu k
niet meer bij."
De gemeente Heerlen heeft _,
de Marokkaanse lijst in huis.j,
gebruiken die alleen om de sch
wijze te controleren. Wanneer d^
der een andere naam aangeeft,1"

zen wij hem op de problemen^
hem eventueel te wachten st.
Maar we weigeren de naam it
Desnoods belt hij ter plekke 'met het consulaat. Ik heb echtety
nooit meegemaakt, dat een Tv.
vader zijn zoon een Nederlaj(
naam gaf." ,
Alle woordvoerders benadrulk
dat zij de keuze van de ouders^
peeteren. Ze laten het aan de ver
woordelijkheid van de vader^
over wat deze uiteindelijk besliö-

Ford Genk stuu
3000 mensen w

T
_ ,Van onze correspondenteI

GENK - Ford-Genk heeft gif
avond om zeven uur 300Ö arbeil
uit de Siërra-afdeling naar huis,
stuurd. Enkele honderden a(
ders uit de lakafdeling hadden!
half uur eerder het werk neft
legd. Daardoor werd de produ*
keten onderbroken in een van'
meest vitale onderdelen. De sta
de arbeiders protesteren tegen
zij noemen „de aanhoudende <
door het moeten maken van oV
ren in de lakkerij".Door de stalt
is de hele Sierra-prpduktie stil?
men te liggen.

(ADVERTENTIE)

U N_LE K
dus van Bang&Olufsen

Elke Bang&Olufsen hifi- /-!,.,„ . \
installatie is een centralevoor """" '

superieure geluidsweergave in
__

uw hele huis. Dat is het unieke jS- i
van het Beolink systeem. > -"

"'■ '^ """'T

Elk Bang&Olufsen _(_■□_____■ In een huis met een
TV/videosysteem is een ■_____■■■ Bang&Olufsen Beolink
centrale voor —^ _^ systeem beschikt u over
satellietontvangst en *^ ' centrale hifi en video,

videobeelden in uw hele huis. _■»■_ ggJ Net zo vanzelfsprekend
als centrale verwarming.

3 jaargarantie ■SP-MESI
De Beolink 1000 afstandsbe- I toetsdruk. Dat kan geen ander
diening is uw sleutel tot een I merk u bieden. U bent bij ons
bijzondere beleving. Muziek en I I welkom voor een demonstratie,
beeld zijn overal in huisop te
roepen met een enkele »^.._» Ooit kiest U VOOr mooist

Bang&Olufsen |)
Jan Hoens HiFi Center
Oude Baan 1, Tel. 04498-51513 BUCHTEN (Bom)

T.V.C. Weyden b.v.
Kerkstraat 55, Tel. 045-252342 BRUNSSUM

Willems HiFi Center
Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306 GELEEN

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560 HEERLEN

Aben Beeld & Geluid
Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830 HEERLEN

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
Wannerstraat 10-12, Tel. 045-212330 HEERLERHEIDE

Gijs de Jong
Sunplein 48, Tel. 045-312508 LANDGRAAF

Fa. Bergmans & Wijnen
Rijksweg 60, Tel. 04451-2244 NIJSWILLER-WITTEM
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'Kiespijn' is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
gehouden.

ker van de lijstKleine Onderban-
ken mag menig adspirant-raads-
lid al slapeloze nachten hebben
bezorgd. Theunissen zegt terug
te komen vanwege de beneden-
maatse manier, waarop volgens
hem het huidige gemeentebe-
stuur met de belangen van zijn
burgers omgaat. En zijn stok-
paardje 'Awacs' uiteraard. Sa-
men met lijstgenoot Sturmans
en de Stichting Stop Reactive-
ring Vliegveld Geilenkirchen zit
Theunissen in allerlei procedu-
res verwikkeld, tot aan de Hoge
Raad toe.

Bloedgroepen

heeft de stilte voor de Onder-
bankse storm even doorbroken.
Of het storm wordt moeten we
nog afwachten, omdat de PvdA
meent, dat er door haar nieuwe
beleid een nieuwe Onderbankse
lente zal aanbreken.

" Hein Zinzen pakte uit te-
gen het CDA in Simpelveld.

bioscopen
HEERLEN
I Rivoli, Maxim: Bom on the» of july, dag. 16 en 20.15 uur. Ho-

" shrunk the kids, dag. 16.30 uur.
"boy, dag. 15.30 18.30 en 20.45 uur.
?n Nights. dag. 18.15 en 20.30 uur.
jokoFlanel, dag. 14.30 19 en 21.30Vner and Hooch, dag. 14.15 18.45

$5 uur. Dead poets society, dag. 14
.en 21 uur. Back to the future 2,
ji 18.30en 21 uur. BlackRam, dag.
' en 21 uur, do ook 14 uur.
I
AASTRICHT

"' Bom on the fourth of july, dag.
-jUur. Romuald en Juliette, dag. 21
Black Ram, dag. 21 uur. Honey, I
|Jt the kids. Harlem Nights, dag. 21
-inema-Palace: Koko Flanel, dag.
*n 21.30 uur. Dead Poets Society,
1J8.30 en 21.15 uur. Erik de viking,
jS en 21.30 uur. Oliver en Co. Lu-

-1: Do the right thing, dag. 20 uur.
jjmmerof Aviya, dag. 21 uur. New
Stories. dae. 22 uur.

HELEEN
-Koko Flanel, dag. 20.30 uur. Stu-
*ders: Erik de Viking, dag. 20.30

SITTARD
fa: Koko Flanel, dag. 20.30 uur
!m nights, dag. 20.30 uur.

exposities
HEERLEN
Urgse Volkssterrenwacht,
'Pskooiweg 95. Op reis door het
Stelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
Jl3-17 uur, di en vr ook 19.30-22uur.
«galerij, Raadhuisplein 19. Duitse
'Beving in Prototypen. T/m 1/4,
Wi t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-

,an Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
_■ uit West-Duitsland. Michael
fchke, schilderijen en grafiek. T/m
rPen van wo t/m zo van 14-17 uur.
gtaenmuseum. De tijd gefixeerd,
Jitie van foto's uit de 19de eeuw.
JB/3. Ontmoetingscentrum Welter-
«quarellen en olieverfschilderijen
Kitty Nelissen van Hooren. T/m
dagelijks geopend van 9-21 uur.

Kkloosterweg 1. Beelden in brons
lei van lene Melenberg-Brassé.

ffellen van stillevens en landschap-
:*an Jos Cremers. T/m 6/4, open ma
llvr van 9-17 uur. Galerie Sart.
,jolgalerie Sintermeertencollege,
jKennedylaan 10. Kunstenaars kij-
Mar Limburg. T/m 31/3, open ma
'*r tijdens schooluren. NOR, Geer-
S- Werk van Alexander Vogels. T/m

HOENSBROEK
ij bank. Fototentoonstelling, Jeanet
"oeven. T/m 15/3, open ma t/m vr
_Uur. Fototentoonstelling, Jan La-
«hs. Van 15/3 t/m 15/5,open ma t/m
3P-16 uur. Poortgebouw Kasteel
■fsbroek, Fotogalerie 68. Fototen-
>telling van Theo Derksen. T/m 1/4,
i ma t/m vr van 10-12 uur en van""17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.
Bebouw Kasteel Hoensbroek, heel-
in brons van Armelies van Herk.
1/4, open dagelijks van 10-12 uur en

JJ13.30-17 uur.
Kerkrade

'rerachttheater, Fototentoonstel-
Van eindexamenkandidaten afde-

]fotokunst van de Stedelijke Acade-IHasselt. T/m 6/4, open di Vm vr van
ij* uur. za van 10-12 uur.
LANDGRAAF

[f»al, Kerkberg 2. Werk van Bruni
[f-bogen. T/m 18/3. Open wo, do, zalto 13-17 uur, vr 13-20uur.

UBACHSBERG
lj'ier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-

br^ft, schilderijen en sieraden van Ben
«e. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
J 13-18 uur.
VOERENDAAL

S_h Wandborden en aqua-
-I*l van Ans Moederscheim-Bout.
5 31,3. Open tijdens werkdagen van

>-3o uur en di ookvan 13.30-16.30uur.

BEEK
f^eentehuis. Raadhuisstraat 9. Expo-
? van sculpturen van Math Kampen
'andschappen van Ad Stauder. T/m
' °Pen ma t/m vr van 8.30-12.30 uur,
,*n do.van 13.30-17.30 uur en zo van'7 uur, zo 1/4 van 11-17uur.
ULESRATEN

f*rie 'De Sauveur'. Dorpstraat 21.
£°sitie van Jos Dirix, beelden. Arme-
* Jongen, gouaches en schilderijen.

fis Meydam, glas. Hein Severijns,
Lcelein. Jan Tullemans, schilderijen.
Jy 17/3 t/m 23/4,openvan do t/mzo van

.['" uur.
GELEEN
,'rie De Hanehof. Tekeningen, schil-
! ier> en aquarellen van Tjaard Schö-» m 1/4, open di t/m vr van 7-20 uur,
l{> zo van 14-17uur. Centraal Zieken-E!? - Elisabethstraat 9. Expositie Foto-
P6Geleen. T/m 12/4.
SCHIMMERT

(. rie Hof van Oensel. Haagstraat 5.
l^.ellen, olieverven en pastels van
ki Visser en keramiek van Jeltje Nik-L «e Bosch Kernper. Van 17/3 t/m■ open do t/m zo van 14-17 uur.
SITTARD
laster, Steenweg 86. 'Ultima', werken
>.2es kunstenaars. T/m 31/3, open do,
o .n za van 12-17 uur. Kritzraedthuis,

2. Mail Art. T/m 25/3.
Jr

n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
s Oen Tempel, Gruizenstraat 27. Fo-
v^an George Meijers en Ed Hoogen-
i JJ 1-T/m 18/3,open di t/m vr 10-17uur,n^o 14-17 uur. Galerie Voorburght,

go e' Limbricht. Expositie van Will
,|?ei- T/m 29/3,open di t/m za van 10-23
L*l zo van 12-23 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
£>ntoor Heerlen," 045-739284

Hollman,; ** 045-422345
ÏSs Rooijakkers,
'045-714876
Jank Seuntjens, chef
£ 04750-22937gehard Willems,
* 04406-15890
lantoor Kerkrade,
J045-455506
14 04455-2161

Voorklachten
over bezorging__ 045-739881

kiespijn
Stilte

„Wat is het toch stil voor de ver-
kiezingen?", vroeg een Schinvel-
denaar zich deze week af. En er
klonk zowaar enige bezorgdheid
in zijn stem. Geen wonder, na al
dat gekrakeel van de afgelopen
raadsperiode.
Het is inderdaad stiller dan in vo-
rige campagnes in de Onder-
bankse contreien. En dan te be-
denken dat er nogal wat ver-
schuivingen te verwachten zijn.
Enkele kopstukken doen im-
mers niet meer mee. Dat bete-
kent een groot aantal 'zwevende
stemmen' in de vier kerkdorpen.
Neem wethouder Dohmen, grote
stemmentrekker in Merkelbeek,
die de politiek verlaat. Of de
oude rot in het vak, Sjir Renne-
berg, vorige keer nog lijsttrekker
bij het CDA, maar weggewerkt
door een zich verjongende CDA-
fractie. En waar gaan de stem-
menvan Paul van Aarnhem naar
toe? Hij verliet de gemeenteraad
tussentijds na de geruchtmaken-
de stemming over het Awacs-
convenant. Anonieme bedreigin-
gen met de dood en weg was
Paul. Zijn fractiegenoten Cre-

mers-Koekkoek en Lindner gaan
nu met nieuw elan verder als De-
mocraten Onderbanken. Een
frisse wind?

vers, Grooten en Vaessen waren
immers allen lokaal getint."
Wethouder Bèr Frijns ontplofte
bijna op zijn stoel toen hij de
CDA-leuzen had gelezen. „Niet
meer dan kleine, zielige argu-
menten. Waar is hun programma
eigenlijk? Wat hebben zij te bie-
den? Bijzonder weinig. De sfeer
in de plaatselijke afdeling van
het CDA in Bocholtz/Simpelveld
spreekt toch al voor zich. In één
raadsperiode hebben vier CDA-
raadsleden bedankt. Is dat poli-
tiek voeren? En samen op de foto
met Reneeke is prachtig, maar
het stelt niets voor. Reneeke ver-
andert niets aan de plaatselijke
politiek. Hier worden de proble-
men opgelost door 15-koppige
raad." John Lemmens, forumlid
namens het CDA, werd er hele-
maal stil van. Zon aanval had hij
kennelijk niet verwacht. Verder
dan een paar algemene opmer-
kingen ('Veel problemen kun je
niet oplossen binnen je eigen ge-
meentegrenzen. Daar heb jehulp
bij nodig van provinciale- en lan-
delijke partijen') en een uithaal
naar oud-wethouder Grooten
('hij is nog nooit op het provin-
ciehuis geweest') kwam de 'ge-
plaagde' CDAer niet.

Een CDA-advertentie in het
weekblad Troef met de tekst 'De
tijd van lokale lijsten hebben we
gehad. Want waar moeten raads-
leden van persoonslijsten aan-
kloppen wanneer burgers zich
met hun problemen bij hen mel-
den?' zorgde tijdens een politiek
forum in de Harmoniezaal van
Bocholtz voor veel vuurwerk.
Hein Zinzen van de Algemene
Belangen Groepering gooide de
knuppel in het (politieke) hoen-
derhok door op te merken dat
het aanleggen van groenvoorzie-
ningen beslist geen andere kleur
krijgt als het CDA zich met die
zaak gaat bemoeien. „En wat
heeft het CDA vanaf de herinde-
ling in '81 bereikt in Simpelveld?
Helemaal niets. Zij hebben de
spaanders mogen opvegen." Ber-
nard Starmans (fractie' Star-
mans-Beckers) deed nog een
schep kolen op het vuur. Hij ging
nog dieper in op de CDA-tekst
'Mensen met stijl, kiezen een par-
tij met naam': „De afgelopen der-
tig jaar heeft Simpelveld de lan-
delijkepartijen niet nodig gehad.
Alles wat in deze gemeente tot
stand is gekomen - en dat is heel
wat - is het werk van de lokale
partijen. De mensen hebben
steeds de weg weten te vinden.
De wethouders Frijns, Schrij-

Eindredactie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Jo Reijnders
en Hans Rooijakkers.

In Landgraaf is het om wat voor
redenen dan ook gewoonweg
niet mogelijk om een politiek fo-
rum te organiseren waar alle elf
partijen aan meedoen. Vurig
hoopte het welzijnswerk dat dat
vrijdag wél het geval zou zijn.
Helaas. Vrijdag sluit het Vrou-
wenappèl haar campagne af in
het Grand Theater. Dat was al
maanden te voren gepland. Het
is niet te hopen dat de raadsver-
gadering van vanavond als strijd-
toneel gaat fungeren.

Een ander politiek probleem vor-
men de bloedgroepen op de vijf
lijsten in Onderbanken. Immers,
elke lijst wil uit zowel Bingelra-
de, Jabeek, Merkelbeek alsook
Schinveld de nodig stemmen
binnenhalen. De meeste lijsten
hebben geprobeerd, die bloed-
groepen zo goed mogelijk over
hun kandidaten te verdelen. Uit-
zondering vormt de fractie Boy
Goossens. De huidige wethouder
van cultuur heeft alleen Schin-
veldenaren op zijn lijst geplaatst
en werft met de slogan 'Prima
voor Schinveld, Goed voor On-
derbanken'. Deze waaghalzerij

De opmerkelijke 'come back'
van Jo Theunissen als lnsttrek-

Brunssum meldt zich
als proefgemeente

sociale vernieuwing.
Brunssum het project Klaver-4. Dit
opknapplan is bedoeld om de flat-
wijk Brunssum-Noord van een be-
ter leef- en woonklimaat te voorzien
en geldt inmiddels als landelijk
voorbeeld voor andere na-oorlogse
wijken, die in verval zijn geraakt.

Maar ook deplannen van Brunssum
op het vlak van de ouderenhuisves-

ting genieten in hetkader van de so-
ciale vernieuwing veel aandacht in
Den Haag. Heerma bevestigde dit
gisteren tijdens een toespraak in het
gemeenschapshuis van Brunssum-
Noord. Hij beloofde Van Dijk bo-
vendien zijn collega's van Binnen-
landse Zaken over het vooruitstre-
vende beleid van Brunssum te in-
formeren.

Zoals elders te lezen, was Heerma
gisteren op werkbezoek in Bruns-
sum. Die gelegenheid werd te baat
genomenom de bewindsman te wij-
zen op het innoverende beleid, dat
Brunssum nu al geruime tijd han-
teert op allerlei terreinen.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum heeft zich gisteren
bij monde van wethouder
John van Dijk bij staatssecre-
taris Heerma van VROM aan-
gemeld als proefgemeente in
het kader van de sociale ver-
nieuwing.

Bèr Bardoul had in 1958 aan
23 stemmen voldoende om
zijn debuut in de gemeente-
raad van Simpelveld te ma-
ken. „Een extra telling
moest er aan te pas komen",
weet de nu 73-jarige Hulse-
naar zich nog te herinneren.
In de 32 jaar die daarna
volgden, heeft Bardoul
steeds met gemak het beno-
digde aantal stemmen ge-
haald om een raadszetel te
bemachtigen.
Als actief lid van de zoge-
naamde 'armenraad', de
voorloper van de Sociale
Dienst, won hij snel het ver-
trouwen van de Simpelvel-
denaren. In 1986 kreeg Bar-
doul - inmiddels benoemd
tot ereburger - liefst 422
voorkeurstemmen. „Dat
aantal gaf extra energie om
nog vier jaar door te gaan..."
Volgende week zijn er weer
verkiezingen. Maar dan zon-
der 'Der Ber va ut Huls-
veld'. Hij maakt na acht
raadsperioden plaats voor
aanstormend talent.

Het belangrijkste project is voor

Zoals bekend wil de rijksoverheid
(Binnenlandse Zaken) op termijn 25
tot 30 Nederlandse gemeenten als
'proefgemeente sociale vernieu-
wing' aanwijzen. De gemeente
Brunssum denkteen meer danreële
kans te maken om daadwerkelijk
voor'dit predikaat in aanmerking te
komen.

" Raadslid Bèr Bardoul,
afscheid na 32 jaar.

’Eenwording duurt

nog een generatie’

heeft de raad Simpelveld niets
van gemerkt."Foto: FRANS RADE" Het diamanten paarReining-Buitendijk

per persoon hulp nodig. Haar hobby's zijn
kienen, de soos, lezen en kaarten.

HEERLEN - „Ik begrijp er niets
van", riep een Landgravenaar tegen
kantonrechter mr Wijnen. De man
had in de nacht na het Pinkpop-fes-
tival in '88 met een groep mensen
een gesloten spoorwegovergang ge-
negeerd en over de rails gelopen.

Man krijgt
oorvijg van
een agente

Dienstencentrum voor Ouderen.
Nu nog houdt hij wekelijks op
donderdagmiddag spreekuur in
het multifunctioneel gebouw aan
de Dr Ottenstraat. Elk spreekuur
wordt bezocht door vijf of zes
mensen die geen raad weten met
het invullen van AOW-formulie-
ren, aanvragen van pensioen en
belastingperikelen.
„Ik doe het graagen dat weten de
mensen te waarderen. Daarom
hoefde ik ook nooit de deuren
plat te lopen voor de gunst van
de kiezer." De herindeling in
Simpelveld heeft volgens 'nes-
tor' Bardoul niet het gewenste
resultaat opgeleverd.

De Ouderensociëteit Bocholtz
viert dit weekeinde haar 25-jarig
verenigingsjubileum. Een van de
oprichters, mevrouw Netty
Toorens-Steinschuld, zal dit ju-
bileum als feestelinge meema-
ken.

„Wie verwacht er 's nachts om half
vier een trein? Bovendien, waarom
krijg ik wel een bekeuring en de an-
dere mensen niet? Zeker omdat ik
betreffende agente naar haar naam
vroeg. Ik geef niet zomaar mijn
naam aan iemand", zei de verdach-
te.

Bardoul kan het weten. Hij was
tot voor kort voorzitter van het

In de afgelopen 32 jaar is er in
Simpelveld veel tot stand geko-
men. Toch heeft Bèr Bardoul
vlak voor zijn definitieve af-
scheid van de raad nog enkele
kopzorgen. Het ouderenbeleid,
zijn stokpaardje, en de éénwor-
ding van de woonkernen Bo-
choltz en Simpelveld.
„De gemeente heeft zich nog niet
ingesteld op de enorme vergrij-
zing die de komende jaren zal
plaatsvinden. Eenvijfde van de
inwoners is dan 65 jaar of ouder.
Maar voor die mensen zijn onvol-
doende woningen gebouwd. Het
college zal wat meer over de heg
moeten kijken en mag de reali-
teit niet uit het oog verliezen. Het
ouderenbeleid houdt vervolgens
niet op bij aangepaste woningen,
maar er moet ook aandacht wor-
den besteed aan ontspanning,
educatie en administratieve
hulpverlening."

Spreekuur

Volwassen
„Het lijken wel twee kinderen.
Als de een een lolly krijgt, moet
de ander er ook een hebben. De
inwoners van beide woonkernen
moeten zich volwassener gaan
opstellen. Een goed voorbeeld is
de gemeenteraadsverkiezing. Er
zijn typisch Bocholtzse en Sim-
pelveldse lijsten. Dat is een kwa-
lijke zaak. De éénwording van
Bocholtz en Simpelveld laat ze-
ker nog een generatie op zich
wachten."

Bardoul, oud-personeelschef
van de Laura/Julia-mijn in
Eygelshoven, maakte tussen '58
en '90 een twaalftal wethouders
mee. „Allemaal afkomstig van
een lokale partij." Daarmee geeft
hij devoorzet, diehij als het ware
zelf inkopt.
„De manier waarop het CDA in
de verkiezingsstrijd tekeer gaat,
raakt kant noch wal. De lokale
partijen Franssen-Frijns, Groo-
ten en Vaessen worden door het
CDA Stans-Stijns, Kleynen en
Dikmans genoemd. Ik gun het
CDA zeker een plaats in de raad
van Simpelveld, maar dan moet
wel met faire middelen worden
gestreden. De achterban en de
know-how van de landelijke
CDA-figuren is groot, maar daar

SIMPELVELD - Hij maakt er
geen geheim van. Bèr Bardoul
heeft steeds meer moeite om zich
door de stapels ambtelijke stuk-
ken en andere gemeentelijke pa-
perassen te worstelen. Het lukt
nog wel, maar dan moet hij de
'zware' stukken viermaal bestu-
deren. „Ik merk dat ik de zeven-
tig ben gepasseerd. En dan
wordt het de hoogste tijd om op
te stappen."

Een en ander dreigde uit de hand te
lopen en daarop gaf de politie-agen-
te de man een draai om de oren plus
een bekeuring.

Het gemengd kerkelijk zangkoor
St. JozefRolduckerveld viert dit
weekeinde het patroonsfeest.
Tijdens de feestavond, die zater-
dag wordt gehouden in gemeen-
schapshuis Holz aan deLamber-
tistraat, worden 3 zilveren gehul-
digd. Het zijn de dames M. Tho-
mas en W. Minkels en de heer H.
Cox. Zondagwordt om 11.00uur
de feestmis in de Jozef- Norber-
tuskerk opgeluisterd door het
ZOL-koor. De receptie wordt
van 12.15 tot 13.45 uur gehouden
in het Credo- zaaltje, ingang Dir.
Jansenstraat.

Het echtpaar Matheus Reining
(80) en Bep Heining-Buitendijk
(79) viert op dinsdag 20maart het
60-jarig huwelijksfeest. Het dia-
manten paar woont aan de Mole-
wei 336 te Schandelen. Samen
met de 2 kinderen, 6 kleinkinde-
ren en 3 achterkleinkinderen
met aanhang wordt het feest ge-
vierd in het Juphuis. Daar vindt
van 18.30 tot 19.30 uur ook dere-
ceptie plaats.
De heerReining was 45 jaar lang
als buschauffeur werkzaam bij
de firma Mevis in Nuth. Zijn
grootste hobby was en is voetbal-
len. De diamanten bruidegom is
inmiddels 60 jaar lid van voetbal-
vereniging KEV. Als er niets te
voetballen valt houdt hij zich be-
zig met wandelen en fietsen.
Mevrouw Reining-Buitendijk is,
net als haar man, nog erg gezond.
Zij heeft geen huishoudelijke

Diamanten paar

De geldboete van een tientje wilde
de man niet betalen. „Allemaal een
bon, of niemand", redeneerde hij.
Zowel de officier van justitie mr
Hoekstra als de kantonrechter
maakten er geen halszaak van. Mr
Wijnen nam de eis van Hoekstra
over: een schuldigverklaringzonder
strafoplegging.
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Heerlen
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zorgen zaterdag vanaf 19.30 uur een
concert in 't Jeugdhuis aan de
Maanstraat.

ver-Goebbels aan de Dr Nolens-
straat te Bocholtz een modeshow.
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn a
’7,50 (inclusief koffie en gebak)
verkrijgbaar.

Ons Huis, St. Josephstraat 21. Deel-
name is gratis. Voor informatie: Bri-
gite Hollands, S 045-414460.

Bocholtz

Kerkrade
Brunssum

" De THW-opleiding van de Hoge-
school Heerlen, Kasteellaan 141
houdt zaterdag vanaf 10.00 uur open
dag. Voor meer informatie: L. van
der Maesen, S 045-734477.

uur in de aula van scholengemeen-
schap Brandenberg aan de Graaf-
straat.

Vaesrade

jongerenkoor opgericht. Jongelui
vanaf 15 jaar kunnen zich als lid J
aanmelden. Zij zijn welkom op de *repetitie, die 's woensdags vanaf
20.00 uur gehoudenwordt in het ge-
meenschapshuis aan de Klooster-
bosstraat.

" De Ziekensectie Nulland viert za-
terdag het 25-jarig bestaan met een
dankmis, die om 19.00 uur wordt ,
opgedragen in de parochiekerk. Na
de mis is er in de kerk gelegenheid
om het zilveren lid Hien Ploemen te ■feliciteren. ,
Landgraaf

Hoensbroek
"De KBO afdeling Landgraaf
houdt vrijdag om 14.00 uur in het
Schaesbergse dienstencentrum een
voorlichtingsbijeenkomst over 'Vei-
ligheid op straat en inbraakpreven-
tie.

" SCEW verzorgt een cursus
EHBO voor 55-plussers. In dien-
stencentrum Terwinselen worden
de lessen gegeven op woensdag 28
maart, 4 april en 11 april. In Os
Heem aan de Hoofdstraat kan men
op de donderdagen 12,19 en 26 april
terecht. De lessen vinden plaats van
9.30 tot 12.00 uur. Kosten voor de
cursus ’3,- per persoon. Voor aan-
melding in Kerkrade Oost:
!_. 462444 of 452207; in Kerkrade
West: © 417500.

Simpelveld

" Harmonie St.Caecilia in Simpel-
veld is op zoek naar jeugdige muzi-
kanten. Menkan zich aanmelden bij
voorzitter Jo Laumen S 442129 of
bij secretaris Wim Moison
S 442404." In samenwerking met het IVN en

de IKL planten de schoolkinderen
van de groepen 7 en 8 morgen vanaf
13.00 uur bomen in het bosje aan de
Koekenweg. " In de aula van de muziekschool

wordt vanavond om zeven uur een
luisteravond gehouden met als the-
ma de opera 'Hansel und Gretel'. De
luisteravond is ook voor niet-cursis-
ten gratis toegankelijk.

Schinveld
De wandelaars die deelnemen aan
de 30 en 42 km gaan tussen 8.00 en
10.00 uur van start; de overigen kun-
nen tot 14.00 uur vertrekken. Men
dient voor 18.00 uur in Bocholtz te-
rug te zijn. verzekerd. Kosten:

’ 1,50. Inlichtingen en aanmeldin-
gen bijC.Gyselaers, Kerkstraat 44 te
Bocholtz S 045-444421 of bij de
heer H.Lemmens, Emmastraat 17 te
Bocholtz S 045-443765.

" Voor de 23e keer in successie
houdt de wandelsportvereniging
NOAD in Bocholtz zondag de
Keiendorptócht over afstanden van
5, 10, 15, 20, 30 en 42 km. De route
voert gedeeltelijk over Duits grond-
gebied. Het vertrek is bij de Wilhel-
minazaal te Bocholtz.

" De Schinskoel begint op donder-
dag 29 maart met een knutsel- en
handvaardigheidscursus voor kin-
derenvan 8 tot en met 12 jaaren met
een schildercursus voor 9 tot en met
12-jarigen. De lessen worden van
18.30 tot 20.00 uur gegeven. Voor
aanmelding en informatie: S 045-
-256092." De afdeling Bocholtz van de

LVB houdt op 29 maart in zaal Coer-" Het jeugdorkest van harmonie
Concordia, het Jongerenkoor Lan-
genberg en de Bronsheimers ver-

Treebeek0 De Vrouwengroep van de WAO-
AWW-belangenvereniging Hoens-
broek start op 20 maart met een
klussencursus voor vrouwen. Op 5
dinsdagmiddagen worden de lessen
gegeven van 13.30 tot 15.30 uur in" Onder de naam 'Peace and Free-

dom Choir' is in ChevremonJ een
" Onder leiding van Jos Kuipers
concerteren de fanfare Aloysiana
Schaesbergen de harmonie St. Gre-
gorius Haanrade zaterdag om 20.00

Vuurwerk

Forum

Terug

Scheidendraadslid Bardoul over
’fusie’BocholtzenSimpelveld
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~f\" ""ff 1Jftl SCHUNCK '
li/£^m m ÈÊsM*_i 8 m/J pWbjfiSft Een kompleet modewarenhuis, dat is me nog al wat! Betekent dat dat je bij

Ik _-l I llwlwm^Ê^ j3BtT wP^B alles, maar dan ook alles kunt vinden op het gebied van de mode?

1 Pi liill !ssnl wMw Jm\ _y_r Voor dames en heren en kinderen? Ja, dat is zo! Bij Schunck hebben ze dat

W T ffillfP^lF MaPf% fl él 9oed 9ezien' 9root- nnodern, eigentijds modewarenhuis, 't mooiste van

I \\\_\\ Ejgj Pi Limburg! Hier vindt ude Grote Klinkende Namen van de Grote Modemerken in

I II || Hl H fcn Jl confectie. In een schitterende collectie, die u nergens anders aantreft. Sportief,

_fl fl V
■" _-_-F ___P

_» _l__r H_i

Maar Schunck heeft ook modieuze schoenen, allerlei nuttige en leuke accessoires, J I fl I
lederwaren en bijoux. De mooiste kousen. Beeldschone lingerie, foundations

en bad- en strandkleding. Een geweldige kollektie in onze linnenshop. 1 1

Herenmode te kust en te keur. Modestoffen. En om het beeld kompleet te 1 1 1
maken een droom van een afdeling Parfumerie, waar alle grote merken 1 1
aanwezig zijn. U moet gewoon eens komen kijken. U zult dan snel ontdekken,

1 ■ ldat ze bij Schunck heel veel mooie dingen hebben. En het zal u tevens opvallen, \
dat de prijzen bij Schunck best meevallen. Want Schunck is wel mooi, maar m&

zeker niet duur! Het is goed te weten, dat Schunck zoveel mooie dingen heeft, 9m^m^m | 1
die 't leven zo plezierig maken... "

daar winkel je voor je plezier !



Breukink spot met rivalen
Ondanks polsblessure sterkste in tijdrit Tirreno-Adriatico

De PDM'er raasde het parkoers van
ruim achttien kilometer met een ge-
middelde snelheid van bijna vijftig
kilometer per uur af. Meer danveer-
tig renners reden daarna hun benen
op zijn tijd van 22 minuten en 15 se-
conden kapot. De opleving van de
jonge Nederlander bezorgde de
ploeg van Gisbers een niet meer
verwachte opsteker.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
-De vijfentwintigste uitgave van
Tirreno - Adriatico is woensdag net
geen zachte dood gestorven. Op de
slotdag bleek de onaantastbare
Zwitser Toni Rominger weliswaar
niet meer in staat zijn tweede op-
eenvolgende eindzege te voorzien
van de gewenste schittering, maar
Erik Breukink zorgde toch voor
glans. De verse aankoop van PDM
zette met een flink ingepakte linker-
pols alle concurrenten voor schut
door de individuele tijdrit langs de
kust van de Adriatische Zee op zijn
naam te schrijven.

Van onze sportredactie

DHOVEN - Het theater van Hans van Breukelen bespaar-
'emzelf een afgang en bracht PSV gisteravond voor het der-
Ichtereenvolgende jaar in de eindstrijd om de vaderlandse
'balbeker. Net als ruim twee jaar geleden in Stuttgart in de
fjpacupfinale tegen Benfica waren er strafschoppen nodig
'een winnaar aan te wijzen, net als toen bedacht de somsfeloos irritante Van Breukelen van alles om de tegenstan-. uit het evenwicht te brengen. Blind raakte er zo door van
istuk dat hij blind in de val trapte en Van Breukelen als defe man van het veld stapte.

scorebord
Halve finales beker

PSV-Ajax (26.100) 2-2
(PSV wint na strafschoppen)

Vitesse- Willem II (10.000)3-0

eredivisie
Sparta - Twente (2500) .3-0
PSV 25 15 5 5 35 81-30
Ajax 24 13 7 4 33 48-19
RodaJC 25 12 8 5 32 38-27
FCTwente 25 11 9 5 31 32-31
Vitesse 25 11 8 6 30 40-23
Fortuna S 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
Sparta 25 9 5 11 23 36-43
MVV 25 7 9 9 23 32-47
Feyenoord 25 6 10 9 22 35-37
FC Utrecht 25 7 7 11 21 21-35
NEC 25 5 8 12 18 26-48
Denßosch 25 3 11 11 17 18-35
Willem II 25 4 7 14 15 26-41
Haarlem 25 3 5 17 11 18-55

eerste divisie
Graafschap-Heerenveen (1050) 0-1
RBC-VVV (1800) 0-0
Telstar-Emmen ( 700) 1-1
Excelsior-Eindhoven ( 400) 0-3
DS'79-Helmond Sport ( 200) 0-1
Veendam-GA Eagles (2000) 1-1
Cambuur-NAC (3000) 2-0
PEC Zwolle'-Heracles (2500) 1-2

SVV 27 20 4 3 44 54-17
NAC 26 14 7 5 35 43-24
Heracles 27 13 5 9 31 31-34
VW 28 10 11 7 31 41-32
AZ 26 11 7 8 29 40-32
Eindhoven 28 10 8 10 28 48-48
RBC 25 9 9 7 27 31-30
Helmond Sp 26 10 7 9 27 41-41
Graafschap 27 9 8 10 26 39-36
Cambuur 28 8 10 10 26 35-40
Veendam 26 9 7 10 25 32-38
GA Eagles 27 10 5 12 25 34-37
Emmen 27 7 10 10 24 39-41
PEC Zwolle 28 5 14 9 24 23-28
Wageningen 27 6 11 10 23 32-37
Heerenveen 27 9 5 13 23 30-38
Telstar 27 8 7 12 23 41-51
Excelsior 27 5 12 10 22 28-38
DS'79 28 5 9 14 19 36-56

SW, Heerenveen, NAC en Wageningen
periodekampioen
Vijfde periode

AZ 4 4 0 0 8 8-1
SVV 4 3 10 7 6-1
GA Eagles 4 2 2 0 6 9-3
RBC 4 2 2 0 63-1
Eindhoven 5 2 2 16 9-8
PEC Zwolle 5 3 0 2 6 4-3
Graafschap 5 2 12 5 7-3
Cambuur 5 2 12 5 4-4
Heracles 5 2 12 5 7-9
NAC 4 2 0 2 4 5-4
Telstar 4 0 4 0 4 5-5
Helm Sport 4 2 0 2 4 4-8
Heerenveen 5 2 0 3 4 2-4
Veendam 4 0 3 13 4-6
VW 5 1 13 3 5-7
DS'79 5 113 3 8-12
Wageningen 4 0 2 2 2 2-4
Excelsior 4 0 2 2 2 3-8
Emmen 4 0 13 11-5

scoreverloop
Eredivisie

Sparta - FC Twente 3-0 (3-0). Score: 16
Vurens 1-0 (strafschop), 28. Polley 2-0
40. Polley 3-0. Scheidsrechter: Blom.
Sparta: De Goeij, Luyten, Sandel, Sas
Snoei, Vurens, Schuurhuizen, Van der
Berg, Polley (74. Dennis de Nooijer)
Houtman. Helder (88. Gerard de Nooij
er).
FC Twente: De Koning, Elzinga, Rut
ten, Paus, Peeper, Schmidt, Gaasbeek
Steffensen. Ter Avest, Zwijnenberg (46
Nielsen), Huistra (32. Karnebeek).

Eerste Divisie

DS'79 - Helmond Sport 0-1 (0-0). 60. Var
Kilsdonk 0-1. Scheidsrechter: Van Haaf
ten.
RBC - VVV 0-0. Scheidsrechter: Brekel
mans.
PEC Zwolle - Heracles 1-2 (0-1). 39. Var
Schijndel 0-1, 86. Velten 0-2, 89. Roelof-
sen 1-2. Scheidsrechter: Egbertzen.
De Graafschap - Heerenveen 0-1 (0-1)
25. Van Dijk 0-1. Scheidsrechter: Bak-
ker.
Veendam - Go Ahead Eagles 1-1 (0-1)
33. Buisman 0-1. 57. Van Buuren 1-1
Scheidsrechter: Uilenberg.
Cambuur Leeuwarden - NAC 2-0 (0-0)
46. Kuitert 1-0, 78. Alma 2-0. Scheids-
rechter: Overkleeft.
Telstar - Emmen 1-1 (0-0). 53. De Jonge
0-1 (strafschop), 56: Visser 1-1. Scheids-
rechter: Overstegen.
Excelsior - Eindhoven 0-3 (0-0). 53
Böckling 0-1, 62. Meijer 0-2, 64. Meijei
0-3. Scheidsrechter: Luyten.

Op de dag dat de Italiaanse pomp-

De vijfentwintigste aflevering van
Tirreno-Adriatico werd niet het
grootste spektakel, dat organisator
Franco Mealli vooraf voor ogen
moet hebben gehad. Het selectieve
parkoers dat hij voor het jubileum

Eén demarrage van Toni Rominger,
op de laatste helling van de tweede
etappe, besliste de ronde in een te
vroeg stadium. Daar kon de klim-
tijdrit op de derde dag niets meer
aan veranderen. Rominger was in
de bergen attenten liet het controle-
rende werk op de vlakke gedeeltes
over aan zijn ploeggenoten.

houders besloten de benzinekranen
voor onbepaalde tijd dicht te draai-
en en alle ploegleiders in de namid-
dag vertwijfeld op zoek gingen naar
brandstof om de reis naar Milaan (
met het oog op Milaan-Sanremo van
aanstaande zaterdag) zonder pro-
blemen te kunnen afwerken, bleek
Rominger ook niet meer vooruit te
komen. „Ik behoefde niet echt meer
alles te geven. De concurrenten
stonden op voldoende afstafid. Dan
wordt het ook moeilijker de laatste
reserves aan te spreken."

had uitgezocht, werkte daarvoor te-
veel in het nadeel van de wedstrijd.

" Tony Rominger (eindwinnaar, links) en Erik Breukink, sterkste in de afsluitende tijdr,

Niemand had na de valpartij van
zondag nog op de gehandicapte spe-
cialist gerekend. Het gekraakte ge-
wricht, dat hij in de bergritten niet
forceerde, was woensdag voldoende
hersteld om nog een keer voluit te
gaan. Zelf was hij verbaasd, dat nie-
mand zijn prestatie verbeterde. Nog
voor de laatste coureurs vertrokken
voorspelde hij, dat zijn tijd nog wel
verbeterd zou worden. „Een vroege
overwinning kan ik echter wel ge-
bruiken", was daarna het simpele
commentaar.
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Van Breukelen in hoofdrol
PSV-keeper brengt Ajax bij strafschoppen van de kook

Sovjetploeg
in Amstel
Gold Race

Van onze sportredactie
HEERLEN - Voor het eerst
neemt een Sovjetploeg deel aan
de Amstel Gold Race, die op za-
terdag 21 april voor de vijfen-
twintigste keer wordt verreden.
Start in Heerlen, finish in Meers-
sen. Kopman van het team, dat al
voor het tweede achtereenvol-
gende jaar gesponsord wordt
door het Italiaanse bedrijf Alfa
Lum, is DimitriKonyshev. In het
WK 1989, gewonnen door Greg
Le Mond, legde hij beslag op het
zilver.
Overigens won gisteren de kers-
verse wielerprof uit de Sovjet-
unie, Ekimov, een wedstrijd over160km in het Belgische Wanzele.Tweede achter de Panasonicren-ner werd onze landgenoot Wieb-
ren Veenstra.

VVV rijkelijk
beloond bij RBC

PSV - Ajax 2-2 na verlenging.PSV wint
na strafschoppen. 59. Van 't Schip 0-1,
60. Chovanec 1-1, 78. De Jong 2-1 90.
Bergkamp 2-2. Scheidsrechter: Van den
Ende. Strafschoppenserie: Kieft (ge-
stopt), Pettersson (naast), Povlsen 1-0,
Ronald de Boer 1-1, Nielsen 2-1, Larsson
2-2, Valckx 3-2, Blind (gestopt), Chova-
nec 4-2.
PSV: Van Breukelen, Gerets (46. De
Jong), Nielsen, Valckx, Heintze, Van
Aerle, Lerby, Chovanec, Povlsen. Kieft,
Ellerman (119. Scheepers).
Ajax: Menzo, Blind, Larsson, Vink (46.
Bergkamp), Verkuyl, Winter, Wouters,
Witschge, Van 't Schip, Pettersson, Roy
(83. Ronald de Boer).

nog geen raad met de absentie van
Romario, die als geen ander de
kunst verstaat om een behoedzaam
opererende tegenstander schaak-
mat te zetten.

topscorers

Eerste Divisie

In de tweede helft gooiden beide
ploegen echter het laatste restje
schroom van zich af. De vlam sloeg
al meteen in de pan, toen Kieft met
een gave kopbal de paal ranselde.
Ajax, met Verkuyl voor het eerst na
de winsterstop weer in de basis en
met Bergkamp voor Vink, liet zich
daardoor niet van de wijs brengen
en sloeg meteen terug. Witschge liet
op links Lerby zn hakken zien en
uit zijn voorzet opende Van 't Schip
(weer met het hoofd) de score. Bin-
nen een minuut was de stand echter
al weer in evenwicht. Die treffer
kwam volledig op het conto van
Menzo, die de bal losliet uit een
voorzet van Povlsen. Chovanec was
ter plekke om met zijn zwakke rech-
tervoet de gelijkmaker binnen te
tikken. 1. Van Velzen (SW) 21: 2. J. Molenaar

(RBC) 13; 3. Leeuwerik (De Graafschap)
en De Jonge (Emmen) 12; 5. Stewart
(VVV), Schaap (Emmen), Huizingh
(Veendam) en Velten (Heracles) 10; 9.
Roos (AZ) en Kraus (Helmond Sport) 9.

kaarten

buitenland

Geel: Van Aerle (PSV), Van 't Schip,
Bergkamp (Ajax), Bos (Vitesse), Dijk-
stra (Willem II), Gaasbeek, Karnebeek,
Steffensen, Elzinga (allen FC Twente),
Schuurhuizen (Sparta), Kroezen (Em-
men), Piqué (Go Ahead Eagles). Van
Dijk, Griffith (beiden Heerenveen),
Maas (Eindhoven), Warry van Watturn
(Excelsior), Van der Meyden (Helmond
Sport), Kepers (RBC).

Rood: Valentijn (Excelsior)

mers kregen toen een riant uitzicht
op de winnende treffer, maar buiten
bereik van Van Breukelen depo-
neerde Wouters de bal uit een vrije
trap tegen het houtwerk. Ook dat
moment deed zich voor in blessure-
tijd.

'PSV kwam daarmee na 120
|ten bekervoetbal alles alsnog
P pobtjes terecht. Het trainers-
Riddink-Dorjee moet irfde ver-
">g, nadat Ajax op de valreep
de reguliere speeltijd 2-2 had
°ord, door een hel zijn gegaan,
teslagen door de niet meer in-
euleerde gelijkmaker vankamp deed Ajax in de verlen-
en heuse poging het PSV-bas-
te slechten. De Amsterdam-

Ajax-trainer Leo Beenhakker had
uiteindelijk wel vrede met de sneue
eliminatie. „Over het geheel geno-
men heeft PSV de iets betere moge-
lijkheden gehad. Het blijft echter
jammer dat een goed sportief ge-
vecht door strafschoppen beslist
moeten worden. Want dat blijft hoe
dan ook een loterij."
PSV-coach Guus Hiddink op zijn
beurt moet een zucht van verlich-
ting hebben geslaakt. De bekerkra-
ker met Ajax is de eerste een serie
van drie wedstrijden waarin wordt
beslist over de afloop van dit sei-
zoen. Zaterdag volgt het competitie-
duel met FC Twente, vier dagen la-
ter de Europacup-return tegen
Bayern Munchen. Net als gister-
avond speelt PSV beide wedstrij-
den voor een uitverkocht huis.

Strafschoppen moesten uiteindelijk
de beslissing brengen in een vanaf
de tweede helft fascinerend beker-
gevecht. Dat was voor Van Breuke-
len kennelijk het sein de hoofdrol
voor zich op te eisen. Tot zichtbaar
ongenoegen koos hij demonstratief
positie in het doel tegenover dat
scheidsrechter Van de Ende had
aangewezen. Omringd door een hor-
de fotografen bleef hij er minuten-
lang staan om vervolgens naar de
andere kant te sjokken. In navol-
ging van Kieft was Pettersson ken-
nelijk zo geimponeerd door het op-
onthoud dat hy vanaf elf meter
naast schoot. De last van de gemiste
bekerfinale rustte uiteindelijk ech-
ter op de schoudersvan Blind, door-
dat Chovanec niet dezelfde fout
maakte.

Toch was de ontmoeting tussen de
twee aartsrivalen van het vader-
landse voetbal aanvankelijk maar
een slap aftreksel van de galavoor-
stelling medio februari in Amster-
dam, toen Ajax op de valreep met
3-2 won. Beide trainers prefereer-

den een soort schaakvoetbal, dat al
snel resulteerde in een patstelling.
PSV had weliswaar bijna voortdu-
rend een overwicht, maar het aan-
valstrio Povlsen-Kieft-Ellerman
kon amper potten breken. De Bra-
bantse ploeg weet zich duidelijk

# Hans van Breukelen, theater in laatste bedrijf.

Arrestaties
ia PSV-Ajax

'ÖHOVEN - Na afloop van PSV-
f moest de Eindhovense politierse malen ingrijpen om suppor-
«foepen uit elkaar te houden.

eg naar het NS-station zag een
■P van ongeveer 150 aanhangers

kans om via een tunnel on-afi spoorlijn aan de andere zijde
het station te komen. Daar'len ze behoorlijke vernielingenvoordat de politie kon ingrij-

" De Eindhovense politie had■^sdagavond een kleine twee-
?|fd man op de been, waaron-
l'2o ME'ers. De politie verrichtte.taal 28 aanhoudingen. Drie ver-

en, aanhangers van Ajax, zijn
.^""Zekering gesteld. Ze worden
ji1 verdacht dat ze voor de wed-
.? tvvee jongens ernstig hebben
(

an deld. Onder de aangehou-
J^rdachten bevonden zich ookjannen die illegaalkaartjes ver-ten. Tijdens de wedstrijd zagen

j. SuPporters kans om een gat tej^11 in de achterzijde van het sta-

Sparta stuit
opniars Twente

Tien minuten later leek Ajax op
achterstand te komen, maar buiten
bereik van Menzo schoot Van Aerle
de bal op de paal. Twaalf minuten
voor afloop was het echter toch
raak. Uit een sublieme pass van
Povlsen sprintte De Jong, de formi-
dabele vervanger van Gerets op
pure snelheid voorbij Witschge en
joeg hij de bal langs Menzo in de
verste hoek. PSV rekende zich ech-
ter rijker dan het was en vergiste
zich deerlijk in de mentale veer-
kracht van het zo wisselvallige
Ajax. Terwijl iedereen PSV reeds
als winnaar beschouwde in de vier-
de PSV-Ajax van dit seizoen, sloeg
Bergkamp in blessuretijd genade-
loos toe en verdween de bal in de
uiterste benedenhoek.

ARNHEM - Op ondubbelzinnige
wijze heeft Vitesse afgerekend met
de sceptici. Vele 'kenners' hadden
voorspeld dat de Arnhemse club na
derecente nederlagen in de compe-
titie tegen FC Twente en FC Gro-
ningen verder zou afglijden. De
ploegvan trainer Bert Jacobs snoer-
de gisteravond in eigen huis ieder-
een de mond. Vitesse rekende in de
halve finale van de KNVB-beker
vrij eenvoudig af met tegenstrever
Willem II (3-0) en wandelde zo de fi-
nale van het bekertoernooi binnen.
Europees voetbal nadert.

Vitesse dicht
bij EC-voetbal

Opstelling VW: Roox, Van Mierlo,
Rayer, Verberne, Driessen, Peters,
Korsten, Bovee, Stewart, Van Aerts,
Van Straalen (65e Graef).

Slechts de laatste vijfminuten, toen
RBC's accu duidelijke slijtagespo-
ren vertoonde, kon VVV onder de
Roosendaalse druk uitkruipen en
werd het niet langer overspeeld
door een superieure tegenstander.
Een doelpunt zou ook wel erg tegen
de verhouding in zijn geweest.

Illustratief voor de overmacht van
de Roosendalers was de cornerver-
houding: twaalf tegen één. Opge-
bouwd in een eerste helft waarin
VW nog af toe de illussiewekte dat
het meedeed en een tweede waarin
RBC aanviel en VVV, met derug te-
gen de muur, probeerde te redden
wat er te redden viel.

ROOSENDAAL - Na de 1-2 neder-
laag afgelopen zaterdag in De Koel
tegen NAC is VVV gisteravond in
Roosendaal ontsnapt aan een twee-
de nederlaag op rij. Een door bles-
sures gehavend gezelschap - Rey-
nierse, Polman, Rutten en Nijsen
ontbraken - kwam met 0-0 erg goed
weg. RBC was op alle fronten beter
danVVV dat in de tweede helft vol-
ledig zoek werd gespeeld maar
dankzij een voortreffelijk doelman
JohnRoox en met het nodige geluk,
op de been kon blijven.

Van onze sportredactie

België
Kwartfinales beker, tweede wedstrijd
(tussen haakjes uitslag eerste duel):
Anderlecht - Club Luik 2-2 (0-1)
Germinal Ekeren - Sint Truiden 6-0 (3-0)

' Standard Luik - Diest 7-0 (3-2)
Lokeren - Genk 0-1 (1-0) Lokeren wint
na stafschoppen.
Engeland
Manchester United - Everton 0-0, Nor-
wich - Coventry 0-0. FA cup, zesde ron-
de, kwartfinale: Oldhan. - Aston Villas
3-0, replay: Liverpool- Queens Park
Rangers 1-0.

Frankrijk
Lyon - Nantes 0-0, Sochaux - Olympique
Marseille 0-2.

moment, in november, uitspra-
ken worden gedaan en afspraken
worden gemaakt en dat er nu in-
eens heel anders wordt gepraat.
Bovendien heb ik een contract."Libregts weigert

ontslag te nemen

’IK heb met Michels niks te maken’

Sterke test
bij Roda JC

Vitesse-Willem II 3-0 (1-0). Score: 19. Van
den Brom 1-0, 64. Van den Brom, 71. Van
den Brom 3-0. Scheidsrechter: Houben.

[j^ERDAM - Sinds Theo Vonk
L^b Sparta voor FC Twente ver-
'fkp nÜ n°g n'etvanz'Jn oude
_) ?^Ver verloren. De nederlaag
i_.Sj Oensdagavond in de inhaal-. Lr.'Jd tegen Sparta kwam hard.ej_,J de trainer. Niet alleen ver-
la,. tLmJ een persoonlijk record,
t_ 9 Twente liet ten koste van
Hs er gele kaarten tevens de
irjSt

°p de derde plaats liggen. De
'tterrt Was al DÜ rust bereikt. Detf>,aammers, met spits Polley
tl -£na m een hoofdrol, profiteer-
tleet.t

1 van net gebrek aan
Is ,Uratre bij de opponent. Vu-
iff6r^trafschop) en Poley (twee
K ' zorgden voor de doelpun-

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - Het tragische
middelpunt van Het Gesprek
van de Week zit in zijn eentje aan
een bar in Eindhoven. Het is vier
uur voor PSV-Ajax. Thijs Li-
bregts doet zich tegoed aan een
glaasje. Meer nog laaft de bonds-
coach zich aan dezalvende woor-
den van de eigenaar van het eta-
blissement. De man vindt het
een ongehoorde schande zoals
Libregts de stoelpoten onder de
net geopereerde rug worden ge-
zaagd. Hij is helemaal blij als hij
van Libregts bevestigd krijgt wie
hij zelf als de kwade genius ach-
ter de actie 'Beschadiging
Bondscoach' ziet: Rinus Michels
dus...
Je doelt op de column van Mi-
chels in het Algemeen Dagblad
van maandag. Daar is al door
velen schande van gesproken,
behalve door jou.
Libregts: „Ik was niet blij met
die column, nee."
Je pikt het wel allemaal.

Anderlecht
uitgeschekeld
6t toer ~ln de kwartfinales van
aibel.er °01 om de Belgische voet-
6'd. j_, ls Anderlecht uitgescha-

f. Ploeg van Aad de Mosuik. r>„ s §eliJk (2-2) tegen Club
trloreri

e Ultwedstrijd was met 0-1

SITTARD - Roda JC overweegt se-
rieus om Pieter van Leenders, de
amateurinternational die gisteren in
Sittard een testwedstrijd bij de
Kerkraadse club heeft gespeeld, te
contracteren. De 23-jarige speler
van Geldrop had een groot aandeel
in de 3-1 overwinning van een ver-
sterkt tweede elftal van Roda JC te-
gen het Deense Viborg. Van Leen-
ders zelf scoorde de derde treffer,
nadat eerder Pierre Blattler en Mi-
chael van derLinden voor de Kerk-
radenaren hadden gescoord. Voor
de pauze speelde de talentvolle test-
sspeler als linksbuiten, na de pauze
fungeerde hij als centrale midden-
velder. Op beide posities voldeed
Pieter van Leenders ruimschoots
aan de verwachtingen.

Libregts: „Wat moet ik met die
uitspraken? Zondag bij Studio
Sport werd nog zon toneelstukje
opgevoerd door Jansma en
Smeets. Ik zou nooit meer gemo-
tiveerd kunnen zijn op het WK
als ik na Italië zou verdwijnen.
En Michels dan voor het EK,
toen ook allang bekend was dat
hij naar Leverkusen zou gaan?
Toen heb ik niemand gehoord
over de 's mans ambitie op het
toernooi! Of toen Michels ineens
naar Feyenoord kon. Of toen hij
later naar PSV zou gaan. Heb ik
toen dat niet doorgingergens ge-
lezen dat hij zijn werk voor de
KNVB niet meer kon doen?"

Je hebt het over feiten, maar het
feit is dat de spelers genadeloos
zijn over je. Zie Voetbal Inter-
national van deze week. Dan is
het toch afgelopen?

Libregts: „Ik pik het niet."
Heb jeal bij Michels aan de bel
gehangen dan?
Libregts: „Ik heb met Michels
niks te maken. Ik heb één baas
en dat is Van Marie."
Maar Michels, De Ruiter en jij
doen het WK?
Libregts: „Dat is iets heel anders.
Van Marie is m'n enige baas. Met
hem heb ik vrijdag gesproken
over verlenging van het con-
tract."
Een beetje laat.
Libregts: „Door die hernia."
Nee, jeontkent nu overal dat er
een clausule bestaat, dat drie
maanden voor afloop van je

contract de beslissing over ver-
lenging gemaakt moet zijn. Die
clausule bestaat toch?
Libregts: „Er staat in m'n contact
dat er zes maanden voordat het
contract afloopt gesproken moet
worden. Dus voor 1 januari."
Inmiddels is je situatie onhoud-
baar geworden.
Libregts: „Waarom? Ik begrijp
het niet! Na november is het drie
maanden rustig geweest, niks
aan de hand. En ineens begint
het weer."
Waarom neem je geen ontslag?
Libregts: „Waarom zou ik ont-
slag nemen? Ik kijk naar de fei-
ten. Dan zie ik dat er op het ene
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Genaro Flores, Bolivia

Amnesty will forever

occupy a special

place in our hearts.
Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke

dankbetuigingen. Dat motiveert ons om door te
strijden. Tegen oneerlijke processen, tegen poli-
tieke moorden, tegen marteling en doodstraf,
tegen onmenselijke behandeling van medemen-
sen. Ons wapen is onze stem. De stem tegen het
onrecht. U kunt ons steunen. Dat is nü hard nodig.
Want de mensenrechten worden nog steeds in
veel landen genegeerd.

A AMNESTY INTERNATIONAL
qf Met uw steun laten wij onze stem horen.

Ik steun de strijd van Amnesty International
voor vrijheid en rechtvaardigheid. 2082

Mijn naam:
Adres:
Postcode:

I Plaats: I
D Ik word donateur voor f 47,50 per jaar. Stuur

mij een acceptgiro.
D Stuur mij eerst meer informatie over Amnesty

International. |
Stuurt u deze bon naar: Amnesty International, Antwoordnummer
10840,1000RA Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.
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sport in cijfers
WIELRENNEN 8. Gerg 47, 9. Haas 43, 10. Bouvier 39. Al-

gemeen klassement: 1. Kronberger 326
2. Wachter 294, 3. Gerg 250, 4. Walliser218, 5. Merle 177, 6. Schneider 173, 7.
Svet 140, 8. Figini 134, 9. Dedler 125, 10
Wolf 122.(15-5, 15-10, 15-2), Cuba - Verenigde Sta

ten 3-0 (15-5, 15-6, 15-9).

BADMINTON
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Ton van Linder
bij Hypobank

op de wip
Jan Timman ontsnapt door eeuwig schaak aan nederlaag

de afgebroken stelling van de
vierde partij. Daarin heeft Tim-
man volgens de experts met
zwart lichte winstkansen, indien
hij de juiste zet (Kc7) heeft afge-
geven. De hangpartij wordt van-
daag voortgezet.

Karpov laat kans
op winst glippen

voudige Dd3 over het hoofd,
waarna Timman via eeuwig
schaak naar remise ontsnapte.

POEALA LOEMPOER - Tolja
[Karpov is een mens geworden,
f »an vlees en bloed. Met spannin-
gen en emoties. Na het verlies
Jan de wereldtitel heeft de Mos-
toviet het harnas van koele kik-
er geleidelijk afgelegd. Hij werd
ezelliger in de omgang, socialer,

Menselijker. En achter het
stress-gevoeliger,

'isteren gaf hij de vijfde partij
tegen Timman in het vierde uur
tonder slag of stoot remise. In
*en stelling, die hij pakweg zesfear geleden in de tijd dat hij de
fchaakwereld als een tsaar re-
teerde, tot de laatste druppel uit-
emolken had.

om Kasparov van zijn troon te
stoten is gedoofd. Of staat op de
waakvlam.
In Maleisië maakt hij een kwets-
bare indruk in de psychologi-
sche uitputtingsslag tegen Tim-
man. De Amsterdammer heeft er
nog niet van kunnen profiteren
maar dat moment lijkt meer dan
ooit in aantocht.

In oude doen had Karpov de
tweekamp in Kuala Lumpur al
beslist, voordat hij goed op gang
was. Een stand van 3/2-/2 was ze-
ker niet denkbeeldig. De perfec-
te zelfbeheersing, het killersin-
stinct verdween met de verande-
ring in zijn persoonlijke levens-
omstandigheden. En daarmee de
ambitie. De brandende eerzucht

«et eindspel met twee pionnen
"leer was ook bijzonder kansrijk
"oor zwart. Karpov miste er de
[*nergie voor. Zag twee zetten
'voor het einde het kinderlijk een-

Voor het eerst in de tweekamp
waren de secondanten van Kar-
pov afwezig. Die bogen zich over

Zettenverloop vijfde partij. Wit: Tim-
man, zwart: Karpov. 1. e2-e4 e7-e5, 2.
Pgl-f3 PbB-c6, 3. L.fl-b5 a7-a6, 4. Lbs-a4
PgB-f6, 5. 0-0 LfB-e7, 6. Tfl-el b7-b5, 7.
La4-b3 e7-e6, 8. c2-c3 0-0, 9. h2-h3 LcB-
-b7, 10. d2-d4 TfB-eB, 11. Pbl-d2 Le7-fB,
12. a2-a4 h7-h6, 13. Lb3-_2 esxd4, 14.
c3xd4 Pc6-b4, 15. Lc2-bl bsxa4, 16.
Talxa4 a6-a5, 17. Ta4-a3 TaB-a6, 18. Ta3-
-d3 a5-a4, 19. Pf3-h4 c7-c5, 20. d4xes
d6xes, 21. Ph4-f5 Lb7-cB, 22. e4-e5 Pfß-
ds, 23. Te3-g3 Pds-f4, 24. Ddl-f3 __cBxt_,
25. Lblxfs Pf4-e6, 26. Lfs-bl Pe6-d4, 27.
Df3-g4 Pb4-c2, 28. Dg4-e4 17-f5, 29. De4-
-d3 Pc2xel, 30. Dd3xa6 TeBxes, 31. Tg3-
-e3 DdB-g5, 32. Kgl-fl Tesxe3, 33. f2xe3
Dgsxe3, 34. Da6-c4+ KgB-h7, 35. Lbl-a2
Pel-d3, 36. Dc4-gB+ Kh7-g6, 37. DgB-f7 +
Kg6-h7, 38. Dl7-gB+ remise.

Limburg verliest
drafsport-pionier

Sjeng Hendrikx (56) uit Mheer overleden
" Sjeng Hendrïkx, pionier voorLimburg in de drafsport.

Foto: WIDDERSHOVEN

WENEN - De positie van handbal-
trainer Ton van Linder bij Hypo-
bank Südstadt staat na amper twee
maanden al ter discussie. Gunnar
Prokop, manager van het sterkste
clubteam ter wereld dat afgelopen
seizoen de Europacup voor lands-
kampioenen won, stelt momenteel
alles in het werk om de meest suc-
cesvolle damestrainer uit de ge-
schiedenis, de Sovjetrus Igor Turt-
chin, naar Wenen te halen.
Turtchin won als trainer van Spar-
tak Kiew meerdere malen de Euro-
pacup en leidde het nationale da-
mesteam onder meer tweekeer naar
de wereldtitel. Tevens wil Prokop
de Russische topspeelster Karlowa
contracteren nadat pogingen om 's
werelds beste spelverdeelster Mia
Hermansson strandden.
Onafhankelijk van de komst van
Turtchin moet Ton van Linder, die
in januari verrassend tot hoofdtrai-
ner van Hypobank werd benoemd
als opvolger van de Pool Lech, in
augustus beslissen of hij zijn oude
beroep van aardrijkskundeleraar
weer op wil nemen. De laatste drie
jaar was Van Linder onder meer als
bondscoach van het dames- en he-
renteam in dienst bij het Neder-
lands Handbal Verbond.

Bestuur stapt op
Deining bij dressuurruiters na actie Jo Rutten

ffUNSEL - Het opstappen van Jo Rutten als bondscoach van
r Nederlandse dressuurequipe en zijn beschuldigingen aan
ft bestuur en sekretariaat van de WDR (Vereniging van
pessuurruiters) heeft geleid tot de val het complete bestuur.
r^m een half jaar geleden stapte de toenmalige bondscoach
ptten boos op tijdens de Nederlandse kampioenschappen
pssuur in Haaksbergen.

Roda JC maakt schoon schip
MHEER - Dinsdag 13 maart was
slechts enkele uren oud toen
Sjeng Hendrikx, de pionier in
Limburg op het gebied van de
drafsport, overleed na een moe-
dig gevoerde strijd tegen een ge-
vreesde ziekte. De man die van
1968 tot 1985 furore maakte in
'zijn' sport, werd 56 jaar oud.

Karin. 'Vier-in-een' schreef een
vakblad toen met een grote kop:
Sjeng was niet alleen trainer
maar ook fokker, eigenaar en pi-
keur van Karin. Twee jaar later
herhaalde hij die stunt met Mon-
ty Buitenzorg. Monty en Sjeng,
een paar apart. Van uitzonderlij-
ke klasse. In het Belgische Ster-
rebeek bleven de chronometers
bij Monty steken op 1.14.7. Een
kilometertijd, die ondanks de
professionele trainingsmetho-
den bij veel van zijn collegae, en-
kele jaren standhield.
Sjeng Hendrikx mocht dan wel
in de ogen van veel mensen
eigenwijs zijn, de resultaten die
de paarden uit zijn stal behaal-
den waren 'fantastisch. In de na-
dagen van zijn carrière moest hij
wel eens verstek laten gaan we-
gens hartklachten, maar hij hield
vast aan zijn trainingsaanpak.
Zoon Jean-Pierre ondervond de
(soms) harde leerschool van zijn
vader. Maar ook zijn zoon 'scoor-
de' volop en won op de baan in
Schaesberg tientallen malen de
eerste prijs. Nestor Sjeng Hen-
drikxreed in de jarentachtig nog
zon honderd ererondjes alvo-
rens hij enkele jaren geleden af-
scheid nam van de wedstrijd-
sport. In de hoop dat Jean-Pier-
re, nu in dienst bij een Franse
trainer, ooit in zijn voetsporen
zal treden. Die wens zal Sjeng
zelf niet meer in vervulling zien
gaan.
De uitvaartdienst is morgen om
11.30 uur in de H.Lambertuskerk
in Mheer.

hans rooijakkers

GTR/NIP en SLTC in
tennistop present

Sjeng Hendrikx maakte al op
jeugdige leeftijd faam als vee-
boer. Tot ver over de grenzen le-
verde hij koeien af van superieu-
re kwaliteit. Ook zijn 'tweede'
liefde de drafsport maakte vanaf
1965 kennis met de betere pro-
ducten. Met zijn broer René
bouwde Sjeng een draversentrai-
nement op dat een aantal kam-
pioenen voortbracht.
Chery Spencer was een van de
eerste aankopen, die stal 'Nooit-
gedacht' in één klap uit de anoni-
miteit haalde. Met Rees van der
Lubbe op de sulky won Chery
Spencer, een 'kind' van vader
Spencer Hollandia en moeder
Wiggi Hollandia, in 1968 zowel
het kampioenschap van Neder-
lands gefokte paarden als de
Gouden Zweep. Sjeng Hendrikx
mocht als eigenaar van Chery uit
handen van Prins Bernhard het
gouden pronkstuk in ontvangst
nemen. Van zulke momenten
kon de Limburgse drafsport-pio-
nier intens genieten.
De successen bij Stal Nooitge-
dacht volgden elkaar snel op.
Een persoonlijke triomf behaal-
de hij in 1972. Sjeng Hendrikx
won de Derby, de belangrijkste
koers in het jaarvoor 3-jarige Ne-
derlandse dravers, met het paard

mocht, maar dat het sportief gezien
wel juist was geweest.

Als reakatie hierop klommen een
achttal leden, waaronder Ruttens
zoon, de Grand Prix-ruiter Bert, in
de pen en schreven aan alle zeshon-
derd WDR-leden een brief waarin
zij nogmaals het bijzonder slecht
functioneren van het sekretariaat
aan de orde stelden. Om „de bittere
nasmaak die velen aan de selektie-
wedstrijden en het kampioenschap
hebben overgehouden" weg te
spoelen riepen zij op tot het houden
van een buitengewone ledenverga-
dering. De reakties waren overwel-
digend. Het achttal zette voor hon-
derdvijftig aanwezigen (een schril
contrast met het gebruikelijke der-
tigtal bij ledenvergaderingen) nog-
maals de grieven op een rijtje. Cen-
traal stond de figuur van WDR-se-
kretaris Harro Goudsmit. De grie-
ven diemen had waren o.a. de slech-
te bereikbaarheid van de sekretaris,
zijn hautaine opstelling en de slech-
te PR-werkzaamheden.

" De basisspelers van Roda JC hebben gisteren definitief schoon schip gemaakt
met de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard. De vrije woens-
dag werd benu om een verloren weddenschap met Wil Janssen(rechts op defoto),
eigenaar van Casino Landgraaf, naar aanleiding van de derby na te komen. Als
tegenprestatie moesten de Roda-spelers enkele vrachtwagens een wasbeurt geven.
Op de foto van DRIES LINSSEN kwijten (v.1.n.r.) John van Loen, René Trost,
Eugene Hanssen, Eric van der Luer en Alfons Groenendijk zich van hun taak.

sport kort

rj-len: het volgens hem naar fraude■kende handelen van sekretaris
j*ro Goudsmit van de WDR en
* starten van Armemarie Sanders
J*ens dezekampioenschappen. DePp van JoRutten bracht grote be-

C^ing teweeg in het Nederlandsef^suurwereldje. Menigeen ver-beelde Ruttens stap. Het tijdstip
i^rop hij op niet mis te verstane
Cjze zijn ongenoegen uitte stuitte"rs op kritiek. Persoonlijke belan-
? zouden tot zijn vertrek geleid
*°ben. (Zoon Bert nam op het
jj°gste niveau deel aan de kam-
J^nschappen). Voor Rutten se-
j^was de gebeurtenis tijdens de
jj^strijd echter de bekende drup-
D* die de emmer deed overlopen.
J^fom waren zijn medestanders
ujWt in de meerderheid al gaf niet"ereen dit openlijk toe.

Jt- ch kreeg het opstappen van Rut-IJ? en met name de reden waaromIjJ^vas vertrokken nog een staartje.
J? bleek tijdens de algemene jaar-
i Nadering. Het complete WDR-
t3Uur stapte op en er werd een in-[/"n bestuur gekozen,
w beschuldigingen die Jo Ruttenbj* de media en de hippische sport-
Ü°H waarvan de WDR deel uit-
u^kt, aan het adres van het sekre-et van de WDR uitte, leidde
y. bet instellen van een Commissie

Onderzoek die als opdracht
{J-e& de door Jo Rutten geuite be-
ëindigingen te onderzoeken. De(komsten van dit onderzoek wa-,
(J 1 bijzonder vaag. Van fraude of
j^duleuze handelingen kon hetijkretariaat niet beschuldigd wor-
i^> maar het had wel zorgvuldiger
yJ~§en handelen. T.a.v. het starten
*J| Armemarie Sanders werd ge-Jd dat dit volgens de regels niet

Oud-voorzitter Van Krugten nam
zitting in het interim bestuur, sa-
men met Van de Schaft', Gansewin-
kel en Emmerik. Commentaar van
Jo Rutten over het verloop van de
zaken: „Door hetvertrek van het be-
stuur is de behandeling van mijn
brief overbodig geworden. Ik heb
steeds gezegd dat het daar mis zat.
Voor mij is het opstappen gelijk aan
kleur bekennen. Dat heeft iedereen
kunnen merken. Of ik op mijn be-
sluit terug kom om nooit meer op
wedstrijden te verschijnen? We zul-
len zien hoe het afloopt". De afwe-
zigheid van Bert Rutten op Indoor
Brabant, dat vandaag begint, heeft
volgens betrokkene te maken met
ziekte van zijn toppaard Zirkoon. Chaos op Cuba laat

volleybalteam koud

Oranje veegt vloer aan met China
" KERKRADE - Zondag rijdt een
supportersbus van Roda JC naar
het Feyenoordstadion. Vertrek om
09.30 uur, Markt Kerkrade; 09.45
uur Kaalheide; 10.00 uur Heerlen
busstation. Kaarten morgen (vrij-
dag) afhalen tussen 19.00-21.00 uur
in sportpark. Leden betalen vijftien,
niet-leden.twintig gulden.

" KLOVS JO - Carole Merle heeft in
het Zweedse dorpjeKlövsjö de laat-
ste reuzeslalom meetellend voor de
strijd om de wereldtitel gewonnen.
Het betekende de derde seizoenze-
gevoor de Franse skister, die eerder
de Super-G in Meribel en de reuze-
slalom in het Noorse Stranda op
haar naam schreef.

In de landelijke herencompetitie is
Limburg nog maar met twee teams,
Mieuwenhagen en Ready, in de
hoogste afdeling vertegenwoor-
digd. In de tweede klasse spelen
Venlo, Helden, BRZ, Gennep en
Ray Prickers.

ROERMOND - Uit de indelingvoor
alle klassen van de landelijke ten-
niscompetitie voor gemengde
teams blijkt dat Limburg vorig jaar
in sportief opzicht een behoorlijke
aderlating heeft ondergaan. De in-
deling van GTR/NIP in de hoofd-
klasse was al langer bekend. In de
eerste klasse is SLTC 1 uit Sittard
het enige Limburgse team geble-
ven. De indeling is bepaald niet
gunstig te noemen. De Sittardena-
ren moeten het in de eerste wed-
strijd opnemen tegen het tweede
team van Metselaars uit Den Haag.
Dit zal niet de zwaarste dobber voor
de Sittardenaren worden. Shot 1
(Zeist), Joy Mozaiek (Amsterdam),
Racketeers 1 (Rotterdam) en Animo
1 (Terneuzen) zullen als paradepaar-
den van hun vereniging zeker ster-
ke opponenten zijn. Teams als Po-
peye GS 2 (Amsterdam) en ELTV 3
(Eindhoven) zijn vertegenwoordi-
gers van clubs waarvan de topteams
in de nationale eredivisie uitkomen.

In de derde klasse (was over-
gangsklasse B) is de schade het
grootst geweest. Slechts vijf Lim-
burgse teams komen hier in uit. Ble-
rick 1 en GTR/NIP 3 spelen in afde-
ling 12 terwijl Blerick 2 en GTR/NIP
2 in afdeling 11 uitkomen. Nieuwko-
mer Rulec uit Heythuysen heeft
geen derby in haar programma. In
de vierde klasse komen 19 Lim-
burgse ploegen uit die over vier af-
delingen verdeeld zijn.

van onze tennismedewerker

Wereldtitel
voor Richard
van Kempen

SANTIAGO DE CUBA - De Ne-
derlandse volleybalploeg is de laat-
ste jarenzo gewend geraakt aan on-
duidelijke situaties rondom bui-
tenlandse toernooien, dat geen
sterveling in het team er zich meer
aan stoort. Lange reizen, eindeloze
wachttijden op luchthavens, soms
slechte hotels en matig voedsel.
Het hoort er bij sinds de formatie
zich via de Olympische Spelen in
Seoel (vijfde) en het EK in Zweden
(derde) als interessante tegenstan-
der in de internationale volleybal-
top heeft geprofileerd.

" STOCKHOLM - Mats Wilander
wil even niets meer met tennis te
maken hebben. De voormalige
nummer één van de wereldranglijst
voelt zich moe. De Zweed heeft een
pauze van minimaal een maand in-
gelast.

" HEERLEN - De voor komende
zondag vastgestelde wedstrijd
lason-SV Itteren in de vierde klasse
B van de KNVB is verplaatst naar
zaterdag 24 maart. Aanvang 17.00
uur. Op die dag wordt om 16.30 uur
tevens het oorspronkelijk voor een
dag later geplande duel Chevre-
mont-RKVVL gespeeld.

In de tweede klasse, deze klasse
heette tot en met vorig jaar over-
gangsklasse A, spelen nog maar zes
Limburgse ploegen. Brunssum 1,
Van Home 1 en Kimbria 1 komen in
dezelfde afdeling 8 uit. In afdeling 7
zijn Ready 1 en SLTC 2 met zes an-
dere teams ingedeeld. SLTC 3, dat
vorig jaarnet de degradatie ontliep,
zal het tegen zeven ploegen van bui-
ten de provincie moeten opnemen
om te zorgen dat klassebehoud be-
reikt wordt.

KUOPIO - Richard van Kernper
heeft gisteren in het Finse Kuopic
het officieuze wereldkampioen
schap marathonschaatsen ver
overd. De duurspecialist uit Nieuw-
veen versloeg op het natuurijs na
honderd kilometer Fausto de Mar-
reiros uit Haarlem in de eindsprint.
Van Kempen kwam uit op een tijd
van twee uur, zesenveertig minuten
en achttien seconden. Piet Kleine
(Kerkeveld) werd derde.

" Olaf Ludwig, geen Mi-
laan-Sanremo.

Ludwig moet
thuisblijven

trainerscarrousel

Sterkedeelname
NKtaekwon-do

J^ASTRICHT- Tijdens het week-
je zullen in de Maastrichtse

!_ rthal Randwyck de open Neder--.^e taekwon-do-kampioen-
e^Ppen plaatsvinden. Het is de ze-
-, de keer in successie dat de Ne-■ 'andse bond, nu in samenwer-
j,S met de Maastrichtse vereni-gen Taebaek en Hwarang Melis,evenement organiseert.

hebben ruim 530 taekwon-
-2h voor dit evenement inge-
rau6Ven- Hieronder bevindt zichw*tisch de complete Europese
i**" frankrijk, Denemarken, Span-
j?1Turkije zijn met hun voltallige

!,. onale selecties aanwezig. Vanuit
QriH and werden niet minder dan[ derd inschrijvingen ontvangen.
etQerland heeft een aantal ijzers in
athVl.Ur- Bij de dames is Europese
tgj Pioene Buys favoriet voor der > lr> haar klasse. Bij de heren zijn
Jansen voor Olthuis, Verwey, Pe-en natuurlijk voor deGeleende-

e . Moutarazak. De wedstrijden
.j, ,tlnen zowel op zaterdag als op
,clag telkens om 10.00 uur.

vooral zonder rust. Pas een uur
voor het vertrek naar de oostkust
van het eiland van Fidel Castro
werd de Nederlandse delegatie in
kennis gesteld van het speelpro-
gramma en de aanvangstijden van
de wedstrijden. Het schema bete-
kende dat de nationale ploeg een
uur na aankomst op de luchthaven
in het Ateneo Deportivo Armando
Mestré diende aan te treden tegen
China. Dat lukte net, zij het dat het
duel een half uur moest worden
uitgesteld om de spelers een rede-'
lijke warming-up te gunnen. Net
als bij de immer onverstoorbare
Chinezen viel er geen onvertogen
woord. Ook niet over het ontbre-
ken van licht en water in de kleed-
kamers.
Rob Grabert merkte op: „We laten
het allemaal over ons heenkomen.
Soms hebben we er zelfs 10l in. Als
we ons zouden opwinden is zon
trip op het laatst niet leuk meer en
wordt het spel negatief beinvloed."

Alsof van chaotische omstandighe-
den de afgelopen twee dagen geen
sprake was geweest, veegden zij
gisteren op de eerste dag van het
Copa Pit-toernooi op Cuba in een
uur de vloer aan met China (15-5,
15-10, 15-2). Dat gebeurde na een
vliegreis van Havana naar het op
1200kilometer gelegen Santiago de
Cuba, zonder fatsoenlijk eten en

SCHAATSEN

V^ARD - Bèr Lejeune, trainer
ciuh n°ofdklasser Sittard, blijft die
_.n" ongeacht het feit of Sittard vol-
Sf>e seizoen nog in de hoofdklasse

°°k de komende jarentrouw,
zal samen met Hub pfen.

Un,^ , ..en nieuwe organisatiestruc-
s_r bIJ de noodlijdende hoofdklas-

P Poten zetten.

>ti et - Huub Scholtes zwaait
Scen.ngang van volgend seizoen de
Ie tl61" biJ W Wijlre, uitkomend in
irnb Ste klasse B van de afdeling

toto/lotto

, rek;kir. ~ Uitsla- Westduitse midlotto._ 'T.p_.?A: 7-13-25-27-43-45. Reservegetal:
r^l' .o 8

B: 10-28-33-38-40-45. Reserve-Hd' bPel 77:3451400. Onder voorbe-

" Londen, open Engelse titelstrijd,
vrouwen, eerste ronde: Van Dijck-
Bradbury 11-4, 4-11, 11-4; Van der
Knaap-Kanai 12-9, 11-4; Hoogland-
Miyamura 11-6, 11-7. Tweede ronde:
Hwang Hye-young - Van Dijck 11-3, 11-
-3. Mannen, eerste ronde: Nielsen-Bruil1
15-6, 15-0." Profkoers Wanzele (woensdag, 110

deelnemers): 1. Ekimov 160 km in
3.35.00; 2. Veenstra; 3. Redant; 4. Bo-
gaert; 5. Spaenhoven. Klassering overi-
ge Nederlanders: 6. Cornelisse; 7. Pi-
rard; 11. Van den Akker; 14. Van der
Hulst; 22. De Koning; 24. Rozendal; 28.
Cordes.

97. Van Orsouw 38.25; 102. Verhoeven
43.10; 112. Talen 48.26; Poels 55.45; 131.
Harmeling 59.57; 136. Manders 1.01.37;
145. Solleveld 1.06.45; 148. Hanegraaf
1.07.22; 151.Schurer 1.09.13.

" Profkoers Knokke (dinsdag. 76 deel-
nemers): 1. Jan Bogaert 150 km in
3.35.00; 2. Walsham; 3. Bafcop; 4. Dau-
we; 5. Elaut. Klassering Nederlanders:
6. Woltman; 25. Van Vlimmeren; 27.
Hoondert; 30. Hopmans.

" BELGRADO - Dinamo Boeka-
rest weigert de tweede wedstrijd te-
genPartizan Belgrado in de kwartfi-
nalevan het toernooi om de Europa-
cup voor bekerwinnaarsin Titograd
te spelen. Volgens de leiding van de
Roemeense club kan de veiligheid
in die Joegoslavische stad, in de
buurt van de Adriatische kust en de
Albanese grens, niet worden gega-
randeerd. Waar Dinamo wel wil spe-
len, gaf het bestuur niet aan. Het
duel op 21 maart dientop last van de
tuchtcommissie van de Europese
voetbalunie (UEFA) 300 kilometer
buiten Belgrado te worden ge-
speeld. Partizan werd gestraft naar
aanleiding van ernstige supporters-
rellen tijdens de thuiswedstrijd in
de tweede ronde.

SCHAKEN

" DRACHTEN - Vanaf morgen tot
zondag wordt in zwembad De Welle
te Drachten de tweede helft van de
Nederlandse winterzwemkam-
pioenschappen gehouden.

SAN BENEDETTO DEL TRON-
TO - Hoewel hij in eerste instan-
tie op de lijstvan acht man stond,
zal de Oostduitser Olaf Ludwig
zaterdag niet rijden in Milaan-
Sanremo. De Belg JefLieckens
is door Panasonic-baas Peter
Post aanwegezen als vervanger.
Volgens Post kampt de 29-jarige
Ludwig, die het profwereldje
binnenkwam met liefst vier over-
winningen, momenteel met
vormverlies.
„Het is hem allemaal een beetje
teveel geworden. Je moet ook
niet vergeten dat hij de afgelo-
pen weken verschrikkelijk veel
nieuwe dingen heeft meege-
maakt. Die moet-ie eerst maar
eens op zijn gemak verwerken.
Daarom laat ik hem nu wat gas
terugnemen en gaan we hem
voorbereiden op de klassiekers
in april."

VOLLEYBAL

O Kuopio, WK marathonschaatsen
(mannen): 1.VanKempen 100kilometer
in 2.46,18, 2. De Marreiros, 3. Kleine, 4.
Bakker, 5. Hagen, 6. Takken, 7. Van der
Pauw, 8. Verduim, 9. Oliemans, 10. Pie-
tersen.

SKI

" Klovsjo, wereldbeker reuzeslalom
(vrouwen): 1. Merle 2.13,04 (1.03,33 +
1.09,71), 2. Hansen 2.13,39 (1.04 64 +
1.08,75), 3. Svet 2.13,71 (1.03,68 +
1.10,03), 4. Schneider 2.13,90, 5. Pusnik
2.14,10, £. Nilsson 2.14,15, 7. Wachter
2.14,17, 8. Roffe 2.14,21, 9. Kronberger
2.14,55. 10. Walliser 2.14,57. Eindstand
wereldbeker: 1. Wachter 133 punten, 2.
Svet 89, 3. Kronberger 85, 4. Roffe 82, 5.
Schneider 69, 6. Walliser 55, 7. Merle 53,

" Oisterwijk. Zonetoernooi vrouwen,
zesde ronde: Roos-Harmsen 1-0, Fine-
gold-Drewes 1-0, Tresch-De Greef 0-1,
Lebel-Van Parreren 0-1, Benschop-Du-
bois 0-1. Stand: 1. Finegold 5V_ p; 2.
Roos 5 p; 3. Benschop, De Greef, Van
Parreren 4 p; 6. Dubois 3V_ p; 7. Drewes,
Harmsen IV. p; 9. Lebel 1 p; 10. Tresch 0
P-" Santiago de Cuba, internationaal

toernooi, mannen: Nederland-China 3-0

" Tirreno-Adriatico, laatste etappe,
individuele tijdrit in San Benedetto
del Tronto: 1. Breukink 18,3 km in 22
minuten en 15 seconden (gem. snelheid:
49,348 km/uur), 2. Sörensen op 18 sec; 3.
Jaskula 0.19; 4. Pierobon 0.26; 5. Mach-
ler 0.31; 6. Vanderaerden 0.34; 7. Maas-
sen z.t; 8. Ludwig 0.37; 9. Visentini z.t;
10. Chiurato 0.39; 11. Rominger 0.40; 12.
Kelly 0.42; 18. Stevenhaagen 0.51; 28.
Solleveld 1.02; 29. Manders 1.06; 31.
Theunisse 1.07; 39. Ducrot 1.20; 44. Ha-
negraaf 1.23; 55. Verhoeven 1.40; 57.
Harmeling 1.42; 63. Rooks 1.54; 72. Van
Orsouw 2.15; 80 Poels 2.35; 100. Schurer
3.12; 125. Talen 3.44; 157. Solleveld 4.41.
Eindklassement: 1. Rominger 27.29.18;
■2. Jaskula op 2.31; 3. Delion 2.42; 4. Le-
clercq 2.46; 5. Fondriest z.t; 6. Kelly 2.58;
7. Maassen z.t; 8. Earley 3.12; 9. Steiger
3.22; 10. Roosen 3.58; 11. Chiurato 4.06;
12. Nulens 4.09; 13. Giannetti 4.12; 14.
Sergeant 4.34; 15. Lelli 4.41; 16. Machler
4.48; 17.Theunisse 5.08; 18. Ducrot 5.09;
19. Muller 5.19; 20. Da Silva 5.51; 26.
Rooks 7.24; 44. Breukink 16.28; 56. Ste-
venhaagen 21.47; 71. Lubberding 30.00;

Van onze sportredactie

Van onze medewerker TOINE RAMAEKERS

sport
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BOÈCnS Een uitgebreid
programma #

zitmaaiers

Bt gazonmaaiers /___/*

tuinfrezen 4

NIEUW! Gazon After-Shave Quattro |v
Bertt u in het bezit van een motor-cirkelmaaier? 4hj>
dan kunt u voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren
en verluchten

Af importeur Q
JfclJM ■_f_E--E-.--E-Q3Bt.C3-g _EL~^.

(CvSb T^^y Beek (bij vliegveld) (J

\
i a

Spreekuren voor i
(ex-)pendelaars tussen "Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere t*^
belanghebbenden die informatie wensen over de op k
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de %V
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag \?
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, district Maastricht, Gaetano Martinolaan 85. 'Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur fy
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te \f
verschaffen. Mj
Voor de behandeling van persoonlijke problemen,
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee j\
te brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: tel.
043-821600. «560

_
| pf i_\n. ons adres is nu
_LC I \Jt . Gaetano Martinolaan 85. «|

6^ f _JM_I c" f I ... .... UAn|. / vanwege de opening van 2 nieuwe filialen is uw
« 1 I _#% _*v _m _\L IN mLU HUKN / favoriete keuken tijdelijk afgeprijsd.
"# Ml Ml BI |if|fl JlV i/riii/nirfifirnr / Feest b'JHorn betekent, M/V_9£/? /HT/i/f/V
fl IVIVT ■ frfJ^ill JKEUKENSUPeRS voor^topkwaliteitkeuken.

__
wV"l^v 1 j ' y * /p

Luxe moderne HB*lh__£_~ r Prachtige §H| *^1 "**xx* (philips ,?i
kpuken komnleet THt^ f #| keuken _fc-~<& «*___ H DeKende merken ViöschiM

*TBm[ i ' M ■■-. itjo9r r_i ■* m <t> MftA_.___.___m --B-B-SSi 'v | awmiw.'' *^ «HBr .;:;.;..;^¥;' TSffiffijWßfel^ ■ -■__." fis1 ■*^____l j~~~~___

|s^_i_L^^ wanÏ24B^.oor: 4f§ waifßo3€^voor
~' [LT________%_r_)jQ

#" "
in gemakkelijk te onderhouden kunststof uitvoering. _T ■ __^^ _T\ Degeliik uit9evoerd met lades op rollagers, metalen ■■■ elektrische inbOUWOVetl
De deuren zijn voorzien van handige beugelgrepen. r UWMU _UU scharnieren en Bijpassende houtkleunge zijwanden. _W ■ ■■ ■ ■ ■ ceneei kompleet met grm,
Afm- 270 cm __T _■___ %__fl _■___

__
Afrrl: 27° cm i^É- _BK m______i -BK draaispit. thermostaat en oven

:r,!r:-srersr ronde~ X_lJ?lfj sa:rïïcs.a~w" jfjrlrj " -?fi ®~- ~
——^_rr__s_r~7P_=*?=^ .: Fraaie eigentijdse hoekkeuken |J§ — , ___m___Ètf\ Sfeervolle witte hoekkeuken hr /, "fr- faa

1 - fl kompleet met alle apparatuur Hr^YsT^T-Ji kompleet met alle apparatuur " ' ■mr———— jij r rr ■ i{—*ilrr.-t l J. Jl j, |_. _
j _jV' Waarbij de deuren zijn voorzien van houtkleurige blezen. | „"-<: F/- Jftój f^ Waarbij de blauwe rondingen smaakvol zijn ' ' "_*■»*»<« *" <*!_? Praktisch afgewerkt met houtkleurige grepen en L_<jL-_4n lil_J!J iy/ï ? ' __u gekombineerd met het wit gelakte front. ._-, ... ._.. .__ _. .. i' .—»;Jk_ * zijwanden. Afm: 260x2i0 cm. irtßßp-KrMp11.K/p tói l § Afm: 280x160 cm. 160 Itr. gemtegreerae koelkast w

«TT' ________tft"*^^3s^ ■"'' /v"^ Tmniusief: bijpassend werkDiad ■ ronde spoelbak .J.*^-J_|_ J*vs.^^fe_tI 'fffWê Imm INKLUSIEF: ■Dijpassend werkdlaü ■ ronde spoelbak —————~ .„ ==jfH\ volledig weg te werkencir_aS__(_BM___-_-_-__--__3r';'i''s--- ■ ondernoeltkasr■ 160 irr. geïntegreerite koetkast H-?.-x-Hi riirt^4»a_Js___K___jl Li ■ onderhoekkast ■MC 160 Itr. geïntegreerde koelkast ■— „ i 'tvTTI achter kastdeur uitgevoerd met■ PTlM^'' I "ETMA inbouwoven ■ ETNA mbouwkookplaat 1 Jii^^_l_EC?T*^^-_!^ ■JK intouwoven ■Mt gasinDouwkookplaat I C^L I vriesvak en semi-auromatlsdie

PèjSÉ vaa 8471- voor: iSjïi [j; vaoTttsB^voor: P^l|(js ■omaie phis-wim.. A
c

__M_r^^____________________. i I_tfr _■■ _tf~kk _P% #% lil - ?' -l^]__a___Jl E»- --' _0^ _P*k _«% _P^ iuwoor: "■__ JB J^B _______________ _Pv i i^ ru ww ■■ . IJ ' L' I""ï' ,_ i ""^ ïï ■L , _r^ _r^ _r^ _r» LLT I _____ _^E_______l^ iookanoe»! U lUy |lil»' ll.' *m m\m 'IP||" i 1 _m_ fc% l l%_l _^!_^ÉH^ TrtO4__PSè K~* OPSTELLING Af d^_ mW $’M^ OPSTELUNC %_»■ " "1 ffHf Tl ' *~k l_J ><j_??__J_B_H_H_-_fc l_iil_l JmCwkJU» i «fcfe m^,^^-^ rSI UUJQt Ï^Myy Di/O.
■ ■ _^^^^ H^k __________ jHII'IIIN'III MLMIMWBI IWlMMllilrT^^_J ml \È 1 ECHT LOPERWEC 8 04754-86188 ■Ji:U.»|.|J„l,l.HllJ.l!<3rraifU l .bil Hom koopt u zonder .nsicoen^emn^prirna

■ I llrAlll IJ II MAASTRICHT SCHARNERWEC 66-70 043-623365 B|||^|fl|l «Sf«ff?II 11 VI II W\ ROERMOND J.NICOLASSTR. 17-31 04750-33051 \\\\__i Ji Iffl |ff|ffiW| I ïSfnaTSment-grat-i /f^■ 1 ___mmZM Wi HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990 IKliHiHi professionele teKening en uerekemnq / (^^jI _^_^___^_^_H _v I I v_l _A _B7_Tf!9!fflrin^n_TV/^VlTT_l7^ÏY:^___^ u^n uw nieuwe keuKen / /\M U_ SITTARD BERCERWEC 51/53 04490-11775 _Mffi^ll_ilJ!-_^a ende koffie staat voor u Maan. f / ___,
|^| | VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518613 | | (Jg2H^|gj| | ' ■ll|||Jl|,l|,Ml.|li.l.}ff|)J?lf IT^N

rnpni/nnm RAivi nmncDcm rcr n d/\Mnccnn rncnc ccDi/irci keukensupers in: Antwerpen, arnhem, breda. den bosch, echt, eindhoven, cenkibi, heerlen, Maastricht, nijmecen. HJiS^ilU*^^ \ .)
UUbUKUrbK UMIv MIMUtKtIM ~ utUAKAIMUttKU UUtUt jtKVILt! roermond, Roosendaal, Rotterdam, schelleibi. Schiedam, sittard, tilburc, utrecht, venlo IriiirflV-il'BV-rTliilWlirfW-'l /-

Tja, ik viel inderdaad acuut voor zn /^An T^^^f
uiterlijk. En ook van binnen vind ik hem er

heel goed uitzien.

Trendy. En toch stijlvol. I
Mijn vriend zag het met die aantrek- , K

É__i_Éïi_______l
_§_ kelijke prijs ook meteen zitten.

En de Starlet is niet het enige nieuwe L

model. Want ook de Corolla, de Carina, de

r,jf| Celica en de Hi-Ace zijn nieuw. \
I M Fantastisch autonieuws dus. Nu alle- \

M maal bij de dealer in DE HOTNEWS SHOW. 'JÉ| .... ?

________B ■ ÉÉb ' " *
JL "’

«/ JL
|k En m'n vriend zat meteen met zn neus i_____ onder de motorkap van de StarletFriend.

I *sl E#/^ Razend enthousiast: Multikleppenmotor, ___________ DE NIEUWE STARLETFRIEND IJi

\_\jf_\ multipoint injectie en een 3-wegkatalysator. sS**a**^^___l ËMHÉHk HÉHtt|tt|^^ van_y

mm>yT _m___\ Schoon en zuinig dus. /^ . - '''4b f|k
____K_# ■ -""" J| f»Voor ons beiden een'must . M 'V»; ..lllm._Wa___ fr*' aëmT^' il \ %__W_J_f__\ Ongewoon goed, die Starlet Friend. Door en \ W IÊÊ^. \V

Wm---KmT-f-fM -----&-----wS3uuWs WawÊpV \ liv..-v, -^..., ...... >- >,^_»«.JB-& S\__W_f_rm door betrouwbaar. __jm»*m*^^m\M—mmm_ma^sOr \^___ wit '" ' "*—w^^W H_-M_i_H_a_-■###■ ___-—"~*'*"'-"^^ _«^»*^*,w*^^ ._______*_____ HMPPW^^^ iii—imMimiiiiiiiiiiM—BlllWWffl^^ Pia*B»
__r_f_*\ En...voor een echte -"""" .__*_*__M_lriM_fl_ l!!"ll|ll)l"l|l'y 111'^ ____________________M___^___i__t__r___\ ...--—"""^ . .. ■ __aiÉ

__T_f_\ vriendenprijs. ■_l____»__Mi_«alill.lwiB____r ._l^__P___i _^_F';; '' / - .-^-> ! _____________________________l Ü_?UsrA'^rA^M i-- ■■■■:■ SM sHu BT ■**"■" ’ '^ wn_i _____t_fl___i

!_Ba ■P'

ji^l-Bi^Jlk Importeur:Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VRRaamsdonksveer. Tel. 01621-85900. Toyota, nummer lm S_^Alle T°y°ta's hebben 3 jaargarantie en 6 jaar carrosserie-
___SH^»w«ji Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. 1^?! multikleppentechniek. f_f^ garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer.

HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS 8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 "POSTERHOLT- AUTOBEDRIJF JAN
BAKKES B V - Roermondseweg 16A - Tel 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHTB.V. - Molensmgel 11 - Tel.
043-616900 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000 " SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF
SWENTIBOLD B V - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.

*Off. Agent 40



0 Moment in de Grote Prijs der Verenigde Staten in Phoenix waarop Jean Alesi
(links) vlak na de start op weg gaat naar het mooiste dat hij tot nog toe in zijn leven
als coureur beleven, zal: vierendertig ronden lang aan de leiding. Rechts Gerhard
Berger.

Foto rechtsboven:

" Ayrton Senna, eigenzinnige niet door iedereen geliefde Braziliaan.

uitspraak die zwaar (bij ge-
kleurd is. Maar niettegenstaan-
de dat, Van Rossem heeft be-
slist niet gehéél ongelijk.

vredespijp te roken. Prost stak
zijn hand uit maar Senna liet
de kleine Fransman gewoon
staan. Prost korte tijd later:
„De strijd tussen Ferrari en
McLaren zal dit seizoen hevig
zijn, dat weet iedereen. Ik wens
op de circuits uitsluitend spor-
tieve strijd. Daarom ben ik
naar Senna gegaan om onze
persoonlijke meningsverschil-
len uit de wereld te praten, in'
de hoop ook dat de sfeer einde-
lijk geheel zou worden opge-
klaard. Senna heeft mijn uitge-
stoken hand geweigerd. Hij is
dus niets veranderd, hij is de-
zelfde gebleven. Een man zon-
der eer. Laat het nu goed dui-
delijk zijn: nooit meer zal ik
een geste in derichting van die
man doen". Ayrton Senna ge-
vraagd waarom hij de vredes-
poging van Prost had gene-
geerd, antwoordde: „Er valt
niets te zeggen, niets uit te leg-
gen. Het is zo geweest en daar-
mee basta". Senna ligt ook met
Nigel Mansell overhoop. Zij
gunnen elkaar geen blik en als
ze echt niet anders kunnen,
knikken ze elkaar kort goeden-
dag en meer niet. Tussen Pi-
quet en Senna heerst absolute
stilte. Ze zeggen elkaar geen
stom woord. De reden ligt in
het feit dat Piquet zich eens
spottend heeft uitgelaten over
een bepaalde geaardheid van
zijn landgenoot.Aan de hoogst biedende, dat

spreekt.

___;e naam is Jean

iesi. Vrolijke
ansman van
ciliaanse
komst.

4 ijfentwintig jaren
kleden in Avignon
sboren. Als zoon

een aan de
Utosport (rally's)
srslingerde
igenaar van een

.
W pratend met

zangerig
'lidi-accent.
lijdend (racend) als

scheermes.
dwepend met

Jraziliaan Ayrton
b^nna, zijn idool.

voor het televisiescherm waar
óók ter wereld schiet de bloed-
druk omhoog als Jean Alesi
ogenblikkelijk reageert. Hij
passeert op zijn beurt Senna
weer, risicovol buitenom op de
uiterste grens van het toelaat-
bare. Met andere woorden: een
botsing op het nippertje ver-
mijdend. De 'counter' van Sen-
na laat niet l#ng op zich wach-
ten. Hij gaat Alesi opnieuw
voorbij. Voorgoed, zoals later
blijken zou. Later. Na afloop
van de door Senna gewonnen
race. De Braziliaan zegt: „Ik
was perplex dat Alesi me te-
rugpakte. Ik ga hem voorbij en,
pats, daar is hij weer. Dit loopt
verkeerd af, dacht ik. Maar Ale-
si hield zijn wagen verbazend
goed in de hand. Ik neem mijn
pet voor hem af. Wat hij deed
zou ik, normaal gesproken, niet
gedurfd hebben". Aldus de
coureur die bekend, zeg maar
rustig berucht, raakte om zijn
verbluffende ongenadige cow-
boy-streken. Later. Lachend
vertelt Alesi zijn verhaal:
„Toen Senna me passeerde, be-
dacht ik dat ik toch tegenspel
moest geven. Me zo maar laten
passeren, dat ging er bij mij
niet in. Ik probeerde hem op
mijn beurt weer in te halen en
dat lukte super. Dat Senna me
kort nadien zou afstraffen, lag
voor de hand. Hij is een cou-
reur dieal negenendertig Grote
Prijzen heeft gewonnen en ik
kom met mijn amper negen
starts pas kijken". JeanAlesi is
een van Frankrijks lievelingen
nu. Op slag ook 'iemand' ge-
worden in het walhalla van de
autoracerij. Terwijl een Ameri-
kaanse journalist lovend uit-
riep „A star is bom", zongen
zijn Franse collega's juichend
in koor: „Alesi zal ëéns Alain
Prosts opvolger zijn".

Aguri Suzuki (Lola Lamborg-
hini), Martin Donelly ('Lotus
Lamborghini), Alex Caffï (Ar-
rows-Cosworth), Gregor Foitek
(Brabham-Judd), Mauricio Gu-
gelmin (Leyton-Judd), Ivan
Capelli (Leyton-Judd): een gro-
te meute jongeren dat zich,
kost wat het kost, wil manifes-
teren. Dat, omhoog kijkend
naar de Sennas, de Mansells,
dePiquets, de Prosts, de Patre-
ses, vurig hoopt op succesvolle
carrière, klinkende uitslagen,
grote waardering en nauwe-
lijks nog beseft dat in de spij-
kerharde wereld van de For-
mule 1 beduidend méér diepe
teleurstellingen dan werkelijk-
heid wordende dromen verbor-
gen zijn. Het zal de 'jonge hon-
den' een zorg wezen. Ze wor-
den verteerd door helt race-
vuur, ze willen ook 'iemand'
worden. Net als Jean Alesi,
sinds Phoenix hun grote voor-
beeld. De Formule 1 vaart er in-
tussen wel bij. De 'honden' vor-
men, als het in de races een
beetje meezit (maar hoe vaak
komt dit voor?), het kleurrijke
decor van de vedetten. En zo
blijft de Formule 1 de meest
bekeken televisiesport 'all over
the world'. Een sport zonder
vandalisme in haar spoor, dat
mag wel eens gezegd worden.
Maar óók een sport boordevol
risico's en loerend gevaar.
Eigen aan de racerij. Zij, die er
zich aan overgeven, weten dit.
Hun verantwoordelijkheid
dus. En aan betutteling hebben
ze geen enkele behoefte.

Jawel, soms is de Formule 1
achter de schermen boeiender
dan er voor. Soms zijn de ach-
tergronden frappanter dan op
het eerste oog lijkt. Een apart
wereldje, dat zeker. Bezeten
mensen*onder elkaar, dat óók.
Ambiteuze mensen, verknocht
aan snelheid, aan racelust, aan
wurgende spanning die bij mo-
torische sporten nu eenmaalal-
tijd heerst. De racerij is als een
besmettelijke ziekte. Zij, die er
door getroffen worden, komen
er nooit meer van los. Maar, in
de marge van het 'verbluffende
spel met techniek', blijft dera-
cende mens recht overeind.
Die nóóit geheel geprogram-
meerd kan worden, want dan
zou hij een robot zijn (gewor-
den). Robots racen nu eenmaal
niet. In weerwil van botsende
(sportieve en financiële) belan-
gen, van commercie en mes-
scherpe rivaliteit, van risico en
gevaar, van weet ik al niet
meer, laat dit duidelijk zijn:
coureurs en zéker Formule
1-rijders zijn pure atleten die li-
chamelijk en geestelijk een
loodzware sport bedrijven.
Topsporters zijn het. Meester-
lijke acteurs. Hun optreden is
en blijft boeiend. Nooit voor-
spelbaar. Zij balanceren voort-
durend op de smallerichel tus-
sen geluk en onfortuin, tussen
menselijk én technisch falen,
tussen triomf en tegenslag, tus-
sen de hoge prijs van de over-
winning en de nog hogere tol
die (vaak) hun leven heet. Het
is die absolute onvoorspelbaar-
heid die de race-enthousiast zo
boeit.

nino tomadesso

Topsporters
"gelopen zondag. Eerste For-u 'e 1-race van het seizoen'9o.
*ote Prijs der Verenigde Sta-

**" Op het stratencircuit van
- J°estijnstad Phoenix. Bij de

art neemt Gerhard Berger
°le position' in. Tijd: 1 mi-
yut 28,664 seconden. Jean

L!esi volgt, op de tweede star-
% als vierde: 1.29,408. Tussen. ,6ri in Pierluigi Martini
,28,731) en Andrea de Cesaris
29,019). Het licht springt van

:°od op groen. Zestien boliden
rieten giftig vooruit, in een
raierd van hevig aanzwel-
pd, oorverdovend 'gebrul.
prPrise! Niet Berger, niet De
r esaris, maar Alesi leidt de
iCe- Als eerste schuift hij in
t!Jn door een achtcilinderige
Ü

ord-Cosworthmotor aange-
Ceven, op Pirelli staande,
p^üwwitte Tyrrell de eerste
laU\ve bocht in van de driedui-
.^dachthonderd meter lange
u^somloop. Verder uitlopend

hij dat vierendertig (van

f^ in totaal tweeënzeventig)
v^den vol. Tot verbazing, tot
A.ezier óók van iedereen. Jean
t.lesi schrijft met jeugdig en-
2j°usiasme én met groot lef

Jri naam glanzend in het eer-, e hoofdstuk van de Formulear»no'9o.

Bloeddruk
_TOr.it Vierenctertigste ronde
■er at Alesi door zijn van ver
«t-^Sgekomen (onfortuinlijke
tj^/ 1. idool in diens door een
L^iinderige Honda-kracht-
!Sc.n gedreven, Good Year ge-
bin°eide, witrode McLaren
kass ndoor ingehaald en ge-
r^, S,erd- Ayrton Senna op kop
bij' *.chter, bij de Braziliaan,
t>ho éénduizenden langs het

enixcircuit, bij miljoenen

Meute
JeanAlesi is één van de 'jonge
honden' die in de Formule 1
hemel en aarde bewegen om de
'gevestigde orde' onderstebo-
ven te rijden. Alesi én Pierluigi
Martini (Minardi-Cosworth),
Olivier Grouillard (Osella-Cos-
worth), Stefano Modena (Brab-
ham-Judd), Nicola Larini (Li-
gier-Cosworth), Paolo Barilla
(Minardi-Cosworth), Eric Ber-
nard (Ligier-Cosworth), Rober-
to Moreno (Eurobrun-Judd),

Uitspraak
Jean-Pierre van Rossem, Bel-
gische miljonair en ex-bezitter
van een raceteam (Onyx-Mon-
teyron), verliet eind verleden
jaar de Formule 1, waarin hij
kort verkeerd had, met de
woorden: „Ik ben er kotsmisse-
lijk van". Laat het dan zo zijn
dat hij nu buitenspel staat, dat
hij over een aantal dingen nog
zwaar de pest in heeft, lees
niettemin wat hij in het week-
blad Sport 90 (7 maart il.) over
de Formule 1 zegt: „Ik vraag
me nog altijd af wat ik in feite
ben gaan zoeken in het Formu-
le 1-wereldje. Ik dacht dat het
een boeiend avontuur zou wor-
den en dat de menselijke kwa-
liteit en de werkkracht er een
grote rol speelden. Maar ik ont-
moette er uitsluitend ikzuchti-
ge mensen die alleen over geld
spreken. En de sport? Laat dat
maar aan de rijders, die toch
niet meer zijn dan onze werk-
nemers, luidde het. De rijders
worden vaak gekozen in funk-
tie van hun beschermheren en
niet omwille van hun stuur-
manskunsten. Daarom lopen
er tussen de rijders veel te veel
megalomanen (aan grootheids-
waanzin lijdende individuen -
NT), jongetjes die beter verder
zouden studeren in plaats van
F-rijdertje te spelen. Dit geldt
natuurlijk niet voor alle rijders.
Maar ze worden wel allemaal
gemanipuleerd, zowel door
hun team als door de federatie.
De rijders zijn het alibi dat de
dirigenten nodig hebben om
zich te verrijken. De race komt
pas op de laatste plaats. Dit is
betreurenswaardig". Duidelijk
de mening van een teleurge-
stelde man. Duidelijk ook een

Twisten
Aan het hoofd van, wat Van
Rossem de federatie noemde,
staat de omstreden Jean-Marie
Balestre. Topman van deFISA.
lemand die van zich zélf zegt:
„Ik ben de wet". En die zijn
grote macht aanwendt om
overal zijn zin door te drijven.
Dwars tegen alles en iedereen,
als het moet. Ze hebben Bale-
stre de laatste maanden met
vuil nagegooid. Ze hebben
hem uitgemaakt voor rotte vis.
Maar hij bleefbij (één van) zijn
vreemdsoortige beslissingen.
Schorsing en 100.000 dollar
boete onder meer Voor Senna
die het bestaan had de integri-
teit van de Fisa (lees Balestre)
in twijfel te trekken. Senna
heeft die boete nooit betaald
(dat deed McLaren, gesteund
door sponsors, voor hem). Het
was Balestre niet genoeg. Hij
stond er op dat Senna ook zijn
excuses zou aanbieden en stak
vervolgens het vuur aan een
roddelpartij van jewelstedat in
tal van media de wereld rond-
ging. Geen excuses, geen licen-
tie, sprak dictator Balestre in
zijn hoofdkwartier in Parijs.
Braziliaan Senna heeft om 'één
minuut voor twaalf op bijzon-
der diplomatieke wijze schrif-
telijk 'een soort verontschuldi-
ging' naar Balestre gestuurd,
maar de vrede is nog steeds
niet gesloten. Met gevolg dat
straks in Sao Paolo (tweede
Formule 1-race op het Interla-
gos-circuit op 25 maart a.s.)
scherpe veiligheidsmaatrege-
len zullen worden getroffen om
Monsieur Balestre te bescher-
men tegen, wat men in Brazilië
'volkswoede' noemt. De Fisa-
baas zal er voortdurend door
een zes man sterke lijfwacht
worden geëscorteerd. Hoekse
en Kabeljauwse twisten, in de
Formule 1-wereld struikelt
men er over. Alain Prost, het
eeuwige gekibbel spuugzat,
liep in Phoenix op een zeker
moment naar Ayrton Senna,
waarmee hij sinds de Grote
Prijs van San Marino in Imola
verleden jaar, op voet van oor-
log leeft toe met het plan de

Ontwikkeling
De Formule 1 is een boeiende
en tegelijkertijd spijkerharde
wereld. Een wonderlijk, verbij-
sterend laboratorium van de
voortdurend voortschrijdende

Grote Techniek (waarin de Ja-
panners hun positie hoe langer
hoe meer versterken). Het lijkt
dat de techniek de mens over-
heerst. Dat is maar schijn. De
mens 'speelt' met de techniek
en omgekeerd. Dat samenspel
is bijzonder meeslepend. In het
'spel' gaat het om sport én om
het grote geld. En dus is de
Formule 1 niets menselijks
vreemd. Overwinningen en ne-
derlagen, triomfen en teleur-
stellingen maar óók ziekelijke
afgunst, gemene achterklap,
scherpe rivaliteit, misselijk
makende machtswellust en
heftige machtstrijd. Ayrton
Senna tegen Alain Prost, Sen-
na contra Jean-Marie Balestre,
Nelson Piquet tegen Senna,
Ron Dennis contra Balestre en
ga zo maar door. Ach, deracerij
heeft altijd Hoekse en Kabel-
jauwsetwisten gekend. Ook in
tijden dat men er kameraad-
schappelijker, menselijker met
elkaar omging dan heden ten
dage. De racerij, in het bijzon-
der de Formule 1, heeft de laat-
ste jareneen stormachtige ont-
wikkeling ondergaan. De sport
is nóg harder, nóg meedogen-
lozer geworden. De (financiële)
kosten én belangen zijn voor
de gewone sterveling onvoor-
stelbaar gestegen. Voor de toe-
schouwer is de Formule 1 een
peperdure sport om er naar
gaan te kijken. En als hij er
toch de noodzakelijke bankbil-
jettenvoor neertelt, dan ziet hij
een klein gedeelte slechts van
watzich allemaal op het circuit
afspeelt. En achter de scher-
men komt de toeschouwer al
helemaal niet. Op hoog niveau
wordt de Formule 1 opzettelijk
gemanipuleerd tot, méér nog
dan thans al het geval is, een
specifieke televisiesport. Uit-
zendingen die tegen grof geld
aangeboden, verkocht worden.
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boeiend en
spijkerhard
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© GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van
8 maart 1990 heeft besloten te
verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor:
a.een gebied ten zuiden

van de Biesenweg;
b-het perceel Hekerbeek

25;
c het plangebied Jans-

kamperpark;
een en ander zoals nader in
gele kleur is aangeduid op de
bij deze besluiten behorende
situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat deze besluiten in
werking treden op 16 maart
1990.
Met ingang van donderdag 15
maart 1990 liggen voornoem-
de besluiten voor eenieder ter
inzage ter gemeentesecretarie,
kamer 23a

Geleen, 15 maart 1990
Namens de burgemeester

van Geleen,

Het Hoofd van de afdeling
Stadsontwikkeling,

H. A. J. M. KEERIS

L'w huis opdit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer^J

lEn de makelaar weet van
wanten en kranten.
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LEZERSKORTING

É" T KARL
|DALL

„Falsch vcrbunden"

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

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

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

Zaterdag 17 maart
so.» Wijngrachttheater, Kerkrade

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

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

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN ETHIOPIË HEERST HON-
GERSNOOD. VIER MILJOEN MENSEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. HELP ERGER TE VOORKOMEN NU HET NOG KAN!

$ïF&> ARTSEN ZONDER GRENZEN - MEMISA - MENSEN IN NOOD - NOVIB/SIST UN TAFEL
&_T?V3 NEDERLANDSE RODE KRUIS - STICHTING OECUMENISCHE HULP - TEAR FUND

V£c<£/ TERREDES mm' UNICErNEDERUND
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Het is teest bij Peugeot. heest omdat we in lampen " stootstrips . afsluitbare tankdop . specifieke - oplage leverbaar. Dus wacht niet te lang, als u van .
Nederland onlangs de 100.000-ste Peugeot 205 heb- striping . sportieve wielplaten . Mintlogo op achter- plan bent om een 205 Mint aan te schaffen,

ben afgeleverd. En dat vieren we met de introductie klep. Mindogoop zijkanten. Wie slim is, moet snel zijn. Want voor ?

van 'n sterkfeestnummer: de Peugeot 205 Mint*. Daarnaast is het interieur van de 205 Mint slechts 19.975- zult u maar weinig auto's aantreffen J
rtop -?i\- jviuntt uitgerust met extra's als een dagteller " kwartsklokje diezo compleet zijn als de Peugeot 205 Mint.

EEN FEEST CM IN TERITOEN. " hoofdsteunen vóór . sigaretteaansteker . vloerbe- STERK SUCCES.Et_>irEE-iuiuiniciuj_*i_i. dekking in de kofferruimte, armsteunen opportieren , , , ,«-„nP Ppnopnt 9f)5 Mint is een uitermate luxe " i i_ _i -j Het succesverhaal van de Peugeot __U_> gaat iUe Peugeot _.u_> Mint is een uitermate ruxe _ bergvai- voorporüer aan bestuurderszijde. , _ ... , , , .?, , ab ~auto voorzien van een 1.1 liter mono-point benzine- fe maar door. Er rijden er nu al wereldwijd zo n 3 mil- ;
injectiemotor met 60 DIN pk (44,1 CEE kW) motor- FEESTELIJKVOORDEEL\_\lN 1.000,-. joen van rond. In ons land is het al jaren de meest

vermogen en een soepel schakelende 5-bak. Behalve een feest om in te rijden, is de 205 verkochte auto in zn klasse.
', Met zn 3-weg katalysator met Lambda- Mint ook een feest voor uw portemonnee. Want de De Peugeot 205 is in maar liefst 33 verschil-

sonde voldoet hij aan de strengste Europese milieu- 205 Mint zou u metal zn extra's 20.975 - kosten. lende uitvoeringen leverbaar. Van drie- tot vijfdeurs.
normen. Natuurlijk zijn zn rijcapaciteiten, wegligging Nu betaalt u slechts 19.975,-. U bent dus Van benzinemotor tot superzuinige diesel.Van Accent
en zitcomfort van een niveau, zoals u dat van Peugeot maar liefst 1.000- voordeliger uit.Tel daarbij zn lage tot Junior. Van de snelle GTI met 130 DIN pk (top
magverwachten. onderhoudskosten en, na een paar jaar, zn hoge van 208 km/u) tot de zeer exclusieve Cabrio. Er is

-_«-»«"-« ictcs—c inruilwaarde en u begrijpt dat u met de Peugeot 205 al een Peugeot 205 vanaf 17.995,-.
_-"_~w_« c_?Srr^.È pvm A>« Mint aan allekanten ëoed -~ Kom vandaa§ nog even biJ ons lan§s yoOTM
COMPLEET-VIETVELE EXTRA'S. &

mee
_
informatie. Ubent van harte welkom.

Door zn vele extra's is de 205 Mint ook een WIE SLIiVI IS,iVIOET SNELZIJN. . w
schitterende auto om te zien. Denkt u maar aan Naast al zijn voordelen heeft de 205 Mint PFIIC-^OT/^O"? m_\
extra's als ruitewisser/sproeier achter " halogeen kop- helaas één kleine beperking: hij is slechts in beperkte /^"" _^""^
NADE Ï00-000-STE 205 IS ER NU E>E 205 MUNTVOOR 19.975,- =__=_=___-_r^ //^Cfy/^---t

m
"PEUGEOT 205 MINT 3 DRS. BENZINE 19.975.-.PEUGEOT _0S MINTSDRS. BENZINE 20.670.- INCL.BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. METAALKLEUR. ANTENNEEN RECHTER BUITENSPIEGEL TEGEN MEERPRIJS. WIJZIGINGENVOORBEHOUDEN |j

HEERLEN AUTOCENTRUM COLLARIS BV SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBED^
' SEEGERSB.V. ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.

Iggl SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSERE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835. __^/
E_ël PEUGEOT. DYNAJVUSCH OP WEG.
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)RMULE 1
f H3 GP Brazilië-Rio de Janeiro

■iP GP San Marino-lmola
J> GP Monaco-Monaco
E GP Canada-MontrealI GP Mexico-Rodriguez

GP Frankrijk-Paul Ricard
GP Engeland-Silverstone
GP Duitsland-Hockenheim
GP Hongarije-Hungaroring
GP België-Francorchapmps

:jj_W GP Italië-Monza__\_ GF> Portugal-Estoril
"^~*§ GP Spanje-Jerez

10 GP Japan-Suzuka
11 GP Australië-Adelaide

1^port prototype (groep c)
1 Japan-Suzuka

Italië-Monza
5 Groot Brittannië-Silverstone

België-Francorchamps
'17/6 Frankrijk- Le Mans(telt niet mee WK)

Spanje-Jarama
Frankrijk-Dijon
Duitsland-Nürburgring

■9 Groot Brittannië-Donington
9 Canada-Montreal.. '10 Mexico-Mexico City

ORMULE 3000
4 Groot Brittannië-Donington'
5 Groot Brittannië-Silverstone
6 Frankrijk-Pau

Spanje-Jerez
'6 Italië-Monza

Italië-Pergusa
7 Duitsland-Hockenheim
8 Groot Brittannië-Brands Hatch
8 Groot Brittannië-Birmingham
9 Frankrijk-Le Mans
'10 Frankrijk-Nogaro
10 Frankrijk-Dijon

M-LOTUS EUROSERIE
'4 België-Zolder
'5 Italië-lmola

Nederland-Zandvoort
Frankrijk-Le Castellet
Groot Brittannië-Silverstone
Duitsland-Hockenheim

.8 Zweden-Knutstorp
J'B België-Francorchamps
'9 Portugal-Estoril
'9 Spanje-Jerez

-"10 Duitsland-Hockenheim

"""^CES CIRCUIT
■~ï AN ZANDVOORT

.3 Openingsraces
?'4 Paasraces
*'5 Internationale Races
.'5 Autoraces/Colmar Berg-Luxemburg
?~27;5 EK Historische Zandvoort Trophy
J'6Pinksterraces

Internationale Races
NAV Races/Circuit van Zolder-België

'^ 8 Eur. Truckracing Cup
<;8 ADAC/MSC Langenfeld Races

Historische Grand Prix*9 Internationale Races
Finaleraces en EK FF 1600

JACES CIRCUIT
'AN FRANCORCHAMPS
t_ Formule 1, groep C en,^-Lotus Euroserie

\ ' '22/7 24 Uren van Francorchamps

jPACEScircuit van zolder
w j.'3 Openingsmanche Endurance Cupr "3/1 -4 Bergischer Löwe- Duits Toerwagen-

v kampioenschap
Ö-29/4 Memorial Stefan Bellof-Groep N Ra-

* 5 ces Opel Lotus Serie
2 k'5 New Race Festival
ü*6 Westfalen Pokal Renneno°;|7/6 EK Motoren

3e Manche Endurance Cup
1(T157 Benelux Races voor MotorenI 19/8 DAF European Historie Grand Prix

24 Uren van Zolder
6/9 Truck Super Prix

}' /10 KACB Trophy-groep N Races

' 1 Race Promotion Night

RALLYCROSS
50^ Eurocircuit Valkenswaard
5.^ Eurocircuit Valkenswaard

j ]^ Eurocircuit Valkenswaardf British Rallycross Festival-Valkens-
lg waard

''9/8 Superprix Rallycrosscircuit Valkens-
waard

" Ben Scheres
in actie. Een van
de weinige
Limburgers die
zijn crossmotor
nogal eens
vooraan in het
deelnemersveld
kan houden.
Scheres zocht
op pagina 27
van de Auto- en
Motorbijlage
naar oorzaken
van de
teloorgang in het
Limburgse
crossgebeuren.

11-14/9 Groot Brittannnië-Manx International
Rally

28-30/9 Cyprus-Rothmans Cyprus Rally

Coëfficiënt 10
02-06/5 Portugal-Volta a Portugal
08-11/6 Groot Brittannië-RSAC Scottish Rally
15-18/6 Tsjechoslowakije-Barum Rally
05-08/7 Duitsland-Hunsrück Rally
30-8/2-9 Italië-Rally Piancavallo
26-30/9 Frankrijk-Rally d'Antibes
25-28/10 Spanje-Rally Corte Ingles
01-04/11 San Marino-San Marino Rally

Coëfficiënt 5
16-18/3 België-Circuit des Ardennes
30-3/1-4 Frankrijk-Rally Alpin Behra
12-17/4 Groot Brittannië-Circuit of Ireland
04-06/5 Italië-Rally Mille Miglia
25-27/5 Joegoslavië-Saturnus Rally
25-27/5 België-Lotto Haspengouwrally
01-04/6 Zweden-Zuid Zweden Rally
14-17/6 Duitsland-Hessen Rally
23-24/6 Bulgarije-Hebros Rally
28-6/1-7 Turkije-Turkije Rally
13-15/7 Tsjechoslowakije-BohemiaRally
26-28/7 Italië-Rally Della Lana
07-09/9 Spanje-Rally Principe de Asturias
25-28/10 Portugal-Algarve Rally
25-28/10 Zwitserland-Rally du Valais
09-11/11 België-Rally du Condroz

Coëfficiënt 2
16-18/3 Spanje-Rally Morena
27-29/4 Nederland-Holland Hellendoorn Rally
31-7/1-8 Bulgarije-Rally Vida
06-09/9 Frankrijk-Rally du Mont Blanc
21-23/9 Joegoslavië-YU Rally
08-10/11 Oostenrijk-Semperit Rally
10-11/11 Spanje-Rally Valeo
23-25/11 Frankrijk-Rally du Var

NEDERLANDSE
RALLYKAMPIOENSCHAPPEN
16-18/3 Rally Circuit des Ardennes-Dinant-

(B)(lONK)
27-29/4 Holland Hellendoorn Rally(IONK-NK)
06/5 MAWA Rallysprint-Nijmegen(NK

Sprint)
27/5 Biesheuvel Rallysprint- (NK Sprint)
09/6 ELE Rally-Eindhoven(NK)
14-17/6 Int. Hessen Rally-Bad Hersfeld-

(D)(lONK)
01/7 Rally 77 Sprint-(NK Sprint)
19-22/7 Deutschland Rally-Nürburgring-

(D)(lONK)
11/8 Roland Rally-Bremen(D)(NK)
02/9 Ford Rallysprint-Amsterdam(NK

Sprint)
07-09/9 Omloop van Vlaanderen-Roeselare-

(B)(lONK)
23/9 Twente Rallysprint-Hengelo(NK

Sprint)
6-7/10 Nacht van Achtmaal-Breda(IONK-

NKI

EK RALLYCROSS
22/4 Oostenrijk-Nordring Fuglau
13/5 Zweden-Svampabanan
20/5 Finland-Hameenlinna
03/6 lerland-Kildare
24/6 Frankrijk-?
12/8 België-Glosso
19/8 Nederland-Valkenswaard
09/9 Noorwegen-Lyngas
07/10 Duitsland-Estering
14/10 Engeland-Lydden Hill

AUTOSPEEDWAY
11/3 Gendt
25/3 Baarlo-
-08/4 Gendt
16/4 Baarlo
24/5 Gendt-EK Stockcar
27/5 Baarlo
04/6 Baarlo
10/6 Gendt
24/6 Baarlo-EK Hotrods
08/7 Gendt
22/7 Baarlo-NK Speedway
12/8 Gendt-NK Standaard Super
26/8 Baarlo-WK Stockcar F 1
09/9 Gendt-Stockcar F 1
30/9 Baarlo-WK Hotrods, NK Spr.l3oo
14/10 Gendt-Rodeo
28/10 Baarlo-Superstox
25/11 Baarlo-NK Hotrods
26/12 Baarlo- NK Stockcar en Standaard
30/12 Gendt

WK RALLY'S VOOR
CONSTRUCTEURS
12-16/4 Kenia-Safari Rally
04-10/5 Frankrijk-Tour de Corse
02-07/6 Griekenland-Acropolis Rally
29-6/4-7 Nieuw Zeeland-Rally van Nieuw Zee-

land (alleen voor rijders)
23-29/7 Argentinië-Rally van Argentinië
22-27/8 Finland-1000 meren Rally
13-17/9 Australië-Rally van Australië
07-13/19 Italië-Rally van San Remo
27-10/2-11 Ivoorkust-Rally van Ivoorkust (alleen

voor rijders)
25-29/11 Engeland-Lombard RAC Rally

EK RALLY'S
Coëfficiënt 20
15-18/3 Frankrijk-Rally des Garigues
04-07/4 Italië-Rally Costa Smeralda
12-14/5 Bulgarije-Rally Piassatzi Slivene
29-6/1-7 België-Rally 24 Uren van leper
06-08/7 Polen-Rally van Polen
20-22/7 Duitsland-Deutschland Rally
03-05/8 Portugal-Rally Vinho da Madeira
26-30/8 Griekenland-Rally Eipa

INTERNATIONALE
EVENEMENTEN
28-10 Veronica strandrace
9-11 Ahoy indoorgala
24/25-11 Maastricht Supercross .

MOTORCROSS MON:
24/25-3 St. Joost jeugd, 125- en 2500cc
8-4 Horst 500cc, zijspannen
14/15-4 Well 125-, 250 en 500cc
6-5 Meijel zijspannen (int.) en 500cc
10-6 Beesel jeugdcross
1-7 Geulle 250- 500cc
28/29-7 Venray EK zijspannen
19-8 Berg en Terblijt 125/250cc
2-9 , Stem 250- en 500cc
15-9 Venlo jeugd
6/7-10 Horst jeugd, 250-, zijspannen
18-11 Well teamcross

EK (IMBA)
125cc
20-5 Frankrijk, Parthenay
4-6 Wisskirchen, West-Duitsland
22-7 Wroxton, GB
12-8 Berghem, Ned
2-9 Koningshooikt, België

250cc
1-4 Zwitserland
3-6 Nederland
8-7 België
12-8 Frankrijk
16-9 GB

500cc
8-4 Horst
13-5 België
5-8 BRD
26-8 Engeland
9-9 Zwitserland

Zijspannen
1-5 BRD
10-6 Frankrijk
15-7 België
9-9 Zwitserland

NK-wegrace
1-4 Assen
16-4 Hengelo
4-6 (0.v.) Assen
15-7 Zolder (B)
16-9 Tolbert
23-9 Almere

FORMULE 1 TEAMS 1990
Ferrari, Ferrari Vl2, , Prost-Mansell
Tyrell, Cosworth VB, Nakjima-Alesi
Williams, Renault VlO, Boutsen-Patrese
Brabham, Judd V8?, Modena-Foitek?
Arrows, Cosworth VB, Alboreto-Caffi
Lotus, Lamborghini Vl2, Warwi'ck-Dnnelly
March, Judd VB, Gugelmin-Capelli
Osella, Cosworth VB, Grouillard
Bentton, Ford VB, Nannini-Piquet
Dallara, Cosworth VB, de Cesaris-Pirro
Minardi, Cosworth VB, Martini-Barilla
ügier, Cosworth VB, Alliot-Larini
McLaren, Honda Vl2, Senna-Berger
Lola larousse, Lamborghini Vl2, Bernard-Suzuki
Coloni, Subaru Vl2, Gachot
Eurobrun, Judd VB/Neotech Vl2, Moreno?
Onyx?, Cosworth VB, Johansson-Lehto
AGS, Cosworth VB, Tarquini-Delmas
Life, Life Wl2, Brabham

TEAMS SPORTWAGEN
WERELDKAMPIOENSCHAP 1990
Mercedes(2 auto's)-Baldi, Schlesser, Mass, Wendlin-
ger, Frentzen, Schumacher
Jaguar(2)-Brundle, Ferté, Wallace, LAMMERS
Toyota(2)-Dumfries, Ravaglia, Lees, Suzuki, Ogawa
Nissan(l)-Acheson, Bailey, Bludell, Gilbert-Scott
Joest-Porsche(3)-Stuck, Wollek, Jellinski, Palmer,
„John Winter". Ricci?
Brun-Porsche(3)Larauri, Huysman, Pareja, Brun, Si-
gala, Sala?
Cougar-Porsche(2)-Fabre
Almeras-Porsche(l )-Almeras, Almeras
Konrad-Porsche(l)-Konrad, Lechner
Obermaier-Porsche(2)-Grohs, Oppermann, Lassig, Al-
tenbach
Kremer-Porsche(l)-?
Lloyd-Porsche(l)-Needell?-Andskar?
Salamin-Porsche(l )-Salamin
Davey-Porsche(l )-Lee-Davey
Spice(2)-Jourdain, Harvey, Bellm, Taylor
Chamberlain-Spice(2)-Adams?, EUSER
Berkeley-Spice(l)-?
GP-Spice(l)-?
Alba-Subaru(l )-Brancatelli, Brand
ALD(I)-Descartes

20/10 Biesheuvel Rallysprint- (NK Sprint)
27-28/10 Int. Zuiderzee Rally-

Emmeloord(lONK-NK)
(IONK-Internationaaal Open Nederlands Rallykam-
pioenschap, NK-Nederlands Nationaal Rallykam-
piooenschap, NK Sprint-Nederlands Rallysprintkam-
pioenschaps)

OVERIGE RALLY'S
IN GRENSSTREEK
23-24/3 Rallye de Hannut, Hannut(B)
07-08/4 Rallye des Hautes-Fagnes, Jalhay(B)
05-06/5 Seizoensrally, Bocholt(B)
01-02/9 Bianchi Rally, Charleroi(B)
29-30/9 Rally van Looi, Tessenderloo(B)
12-14/10 Rally Wallonië, Namen(B)
07-08/12 Eifel Rally, Nürburgring(D)

GP MOTOREN 1990:
25-3 Japan, Suzuka 125-, 250- en 500cc
8-4 USA, Laguna Seca 250- en 500cc
6-5 Spanje, Jerez 125-, 250, 500cc en zij-

spannen
20-5 Italië, Misano 125-, 250-, 500cc en

zijspannen
27-5 BRD, Nümburgring 125-, 250-, 500cc

en zijspannen
10-6 Oostenrijk, Salzburgring 125-, 250-,

500cc en zijspannen
17-6 Joegoslavië, Rijeka 125-, 250-, 500cc

en ziisnannen
30-6 Nederland, TT Assen 125-, 250-,

500cc en zijspannen
8-6 België, Francorchamps 125-, 250,

500cc en zijspannen
22-7 Frankrijk, Le Mans 125-, 250-, 500cc

en zijspannen
5-8 Engeland, Donington Park 125-, 250--, 500cc en zijspannen
12-8 Zweden, Anderstorp 1256-, 250-,

500cc en zijspannen
26-8 Tsjechoslowakije, Brno 125-, 250-,

500cc en zijspannen
2-8 Hongarije, Hongaroring 125-, 250-,

500cc en zijspannen
16-8 (0.v.) Australië, Sydney 125-, 250- en

500cc
29-8 Brazilië, Interlagos 250-, 500- en

500cc

NK-MOTORCROSS
(ALLE KLASSEN)
18-3 Makkinga
24-5 Rhenen
19-8 Lierop
30-9 Boekei
-7-10 Harfsen

GP-MOTORCROSS
125cc
22-4 Italië
6-5 Nederland
20-5 Tsjechoslowakije
10-6 Frankrijk
17-6 BRD
24-6 Engeland
30-6 lerland
29-7 Zwitserland
5-8 Portugal
12-8 Spanje

250cc
22-4 Oostenrijk
29-4 Italië
13-5 Zweden
20-5 Finland
27-5 Tsjechoslowakije
10-6 Nederland
17-6 Frankrijk
24-6 België
1-7 Zwitserland
22-7 Venezuela
26-8 BRD

500CC
1-4 Valkenswaard
29-4 Zwitserland
6-5 Oostenrijk
13-5 Frankrijk
10-6 Finland
24-6 Italië
8-7 Engeland
15-7 BRD
29-7 San Marino
5-8 België
12-8 Luxemburg

Zijspannen
6-5 België

8-7 Tsjechoslowakije
15-7 Nederland
5-8 Finland
26-8 Zwitserland
9-9 Portugal

30-9 BRD

AGENDA ’90

gië) dook in de uitgavevan 1fe-
bruari jl. in de problematiek
van de Nederlandse rallysport.
Een van zijn conclusies: 'On-
dersteuning en begeleiding
voor het oplossen van deze pro-
blemen zou in deze van de kant
van de overkoepelende sport-
bond KNAF zeker op zijn
plaats zijn, omdat zij zich an-
ders in de toekomst zelf opheft.
Want dan is er immers geen
rallysport meer....'. Hoort u het
eens van een ander.

Dringend gevraagd:
nieuwe impulsen voor
Nederlandse autosport

be _,
/j. autosport in Nederland suk-
iioh Verder. Op zijn akkertje,
\[-y over het algemeen nauwe-
b_o Verheffend boven het ni-
2_t van 9ezetti-Q hobbyisme.

Iv 'in de ro-ttywereld vallen_
0

er* dan JohnBosch en Erwin

-^F}or op; in de racerij op cir-
,o[ blijft Jan Lammers zijn
H-^Pelen, neemt ook Cor Euser
$_ het wereldkampioenschap
l£°PWagens (Groep C) deel en

ert 2*ck een door Jan
(La lrners gefinancierd teamHamers' Vitaal Race Orga-
cje atie) met Marcel Albers in
Qq.qi deren; al rallycrossend
£u Van deVen proberen op
te i°Pees peil een partijtje mee

en'< bij de autocrossers_ erneernt Johnny Hakvoort
ÖT-o/^Sen zijn Europese titel te
b[jj °^9eren, maar al met al
9e 1 J toch maar een gezapi-
°ns-jp ek Een 'Hollands' onder-
<tytQ De huidige Nederlandse

P
urt wist uitstraling, op-

HeQu'l(ie prestaties, tot de
K-ort e ding sprekende figuren.
s&onOT?' de Nederlandse auto-maat niet (meer) aan.

t,i'isn9euen' het sportautomo-e^e heeft de wind tégen,
Nederland staat nu

Nar?a te boefc als een land
et 'nr!1' k°e lanQer hoe meer,

a'(e r7"o^' autorijden al van__ belaagd wordt.

waar. Geen Nederlanders meer
in de Rally Monte Carlo, geen
Formule 1-races meer in Zand-
voort, Nederlandse absentie in
tal van races van Europeesfor-
maat. Niet iedereen zal deze
vaststellingen in dank afne-
men. Maar ach, de realist zal in
dit geval meewarig opmerken
dat een kinderhand nu een-
maal gauw gevuld is. Zo is het
in Limburg, zo is het in derest
van het land.

Nieuw
Alles echter is nog niet verloren.
De autosport in Nederland
heeft gewoon nieuwe impulsen
nodig, nieuwe zakelijkheid
ook. Noem het maar nieuw ge-
loof, gestoeld op vertrouwvol
management met scherp oog op
het belang van alle betrokken
partijen. Dan ontstaat er een
nieuwe voedingsbodem dat
bloed geeft aan jonge beoefena-
ren van de mooie, meeslepende,
attractieve autosport. Dan ook
bestaat er opnieuw een kans(je)
op de komst van nieuweNeder-
landse autosportfiguren die het
grote publiek aanspreken. Die
mankeren nu volledig, met alle
gevolgen vandien. Nog is alle
hoop niet verloren.

nino tomadesso

Pijn
Limburg. Men komt op het
meestal winderige, zelden
sfeervolle Zandvoortse circuit
geen Limburger meer tegen. De
tijden van Bergsteijn,
Cleutjens, Nijsten, Maessen -

Laat staan het wedstrijdrijden
op circuits en op (klassements-
)parcoursen. Dat zit voortdu-
rend in de problemen. Worste-
lend met, wat men noemt, het
milieu, met vergunningen, met
manco aan sponsors, met
spaarzame interesse van me-
dia (een gedeelte doet niets lie-
ver dan de autosport nog ver-
der in de hoek trappen), met
steeds hoger wordende organi-
satiekostenen gazo maar door.
Het klimaat is, over het alge-
meen, gewoon anti (geworden).
Met als gevolg: dalende interes-
se ■ van beoefenaren, teruglo-
pende prestaties, slinkende
budgetten, afgelaste evenemen-
ten, onverschilligheid bij me-
dia én bij publiek (dat zich ove-
rigens ogenblikkelijk weer ma-
nifesteert als er wérkelijk iets te
beleven valt), (internationaal
gezichtsverlies. Ho, ho!, zal men
her en der tegenwerpen: de
autosport in Nederland lééft
nog. Valt niet te ontkennen:
men doet inderdaad aan puz-
zel- en kaartleesritten, men
rijdt wat rally's (waarbij men,
om een 'dragelijk' Nederlands
kampioenschap te kunnen or-
ganiseren, ook buitenlandse
evenementen betrekt) en doet
aan autospeedway, men racet
op het circuitvan Zandvoorten
vervolgens heeft men het min of
meer wel gehad. Jammer, maar

derland die de kans krijgen
over de grens aan de bak te ko-
men, verdwijnen dan ook vlie-
gensvlug. Allicht. Neem Jan
Lammers. Toen hij, jaren te-
rug, met niet al te best mate-
riaal in de Formule 1 dapper
debuteerde, bleek een groot ge-
deelte van de vaderlandse me-
dia (niet gehinderd door enige
kennis van zaken overigens)
van mening dat Jan het wel
effe maken zou. Toen opvallen-
de prestaties uitbleven, werd
hij eerst in de steek gelaten en
vervolgens afgebroken, i Kri-
tisch volgen, heet dat dan.
Lammers beet door, vertrok
naar het buitenland, zocht en
vond er zijn weg. Hij won later
onder meer de 24 Uren van Le
Mans maar zélfs die prestatie

om er maar enkelen te noemen- zijn voorbij. In derallywereld
zijn eveneens tal van gezichten
verdwenen, houden Boesten,
Knoop, Vossen (de oude houw-
degen) de vlag met moeite nog
een beetje hoog en probeert
Man Bergsteijn o.a. zijn zoon
Maurice in vaderlijke sporen te
plaatsen. Natuurlijk, het doet
een autosportliefhebber pijn
dit allemaal te moeten consta-
teren. Maar het is, laten we eer-
lijk zijn, nu eenmaal niet an-
ders. En als men naar het bui-
tenland kijkt, als men daar
dicht bij en ver weg een geheel
andere sfeer proeft, een geheel
ander klimaat ervaart met mo-
gelijkheden op alle gebied, dan
doet de situatie in Nederland
dubbel pijn. De enkelen uit Ne-

sloeg in zijn eigen land nauwe-
lijks aan. Neem bijvoorbeeld
België. Daar bloeit de auto-
sport. Daar doet men mee om
het wereldkampioenschap ral-
lyrijden (Duez 0.a.), daar heeft
men Thierry Boutsen in zijn be-
ginjaren niet afgekraakt maar
de kans gegeven zich te ontwik-
kelen, daarklopt voorzichtig al
een tweedefiguur op de Formu-
le 1-deur (Gachot), daar doet
men in het kader van nationale
en internationale rally's veel,
daar plukt men dan ook de
vruchten.

Conclusie
In het kader van de Boucles de
Spa'9o merkte ik al op: de Ne-
derlandse rallysport is afge-
zakt naar niet onaardigfröbel-
werk. Evenementen als de Lim-
burgia-, de SLS-, de BAC- en de
BP Holland-rally zijn verdwe-
nen; de ELE-rally is van inter-
tot nationaal evenement gede-
gradeerd en alleen de Hellen-
doorn-rally heeft nog enig in-
ternationaal aanzien. De zaak
is in Nederland kapot gegaan
aan de grote problematiek op
het organisatorische (vergun-
ningen, milieu, financiering
en/of sponsoring) en op het
sportieve vlak (kwaliteit rij-
derslnavigatoren, duurte sport,
sponsoring, mentaliteit). Het
magazine Auto & Sport (Bel-
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0 Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200.
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. ll

RENAULT

y^ïë^^ Utgesproken naturel!

:".K ÜH :^: _____■____ *sf___.:':'^39 s_r -Ên^w -ÉW _______ 9L JÜm

_ 1^ M^lM I '* ■^^m ’ ____ ___,

mt-WsW :■" __\

KB : **")£--. . *M_W* H- «■_i:'_f ■ @!_i__i_!_B *£§ vi iAa':.___________M _ÏÏ£" V i? - .-Jr 1B
_■£ ~T.~-** . »£__. i N<"* «B £______»

_-___k_F __p i k4i_B ij|Hi _f?j?y
__u _b_d_H I _______H_r m i '^sH

Uni reliëfpullover. Greige, lila en maïs. Streeppullover in fantasiebreisel. Beige, Streeppullover metembroidery.
Normaal 69.95 kaki, mosterd en geel. Normaal 98.- In twee kleurmélanges. Normaal 129.-
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PIET KLERKX VOOR ROMANTISCH WONEN

?~ ''t ' veel opbergmogelijkheden. f p-p» . |'i__:fyp- l|Kßipi-

De fraai gedessineerde bekleding en de opvallend t\mj f\g" vxyËË- -J-fKË-l S.ijj jjüi- . ~iy»g_U^'.„^S*-.,M
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" B~WiV>: JflfiÉg- p IKI k il of donderdag koopavond tol 9 uur gratis thuisbezorgd in Nederland
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uitvoering leverbaar. Breedte 190 cm lv/»/i ? a,mJ..'.'9;.-_.,, MA ACTDirUT~.ËT^ zonder opzet ' Tel. 043-210944. MAASTRIUM I

Zijn uw oude deurenof keuken nietmeer naar uw zin? Dan heeft u twee mogelijf
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alte
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordeli
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

POH-

Bel op of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 J
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UITSLAG A-trekking 5e klasse 86e loterj
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DM ao.ooo,- op lotnummers 099749 555994 947397 DM 25.000,-op lotnummers 476015 573177 73jp
i DM 10000 -op lotnummers 009868 030954 085250 100899 163957 236018 300980 309277 310987 39t I

395135 479974 537803 629172 665199 678756 681437 731541 762528 77! ê
798719 826453 846223 846630 883487 895497 931395 932712 937392 93| |

DM 5.000.- oplotnummers eindigend op 17568 35798 43882 47718 66787 94605 97080 4 . 'i
«_j-i,--i/i.-f --r-n,^« DM 3.000.-oplotnummers eindigend op 1516 9807 I 1AfdelingKlantensemce DM 1.500, op lomummers eindigend op 332 ~jl
C_^_L l|V|f^| DDM 864,-op lotnummers eindigend op 31 60 99 tondervooral |

9ooeee9 SüddeutscheKlassenlotterj
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OeAust»nRovei
dealer is

nog 3 éß^en !
prettig gestforel

Door de komende lente is het de Austin Rover WÊ^^ dealer 'rf
beetje in zn bol geslagen. Zo geeft hij tijdelijk maar w liefst f 1000J
korting op de Metro (behalve de GT), de Montego Saloon en Estate, en d$
Rover 200 (behalve de 216SExecutive). Daarnaast heeft hij 'n aantal zeejj
speciale modellen in huis, zoals de Mini Flame, Racing en Checkmate, d^
Rover 216SExecutive en de Metro GT. Let wel: over 3 dagen is zijn tijdelijk^
gekte weer over. U moet er dus snel bij zijn!

GroteVoorjaarsshow V- 19maart»
BEEK;BV Autobedrijf Spronken-Beckers, SITTARD: Have Automobielbedrijf. *
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75945 Industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moort haemer.
Kasteellaan 1, Tel. 045 - 7215 41 Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49
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tls voorjaar bij deRenault-dealer. Want op die hele speciale eigenschappen: zoals bekleding, een in delen neerklapbare achter- één dingkonkluderen: deRenault 5 Roxane %jj n

cm \indt ude Renault 5 Roxane. zonwerend glas, een zonnedak, zeer bank en dichte stoffen hoofdsteunen. heeft niet alleen iets, die p^fWf]ffff ÜÉP^ \
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■ Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

■ bezorgers m/v
■- voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.
Ü* Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
'® tussen 8.30 en 17.00 uur.
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11Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen
onderde occasions.
\__\Eurocasion
VoornCitroen is het altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh B.V. De Koumen 34-36 Heerlen 045 (22 33 00).

ASB Uitzendbureau te Heerlen zoekt
met spoed en voor langere termijn voor de
volgende vacatures enthousiaste mensen.

adminisratief/secretarieel
medewerker
Het liefst met een afgeronde oplei-
ding meao-ba of vergelijkbaar,
voor een groot concern te Heerlen.
Hij/zij moet ervaring hebben in een
soortgelijke functie, alsook met

diverse computersystemen waaron-
der Wang-tekstverwerking, Lotus 1,
2, 3 en Dataflex. Het is een zelfstan-
dige functie waarin u stress-bestendig
moet kunnen optreden. Bovendien is
het een pre als u ervaring heeft met

1 een dictafoon en als u op de hoogte
bent van de ambtenarenrechts-
regeling.

*jfc. directie-secretaresse
voor een bedrijf in Hoensbroek.
Wij zoeken een all-round directie-
secretaresse met ervaring. Belangrijk
in deze functie is de beheersing van
de Franse, Engelse en Duitse taal.
Ook notuleren, stenograferen en het
meedenken op beleidsmatig niveau
zijn onderdelen van de functie.
Ervaring met WordPerfcct is een pre.
Bent u geïnteresseerd, reageer danzo
snel mogelijk. Dit kan telefonisch,
maar het liefst zien wij u zelfbinnen-
komen op onze vestiging te Heerlen.

uitzmdbiiteayj
Dr. Poelsstraat 15

6411 HG Heerlen, 045 - 719600
Heeft u in 1989 via ASB gewerkt of

vakantiegeld ontvangen? Dan kunt u nu,
bij de vestiging die u uitgezonden heeft,

uw jaaropgave afhalen.

Philips'n |"-| '"f I
reuze I m I
keuze. ||[ "*''**' 11
Istfrfol C llgletefcstl \i1 r 1 # Philips stereo-l(lcurcntele»l-.e 21 GR 5750/108

ip|p|«-l_-_fl <T Met $5 cm/^ 10°'fSQ' Hißri-beeldbuis. On screen display. Stereo-ipiKigKSl versterker 2x2OW. 60 Voorkeurzenders. - __^mmII — ; m^ Sleeptjmer. Computer-controlled teletekst. vQQ
"—", _V BK—rir_n_B _M_Hn Afstandsbediening. S-VHS aansluiting. Io7ürl

" ■*- t-_B-_H ~ i^wg * ] 4m_[

Philips stereo-kleurentelevisie Philips kleurentelevisie V jÉÊr <^~^^^~^\25 GR 9760 216R 2550/108 J@_¥ ___^ _h IT"! iSEEIII

tekst met geheugen voor 3 teletekst- <f vermogen. Met teletekst, sleeptimer /Wtffl B^ % rIK "^ --
pagina's. 60 Voorkeurzenders. CTI. enafstands- M i___t\ f / J_\_W W "
Afstandsbediening ook geschikt voor m bediening. I _C_2r ■_?■ _» _k , ■ I
teletekst en 4AAA iS&ta. m,iii._ .■_._, LP _F- -_r I
videorecorder Izflfij? C <T Ptiilips telefoon P 9023 * mmn tate \^___%~ W

_» _» Goedgekeurd door het ministerie van _» Comfort HD 7202
» F^^Sssas-... Verkeer en Waterstaat. Druktoetsen %k Kapaciteit 312 koppen. Waterniveau-

_—mmmm—mmfrVr~mï\ __JpT^_^^^ UI voor sne' en akkuraatkiezen- Herhaal inöikator. Beveiligd £0JTRiJS3^^J _» toets met geheugenvoor laatstgekozen tegen overlopen. Dar?
_JM -Hui». 4t fl ___i'__ï_?,^^l__^___i___i______ ' KM' y__\.
■I ___________MÉ_l____l ÉITFfWIMi I ' _-_---^^^^^!^LaIY-I ~"_ ■' -c--'r -_-_-_-------P

Philips slimllneHO VHS-vldeo- # l.'ll .U.l C "'" % Philips professionele m
recorder V» 6291/01 Philips felefoonbeantwoofder 4T handhaar-
Automatische frontlader. Voorzien van ST 600 droger HP 4340 \taalkeuzemogeli|kheid. VPS-voor- 'V Philips compact dis< autorwerse Ui Dlgltaie registratie van de boodschap- % Moderne ereonomische vormeevinebereid. Voorprogrammering van < Stereoradt.rec.fd_rU 8594 # pen. Boodschap kan eenmalig of per- ■# [X^t3__^S^*4 programma's tot 31 dagen vooruit. Digitale radio met FM-stereo, LG, MGen _f manent worden vast- ______ _r rPr hKhanriioDPhriiik ?i nrht«neiAfstandsbediening _f____h >KGen 24 voorkeurzenders. 2x12W C gelegd. Eenknops- OQQ. > " - 2 Luchtsnel
met LCD-display |||77ï <t piekvermogen via 5 luidsprekers. bediening «fc-^ _»?■ CO5-Bands graphic equalizer. Dynamic flT^'^HnTF^^^-l _t 1200W motor Oara

bass boost. Dubbel cassertedeck. waar-
f^üpsj 4T van deck B autoreverse. High speed K Oplaadbare PhilLshave HS 950

__\t % Programmeerbare CD-speler. -P^l 45 minutpn^npr (PS-m._^_fl _^r A. * ✓. k r. ._______. _i_k _^_h. ____r I _I___^^_.'T^^ ■■" ___n^^^^ I 'Ulcll _>[ lüci p_^i7'_____L

jfl Ife* X \ <T Philips dubbel midi cassette- <t verende scheer _^jBJ■ JO3 "" i(|| # dcdrK7Bo h°ofdenmetdub"
_L B| ; f _L en opnemen/weergeven. Kontinu afspe- _L "iek' Bre^e ultklap _____%

Philips VHS (HO-camcorder C _ I C len. High speed dubbmg. Dolby B. Meng- «T Dare ZDÜ? I
■KR 6843/20 # ijk/ # mogelijkheid met AftftC "W^"l

Met motorzoom met tegenlichtkom- Phillos komoakte stereo- « fl B_B__É_i_H S^ %t m^=s=*^t__\ :|
pensatie (BLC). 10 tot 100.000 lux. > sTeIS^AQ6494 > fl > ï? IHigh speed shutter en retake-mogeluk- C rTT^^^f hTh !! 1 r n C H % L>l
heidlnklusiefnetvoeding/akkulader. Inklusief lichtgewicht hoofdtelefoon.Dy- #^1 ____^._,- 1
akku .rhonrlpr- » namic bass boost. Snel heen en terug g try^!*'» _^ |f
riemenAVuit OOOO # spoelen. Broeknemciip.

-^^
Philips autore»erse tandem C ö Ikabel^scart. 2^77ï > Aansluiting voor. QQ % SOUndmachine D 8288 J 9

netadapter. mWmWm _. AM-FM stereo radiorecorder. 2x3 W. dmum ". _»«__._._ -__.-i.m_i I. 1 C 3-Bandsgraph,c equalizer. FM, LG en C PMJP» r"g_*ffH Standaard *w " « w-^1 "«" MG. Dubbel cassettedeck^-^-^ fmeuse HP 4253 K .S

mi mf Vl }rnlir%_r< met high speed IDD_^ Temperatuurkontinu instelbaar. Geiso-Liever n Pniiips isT*_^*^ sssar icq. i___! I reukfilter. IJ7i |

I BERGMANS W;/t) S!ra" I|&WIJNEN Bv" it^^ss]

(tnurgs Dagblad Donderdag 15 maart 1990 " 25



I ____ _ — J

//y s;.; :_^_i___fl_ff-ll_lmT---IBF^' ' '^___tßt_ -_-_-B-_-r'--WBfi«-fflOT-Krv"ffi, >_By

nM__B_f__^_-i'__i'_-fc--ibiidii_ü^M j^££££^j_l_l—_B_B ■"iv.-j■:-:■:■> :■:.'>!' .__■:>'■_ ~ .>;.■;... '■"■"■*sy&>"v

wmc c ■ ■_, Droptella, fruittella, vanille Croky chip^^ Galak witte chocolade of *Verkade San Francisco volkoren * _^^__m* y p witte chocolade met gepofte nis1f

I_rt/> Of adVOCatella
mf\ mf\ diverse smaken, _f% dm\_rm_ 4 kf\ W'\_f\J puntzak 175 gram uitdeeldoos 12 x25 gram C#(# reep 100 gram Q||

"# # A4- # # -_W* Kr« # # A7- 1 "_-&*_)]

«■BB I I lIACII UI 11 c ■■ s
Marsh-mallow M M ■■^_^^^_T« M ■M * lffi; Ongezouten e

t_f_"% pindas _ __JAV - zak 250 gram jOC

m| van te snoepen. — *
|w|k baan neett deze week een waar snoeptestyn nieuw in ons assortiment Tarvo mout-of "^^^^^^^ ES!SiSS^

voorgrooten klein. Dat betekent smullen met heel veel „,.c . _ . volkorenbrood 4yg JSKéI is3 _. Katja Swietos, heel AST __"/ 1 ill|F^fl m f
voordeel. ledereen komt aan zijn trekken. Houdt uvan ~*sV», o. , driekantjes -——-— *After D nner mmts * r- " _*■ -. n _j i .. _. "-> w . hMómii^ : ofkokindjes zuurkooispek -r QQ fMiier umuti ~im_^ zoet ofjuist van hartig? Bent u dol op allebei? Voor de zak 225 gram 'verpakt~' 50° gram AS9- 77 Truffels J«

doosje 75 gram #W prijs hoeft u het niette laten. Kijk maar eens naar al die I zonder Mosselen OIQ doosie 200 aram \ OO-99- / J \__{,_r_^_ aan UJ öH;n«ön
kleurstoffen!! pot 350 gram X«Q7 OOOSje gram X^daverende aanbiedingen. H ü9 ___."%_? #..,3HE 4_89-l 49 GROENTE & FRUIT *

j^g Galerie My 'rSt S°ny
Kj .kerrjesa|ade Wajang light halvarine j/ g witlof W~-******^ jOC JH| j !

diverse smaTen3 "^ **" " #§'" m Appelsap | ft**ï 149 .■>,. . Efjjj Raider >,T <^~ pak 3x200 ml. -k9sr_ l«l/«_r per 500 gram 1" I # lp
jia_.ar # # 8+ 2 stuks gratis, 470 $ *QO ijfSfe Sinaasappelsap 4/ C Kiwi's |QO *# # OP-OP «f»/O I«7Q W pak 3x200 ml. l&T. 1.65 per 500 gram 1 ,Q7

fSmiths Hamka's jOC Bros mini melk OCC Buckler bier A If\ ÊMH Ga'ene ü
zak so gram 4r5»- i«_c^ zak 156 gram JL.DD 6 x 300 mi. srjo- T.ÖU V " *" Belgische bonbons l" --------------..._-----_...._..........._-_„-______-_____________________-___----------------------

Borrelkroepoek QO Gemengde drop m Canei |# :jH ,
Icn j| I

zak 80 gram As» 77 zacht en zoet. 4QK mousserende 1 te 250 gram fl ük
*%f_\ zak 500 gram -2t4fr I»7J muskaatwijn J NU: 1 " Af *^_f

m]||jj||j|fi^SHH_^_g^^^_^^____^^_^^^^^___y_r^-f t f- flji-f ; i? > *oj Ll

Peijnenburg SïgramT^S gram gratis, 7QQ M«| EDAH SERVICELIJN. Van maandag £* !
volkoren ontbijtkoek -| OO OP -OP 4^98" J,70 «9* ŝ°| t/m vrijdags morgens van 10 tot 12 &^l k
400 gram -2ï29" 1»77 iï!Ë_II COC uuren'smidda9svan2tot4uurkunt {_

"— é*ltëÈMËÊÊ^a Mona magere 5&5 3«_60 u gratis bellen met de mensen van onze service- [(
<_almip.kknnt<.Pn KOEKJE VAN DE WEEK dessert kwark . ■ afdeling. Prijswijzigingent.g.v. overheids-en/of Kaillmnnmh»ll_»n lJdimidKMlUlitJll $É.~' s,vm £ beker 90 gram =- f̂f Café Cruz Mild fabrikantenmaatregelen voorbehouden. IVdUWgOlTlDdlien p_^«^
9 Stuks UU Crèmedoublies 110 y*^!^1 OQ vacuüm, gemalen, f\ AQ Prijzen geldig t/m zaterdag 17 maart 1990. blister # ei
_;j_2s _# _# pakje 190 gram 4r?9" I*l7 V.. 4,2©- 70 pak 250 gram -_fcrB9-_ JL%Ti Zolang de voorraad strekt. Og, È <j. ;,

Gratis sparen voor klinkende korting op vers vlees. I
I

I ygj§l .1 Het zal u niet oe mee met Edah's Bang & Olufsen Beovision kleurentelevisie en nog veel i
DAVERENDE ziJn ontgaan: Edah's j____m___^^^^_^itk\^/\ P"izen^est'va'- en veel meer. Al met al meer dan de moeite waard om ;
SPAARAKTIE Daverende Spaaraktie Ê % Wie meedoet weer mee te doen met Edah's Daverende Spaaraktie. :

x\ G^^ffiSOT. */ 'iee^t een c'averenc' li!_fil_.'l il aan et vervo'9 van ~ 1—
**^\^SS uSmii^ vervolg gekregen. Sv Edah's Daverende Bang&Olufsen .m^^mm

V——-- Lsl natuurlijk) doet u voortaan matisch ook mee aan Edah's /H|iltiTec;h
voor klinkende korting. Deze maand is dat korting op Prijzenfestival -een soort bonus als het ware-. U doet | '"JËÈÈ
ons gehele assortiment vers vlees. Elke volle spaar- mee door de slagzin op de spaarkaart (verkrijgbaar .!iil |A
kaart is één knaak korting waard* Op de biefstuk, op aan de kassa) af te maken en in te leveren. Zo dingt u Dol^mirl JHs>ï^BßS(^
de runderlapjes, op het gehakt of waar uw voorkeur elke maand mee naar fantastische prijzen. Een greep _ .
ook naar uit mag gaan. Of u nou een ons, een pond of uit de prijzenpot: een reis van 5 dagen voor twee __-as_-- AEG aust/vanAtRL/NES TE_Fv*Vl*s. .... * —m_T^

JE DEIMKT OOK AAIM AU"Èeen kilo neemt. Dat is ons om het even. personen naar Wenen met Austnan Airlines, een -^

*Of de helft van de korting in kontanten 77^ l%_lÉele AudioSOIUC W-li.ffil ®) (filW-A _\>_______" er is geen betere """ru-ww «'vakanties __v*!)

Edah heeft steeds meer te bieden. BPiVH
w-d
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Nederlandse inbreng garant voor spanning bij kwartliters .

De Berk
’zet

acht in op
lerde wereldtitel

Van onze sportredactie

SS - John van de Berk, tweevoudig wereldkampioen, is er
;ilig van overtuigd dat de kansen op een derde wereldtitel
»or hem een stuk realistischer zijn, nu hij zijn Japanse
'oodheren heeft ingeruild voor Europese. Zelfs zijn
ikelblessure werpt geen schaduw over zijn positieve kijk op
J toekomst. De Brabander, ondergebracht in het
iiesterfield-Suzuki-team van Michele Rinaldi, werd enkele
eken geleden voor de tweede maal aan zijn enkel geopereerd,
e eerste wedstrijd van het nationaal kampioenschap moest
j laten schieten. De concurrentie, Dave Strijbos (dit seizoen

sfe groene kleuren van Kawasaki verdedigend) en KTM-rijder
ert-Jan van Doorn, ham op landelijk niveau al afstand. 'De
erk' legt dat gegeven naast zich neer. De Ossenaar maakt zich
ikel zorgen om de opgelopen trainingsachterstand,
'esondanks forceert de titelpretendent het herstel niet.

idens de presentatie van het
im vertelde hij: „Ik wil voor
'nderd procent genezen zijn als
aan de wedstrijden voor de

ïreldtitel begin. Er mag, wil je
Jl serieuze kandidaat voor de

blijven, dan niets aan
I toeval over gelaten worden.
6 tijd dm te genezen is nog
Jmschoots aanwezig aanwe-
§". En omdat ook John van de
frk het aangename met het
Jttige weet te koppelen, werkt
f aan zijn herstel tijdens de wit-

J>roodweken. De crosser trad
2 het huwelijk met zijn voet in
# gips.

Concurrentie
Ppr Nederland wordt dit jaar de
«ijd in de 250cc klasse uiterma-

' spannend. Naast Van de Berk
jjUen ookDave Strijbos en Gert-
»r» van Doorn in de kwartli-
|rklasse uitkomen. Deze concu-
mtie vreest hij niet: „Dat is zelf

I ted voor de motorsport in ons:'frd. Het zullen in ieder geval
iWke en spannende wedstrijden
Wden". Die spanning was er al
|Nens de eerste manches van
?pt kampioenschap, terwijl een
pi de hoofrolspelers ontbrak.ft> auto- en motorsportgebied is
* cross het enige onderdeel
raar Nederland een vuist kan
faken. Zeker bij de kwartliters.

'In overstap van Yamaha naar; ''Zuki is een weloverwogen stap
&\yeest. Een keuze die helemaal
T^nt is op de wereldtitelstrijd.

De nationale schermutselingen
zijn ondergeschikt aan dat Grote
Doel. Anders is zijn keuze voor
Suzuki niet te interpreteren. Im-
mers stalbaas Michele Rinaldi
legde Van de Berk een startver-
bod op in de week voorafgaande
aan een GP. De kansen op de na-
tionale titel zijn hierdoor bij
voorbaat al tot een minimum ge-
slonken, omdat hij naast de eer-
ste krachtmeting, die hij miste
vanwege zijn enkelblessure ook
de wedstrijd in Rhenen op he-
melvaartsdag moet laten schie-
ten.

„Belangrijker is ongetwijfeld
nog altijd de wereldtitel en daar
staan mijn kansen goed. Daarbij

"ik tyarst van zelfvertrouwen en
word volledig in mijn opzet ge-
steund door de fabriek. Ik voel
verder in deze Italiaanse omge-
ving goed op mijn gemak. Met de
Japanners ontstond er toch een
groot taalprobleem dat ik nu ge-
lukkig niet heb. Hoofdzakelijk
zullen we alles in het Engels
doen. Bij. Yamaha voelde ik mij
een eenling in het team. Dat ver-
velend gevoel is nu weg. Daar-
naast vind ik ook dat de opzet
van dit team beter in mijn
straatje past. Het Chesterfiel-
d/Rinalditeam heeft dit jaar de
beschikking over twee exclusie-
ve Suzuki's RMW 250cc. Dit zijn
de enige twee motoren die in
Europa door Suzuki speciaal
voor mij en Alessandro Puzar
worden ingezet".

" John van
de Berk zit

bij de
kwartliters

op het
vinkentouw.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Gashandle
staat slechts
half open
in Limburg

Van onze sportredactie

HEERLEN - De 'sterren' in de Lim-
burgse motorsport zijn gedoofd. Na
net wegvallen van permanente motor-
crosscireuits, het ontbreken van weg-
races, de problematiek bij het organi-
seren van motortrials en enduro's, is
het huilen met de snelheidsport ten
oosten van de Maas. Een enkeling tim-
mert nog aan de weg. Met wisselend
succes. Op de KNMV-lijst prijkt wel-
geteld een naam die internationaal in
actie komt. De 19-jarige Ingo Lebens,
momenteel nog herstellend van een
bovenbeenbreuk, neemt deel aan de
wedstrijden die meetellen voor het
Europese kampioenschap. Jeudige ta-
lenten kondigden zich aan. in de per-
sonen van Arno Habets (Elsloo) en Pe-
ter de Jong (Landgraaf). Hun defeni-
tieve doorbraak zal nog wel enige tijd
op zich laten wachten. De tijden van
Arno Bosch, Math Hensen en Peter
Ghielen liggen ver terug.

In de trial-specialiteit gooit Limburg natio-
naal wel nog hoge ogen maar internatiaal
stelt ons land bitter weinig voor. Met het ver-
dwijnenvan de GP in het Hellegat en de Bei-
telraces is Limburg hopeloos achterop ge-
raakt bij bijvoorbeeld Brabant. Een van de
weinig die nog actief is en zelfs succes kende
is Ben Scheres uit St. Joost.Hij veroverde bij
de Motorsport Organisatie Nederland vier
nationale titels in drie verschillende klassen
en bewees verder dat hij bij de Internationale
Bond voor Amateurs (IMBA) het parade-
paardje van de MON.

Zondag zal hij in aktie komen in zijn woon-
plaats. Even rook de Middenlimburger de
stal bij de 'Koninklijke'; een dubbele pols-
breuk was een van de oorzaken dat hij het na
een jaar voor gezien hield. Achteraf had hij
spijt van zijn overstap naar de MON. „Ik
werd toen hoofdzakelijk begeleid door fami-
lieleden. Die waren niet zo gesteld op de
KNMV".

Over de toekomst van de Limburgse motor-
sport is Ben Scheres ook al niet hoopvol ge-
stemd. „Op de eerste plaats ontbreekthet ons
aan trainingsfasciliteiten. Dat is een van de
oorzaken dat de sport zo duurwordt. Men wil
gewoon leuk bezig zijn met hun eigen sport.
Dat dit dan toevallig motorcross is, is 'n bij-
zaak. De interesse loopt een stuk terug nu er
m ons gewest niets meer op internationaal ni-
veau georganiseerd wordt. Daardoor heeft
Limburg ten opzichte van de andere provin-
cies een grote achterstand. Er zijn rijders die
het leuk en aardig doen, zoals een Arno Ha-
bets en Peter de Jong, maar dat duurt nog
wel even voordat zij aan het grote werk kun-
nen beginnen. Dan is het nog maar de vraag
of ze alle ontberingen kunnen opbrengen die
topsport van hen eist. Momenteel stellen wij
internationaal niets voor".

drukt een zware
op het Sportwagen-

'^ast de*titel in de groep C
'Oor constructeurs eindig-enen 4 rijders op de eerste
>osities in de 24 Uren van
"* Mans. De „Zilveren Pij-er." behaalden hier een uit-
Onderlijke overwinning,

drie de auto's die aan
e start verschenen behaal-?en ook de finish. En wel op

eerste, tweede en vijfde
J^ats. Daarmee verovderde
ercedes-Benz voor het

b r̂ st na 37 jaar weer een
op de winnaarslij st

sar» het extreme lange-af-
’^ndscircuit. De Fransman
,ean-Louis Schlesser be-
ulde in 1989 het Wereld-arnpioenschap voor team-

Jochen Mass met
Mercedes. Van de 8

werden er 7
.°or Mercedes gewonnen.
Afleer, op Dijon won Bob
j °Hek met een Porsche van
°est Racing.

s ercedes was in de jaren vijftig
wceesvol met rijders als Stirling
j-Oss en Juan-Manuel Fangio.

Va een crash tijdens de 24 Urenn Le Mans door Pierre Leveg-
Waarbij bijna 100 toeschou-

ïvjrs het leven verloren, trok
Veercedes zich terug uit de aktie-
t-, autosport. Via Sauber werd de
(j V-keer bewerkstelligd, na in
de„Ja_, en zeventig met de Merce-
\y Coupé aan lange afstandsral-
Me te hebben deelgenomen. In
fy Xlco werd de doelstellingvan
bij*^edes bereikt, de wereldtitel
r^ e constructeurs met de C 9eenevvagen. Deze beschikte over
0r 'ttotor met twee turbocom-essors en 800 pk. onder de kap.

198^eboorte van de Groep C inswL betekende voor de wed-
st9r.riPort e terugkeer naar een
rr,e aardisering van het regele-
el^ l m et een stevige bodem. Na
trWfSe wijzigingen in de regle-
Op, Q^fm_ is de gewichtsgrens
fa_es kg- vastgesteld. Voor de
vas.s ls tevens een benzinelimiet

gesteld, dat wil zeggen dat I

Zilverpijlen verleden seizoen onoverwinnelijk

Mercedes: ster in Groep C

" De nieuwe Sauber-Mercedes Cll die het de concurrentie in 1990 moeilijk zal maken.

tijdens de 24 Uren van Le Mans,
de meest spraakmakende lange-
afstandsrace, totaal per wagen
2550 liter brandstof gebruikt
mag worden. Belangrijk is het
feit dat deGroep C tegenwoordig
steeds meer deelnemers trekt uit
de auto-industrie.
Vanaf 1991 zijn alleen nog maar
atmosferische motoren toege-
staan. Zodoende kunnen Merce-
des, Porsche, Nissan en, Toyota
hun bolides, evenals het „6-liter-
kanon" van Aston Martin en de
dikke Wild Cat, de 7-liter Jaguar,
naar het museum. Mercedes en

Jaguar schrjnen echter de beste
paieren te hebben in de Groep C
maar er komt vanuit Frankrijk
een nieuwe ster aan het firma-
ment.
Het wordt zeker interessant nu
de ploeg van Jean Todt ook van
jachtveld is gewisseld. De rally-
raids werden de rug toegekeerd
en Peugeot maakt zich helemaal
op om in 1991 het optimaal in de
Groep C voor het voetlicht te tre-
den. Peugeot was in 1938 voor
het laatst op hoog niveau actief
in de circuitsport toen Charles de
Cortanze met een Peugeot 402 de
2-liter klasse wonnen en vijfde

werden in het algemeen klasse-
ment. Peugeot-Talbot Sport
heeft in samenwerking met Das-
sault, die onder andere Mirage-
en Mystère-vliegtuigen bouwt,
de Peugeot 905 ontwikkeld. De
structuur van deze racebolide
bestaat uit een carbonconstruc-
tie en is voorzien van een 3,5 liter
VIO motor. Jean-Pierre Jabouil-
le, tweevoudig Le Mans-winnaar
zal de Peugeot testen en wed-
strijdklaar maken. René Arnoux
wordt getipt als rijder bij Peu-
geot. Tijdens deraces in Mexico
in oktober zal de Peugeot 905 in
afwachting van seizoen 1991

worden getest.

Twee Nederlanders nemen deel
aan het Wereldkampioenschap
voor sportwagens. Jan Lammers
komt uit voor het team van Torn
Walkinshaw en trek met een Ja-
guar ten strijde. De inmiddels 33-
-jarige Zandvoorter wist in 1988
met een van de „Wild Cats" de
roemruchte 24 Uren van Le
Mans op zijn naam te schrijven.
Met de opgedane ervaring uit de
Formule 3000 komt Cor Euser de
gelederen van de groep V ver-
sterken. De Brabander start met
een Spice SE9OC-Cosworth van

het Britse Chamberlain-l-ngi-
neering.

Jammmer is het dat de fameuze
race, de 24 Uren van Le Mans,
niet meetelt voor het Wereld-
kampioenschap omdat derace te
gevaarlijk zou zijn. De FIA wil
dat de organisatie van de mara-
thonrace het lange rechte stuk
op de „Hunaudières" langzamer
maakt door twee chicanes in het
parkoers in te bouwen. Mauro
Baldi haalde tijdens de editievan
1989 snelheden tot ver boven de
400 km./uur. Het ziet er naar uit
dat de 24 Uren van Le Mans wel
worden verreden, de organisatie
schijnt bereid te zijn tegemoet te
komen aan de eisen, maar de
wedstrijd is moeilijk inpasbaar
in dewedstrijdkalender. Van alle
teams in de groepC zal Mercedes
waarschijnlijk niet aantreden in
Le Mans omdat alle energie
werdt aangewend voor prolon-
gatie van de titel.

Jochen Neerpasch, in de jaren
zestig zelf een succesvol coureur
en nu wedstrijdleider bij Merce-
des-Benz, vertelde bij het beha-
len van de Wereldtitel in 1989;
„In het afgelopen seizoen heb-
ben wij fascinerende wedstrij-
den meegemaakt, uitstekende
resultaten behaald en het werd
duidelijk dat wij hebben deelge-
nomen aan een in zowel sportief
als technisch opzicht pretentieus
kampioenschap. Bernie Eccles-
tone heeft onlangs in een inter-
view te kennen gegeven dat Mer-.
cedes-BenzFirst Class moet boe-
ken en niet in de toeristenklasse
moet rijden, verwijzend naar de
Formule 1. Het isvoor ons echter
belangrijker een duidelijk doel
vast te stellen dan zonder plan
met een first-class ticket te ver-
trekken. Met andere woorden,
als de concurrentie in de komen-
de jaren in deGroep C met sport-
wagens de strijd aanbindt is Mer-

cedes van de partij. De belang-
stelling van de automobielfabri-
kanten voor het wereldkam-
pioenschap voor sportwagens is
zeer groot. Wij kennen acht fabri-
kanten die zich intensief bezig-
houden met sportwagenproduk-
ten. Onze doelstelling is het be-
reiken van een zo groot mogelij-
ke sportieve en technische per-
fectie in het nieuwe Wereldkam-
pioenschap voor 3,5 liter sport-
wagens. Voor het realiseren
daarvan zullen wij de komende
twee jaren als ontwikkelingsja-
ren inlassen. Hiervoor bestaat de
volgende planning: In het ko-
mende jaar zullen wij met dne
types rijden, de reeds bekende
C9, de nieuw ontwikkelde maar
zeer verwante C-ll met koolve-
zel-monoque en de C291, de 3,5
liter auto met atmosferische mo-
tor. Ondanks de ambitie voor het
behalen van de wereldtitel is een
groot deel van de capaciteit in
Untertürkheim en Hinwil nodig
voor de voorbereiding van de 3,5
liter motor voor 1991".

Met het team van Peter Sauber
beschikt Mercedes-Benz over
een zeer geschikte partner voor
de deelname aan de Groep C.
Een blik op de geplande rijders
laat zien dat niet alleen de calcu-
laties van de ingenieurs een rol
spelen volgens Mercedes-Benz.
„Het veilig stellen van de toe-
komst door het stimuleren van
jeugdige talentvolle rijders",
luidt het credo om in 1990 drie
van de beste Duitstalige Formule
3-rijders een contract voor test-
ritten aan te bieden en ook de
mogelijkheid te geven tijdens
alle wedstrijden om het wereld-
kampioenschap ■ afwisselend
mee te rijden. Als mentor en eer-
ste rijder fungeert Jochen Mass,
die als sportwagencoureur met
17 overwinningen in een wereld-
kampioenschap op zak, het juis-
te voorbeeld voor Heinz-Harald
Frentzen, Michael Schumacher
en Karl Wendliner zal zijn. We-
reldkampioen Jean-Louis
Schlesser komt voor Mercedes
uit met teampartner, en tot de fi-
nale in Mexico zijn grootste con-
current, Mauro Baldi. De Frans-
man en de Italiaan gaan met de
Sauber-Mercedes Cll op jacht
naar de lauwerkransen in de
Groep C.

flor schilte
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Honda koestert Nederlands duo
Hans Spaan en Wilco Zeelenberg opgenomen in fabrieksteam

Eind november kreeg Hans
Spaan een aanbod van Derbi, dat
in hem de opvolger van Jorge
Martinez zag. Via teammanager
Jan Huberts trachtten de Span-
jaarden met voldoende peseta's
in hun handen hem te paaien. Hij
koos tenslotte toch weer voor
Honda. „Het heeft mij wel enkele
slapeloze nachten gekost waarin
ik dit aanbod serieus heb over-
wogen. Maar wil ik wereldkam-
pioen worden, dan moet ik voor
Honda kiezen. Daarbij zou ik bij
Derbi een eenling geweest zijn,
terwijl er nu een volledig team
om mij heen staat. Het vertrou-
wen dat Honda in mij stelt wil ik
niet beschamen. Vooral omdat ik
door hun toedoen op het huidige
niveau ben beland. Belangrijk is
dat Honda momenteel het beste
race-materiaal heeft en aan mij
beschikbaar stelt. Daarbij speel
de zekerheid die het DC Sport
Racing Team mij geeft een zeer
grote rol".

OUDE-WETERING -
Voor de Nederlandse
motorsport wordt het
dit jaar een uniek
wegrace-seizoen. Twee
vaderlandse coureurs:
Hans Spaan (L2scc) en
Wilco Zeelenberg
(250cc),'Zijn immers
volledig geadopteerd
doorHonda. Nog nooit,
ondanks de grote
successen in het grijze
verleden van Wil
Hartog, Boet van
Duimen en wijlen Jack
Middelburg, zijn er
twee Nederlandse
coureurs in een
fabrieksteam
opgenomen. Rondom
het vaderlandse
tweetal is een compleet
begeleidingsteam
gebouwd.

Theo keydener

" De Suzuki-troeven poseren. Kevin Schwantz (links) en Kevin Magee een van de sterkste
koppels in de koningsklasse.

Veel meer dan wat schaafwonden kostte het de Texaan niet. „Het
kostte me wel degelijk meer", laat de 25-jarige cowboy meteen
volgen. „De wereldtitel".

BRUSSEL - De gouden Rolex neemt de helft van zijn spichtige
onderarm in beslag. Onder het schakelarmband komen vingers
als van een typiste tevoorschijn. Broze sprietjes, die heel wat van
je fantasie vergen als je bedenkt dat ze een snelheidsmonster
mennen, 160 pk tegen het asfalt drukken en snelheden van 300
kilometer per uur en meer trotseren. Als jeKevin Schwantz de
hand drukt, ben je bang datje hem beschadigt. En dat terwijl
Schwantz misschien wel de taaiste rakker van het GP-circus is.
Diverse keren tuimelde hij afgelopen seizoen van zijn Suzuki.

Een gevaarlijke concurrent voor
de Castricummer in de strijd om
de wereldtitel is straks teamge-
noot en tweevoudig wereldkam-
pioen in de 125cc klasse Fausto
Gresini. Hij neemt de plaats van
Gianola in bij het Italiaanse Hon-
dateam. Drievoudige titeldragen
Jorge Martinez voltooide de stoe-
lendans in de 125cc klasse en
rijdt nu voor JJ Cobas op de ma-
chine waarmee Crivillé wereld-
kampioen werd. Dit jaaris er aar-
dig heen en weer geschoven in
de 125cc-categorie. Hans Spaan
zelf is een van de weinige vaste
rijders in deze klasse en heeft het
er nog altijd naar zijn zin.

zijn voor hem allemaal leermees-
ters. „Aan die mensen heb ik
straks enorm veel steun. Ook van
Hans Spaan heb ik veel meede-
werking. Jammer is het dat hij
straks in Amerika, waar de 125cc
niet op het programma staat, er
niet bij is. Hij beschikt over een
grote brok ervaring".

wisselt dat volgens Zeelenberg
jaarlijks, is stalgenoot Cornu.
Zeelenberg is min of meer een
debutant die alle mogelijkheden
om te presteren tot zijn beschik-
king heeft. De onbekendheid
van de circuits buiten Europa
zullen zeker van invloed zijn op
zijn prestaties. „Dat zijn proble-
men die ik in de trainingen moet
oplossen. Daar ben ik niet bang
voor".

De beide Nederlanders hebben,
in tegenstelling tot het afgelopen
jaar, momenteel al ruim twee-
honderd trainingsuren achter de
rug. Op het circuit van Jerez in
Spanje reden beiden de bestaan-
de baanrecords aan diggelen en
Zeelenberg was zelfs 0,4 seconde
sneller dan de routiniers Martin
Wimmer en Jacques Cornu. „De
machine is helemaal aan mijn
maten aangepast", ventileerde
Zeelenberg. „Het ging allemaal
naar wens. De sturing van de
Honda is perfect. Het verschil
tussen de productiemotoren en
een goed sturende fabrieksma-
chine is enorm groot. Dat bleek
al vrij snel uit de wijze waarop ik
op het bochtige Jerez-circuit
rondreed".

Spaan houdt toch een slag om
zijn arm. „Kijk", blikt de voorma-
lige 80cc-coureur terug naar
1989. „Ga ik de resultaten op een
rij zetten waaruit die prognoses
gemaakt zijn en bekijk ik daarbij
de posities waarin ik verkeerde
toen machinepech mij tot opga-
ve dwongen, dan zou de titel zon-
dermeer voor mij geweest zijn.
Maar daarbij moet je ook reke-
ning houden met nieuwkomers
zoals Alex Crivillé het afgelopen
jaar. Niemand kende de Frans-
man, maar hij pakte toch meer
eventjes het wereldkampioen-
schap. Dan is er verder nog de
pechduivel, onze vaste passagier.
Die slaat altijd op de ongustigste
momenten toe. De eerste twee
GP's vind ik het belangrijkste.
Hoe kom je die door. En waar
staat de concurrentie. Vragen die
dan pas opgelost worden maar
zeker van invloed zullen zijn op
het verdere verloop van het sei-
zoen".

De 23-jarige talantvolle Wilco
Zeelenberg, hij rijdt dit jaarvoor
het eerst alle GP's, etaleert een
gelukzalig gevoel. Nog nooit was
hij actief buiten Europa. Tijdens
de perspresentatie, samen met
zijn racevader Jan Huberts en
stalgenoot Hans Spaan, vertelde
hij: „Het is niet te geloven. Ik
moet mij eigenlijk overgelukkig
voelen, maar kan het nog altijd
niet bevatten dat ik als een volle-
dige profrijders behandeld word
en gebruik kan maken van alle
faciliteiten die Honda biedt. Je
hoeft zelf niet meer aan de moto-
ren te sleutelen. Alleen orders te
geven en je concentreren op de
race. Drie weken lang kan ik mij
in Japan op het wegrace-seizoen
gaan voorbereiden. Nogmaals:
het blijft ongelooflijk".

Zelfvertrouwen
Zijn compaan en vice-wereld-
kampioen in de 125cc klasse
Hans Spaan is iets bezadigder in
zijn uitspraken. Uit zijn houding
spreekt duidelijk zelfvertrouwen
in het verloop van de titelstrijd.
Hij is, in tegenstelling tot Zeelen-

Formaliteit
Voor Hans Spaan, winnaar van
de Hans de Beaufort-beker, is de
kans groot dit jaar zijn titel van
vice-wereldkampioen tegen die
van absolute heerser in teruilen.
De regerend wereldkampioen
Alex Crivillé is inmiddels over-
gestapt naar de kwartliters, zodat
voor Spaan de weg naar het we-
reldkampioenschap vrij is. Vol-
gens insiders is voor de achtvou-
dige nationale kampioen nog
maar een formaliteit, zodat hij
vrij simpel van zilver op goud
kan overstappen. De 31-jarige

maar was voor Honda zijn visite-
kaartje. Het Hondateam bevat
geen kleine jongens. Reinholt
Roth en Helmuth Bradl (BRD),
Jacques Cornu (CH), Carlos Ca-
dus (E) en Dominique Sarron (F)

Afgelopen raceseizoen eindigde
Wilco Zeelenberg in het wereld-
kampioeschap op een dertiende
plaats. Vier GP's buiten Europa
liet hij toen schieten. Hij wordt in
de 250cc klasse als de 'comming
man' betiteld. Dat legt toch een
bepaalde druk opzijn schouders,

Kevin Schwantz:
kroonprins in
koningsklasse

berg, een ouderot in hetracevak.
Hij kent het klappen van de
zweep en schreef afgelopen jaar
vier Grand Prix op zijn naam.
Voor hem was het financiële
plaatje bij Honda heel snel rond.
Manager Jan Huberts: „Voor
Hans was er geen enkel pro-
bleem. Hij had zijn kandidatuur
voor een machine gekoppeld aan
de wereldtitel. In mijn gesprek-
ken met Honda ginghet hoofdza-
kelijk om een NSR 250cc-racer
voor Wilco Zeelenberg los te
peuteren. Hetgeen uiteindelijk
lukte en waarbij wel de restrictie
gemaakt werd dat hij dit jaar de
kat uit de boom moet kijken;
geen gekke dingen mag doen en
moet proberen om in iedere race
aan te komen".

Instemmend knikte Wilco Zee-
lenberg en maakte tegelijkertijd
de opmerking dat een plaats bij
de eerste zeven voor hem het uit-
gangspunt is. Zijn voorbeeld, al

ZOLDER- Jarenlang 'melde' het tweede race
cuit van België. Op ste'"l
worp afstand van onze. Jviel weinig te beleven."
Francorchamps had de
om de voorkeur van m
nen als Bernie Ecclesten
gewonnen, waardoor dire'
loop van Terlamen zicln
vreden moest stellen n_r
evenementen die mmd" J
de verbeelding sprakei -:Minder toeloop, minde-
levisie, minder sponsoÊ s
Deze vicieuze cirkel tr?e
Zolder thans te doorbr-S*.
Men maakt zich in het
gisch-Limburgse op on» t
weer serieus naar de kiet
te steken. og<

ed<
Hoewel de crème de la,n'
me van de motorische $^}
ten, de FormuJe 1,voorP't,
de tenten nog opslaat iC.
Ardennen evenals evenL
de GP België voor mot<inis het streven vanuit Zcim
erop gericht binnen afz.rn
bare tijd zon publiciteit
magneet weer binnen d
poorten te halen.Als vo<
per op de grote dingen r
mogelijk in het verschie
gen heeft de organisati^g
slag weten te leggen op ..
Formule 1 Powerboat We
cing. Deze Belgische G\etPrix, die zal worden gel^,
den op het gedeelte vari. tAlbertkanaal, dat zich pVe.lelaan deOmloopvan T^
men bevindt. Met een siar
heid van meer dan 200 len
meter per uur veranderio
de razende boten (cilind-a!
inhoud van 1,5 tot 2,75 len
'het doorgaans spiegelglPr;
de oppervlak in een kol?e<
de watermassa. Een spént
kei van debovenste ord^n
zal plaatsvinden op 5 eita:
mei aanstaande.
Belangrijker voor het cirer
evenwel is hetgeen dat e^de vaste Zolderse onder-
grond gebeurt. Met het ilie
agenda naar voren halerD_
van de traditionele drie 'ar
Duitse toerwagenraces pc
heeft Zolder in elk gevalhe
voorseizoen dat er wezeto
mag. Beginnend met del^
Deutsche Tourenwagen*a«
Meisterschaft op 30 mai
en 1 april, kent Zolder ap
vroeg in het jaareen topC1

nement. Dit evenement J:
wordt omlijst met een nt
che voor het Open Duit?^
Formule 3 Kampioenscl"""
de Porsche 944 Cup en <■
Opel Lotus Race. Een bi
zonder gebeuren wordt'
28 en 29 april het Stefaü
Bellof MemorialRennen
Twaalf ronden lang zuil'
de 'oudjes, in het Germ3
Open Championship füf
Historical Formel und
Rennsportwagen strijde'
voor de hoogste eer. Het
hoofdprogramma tijden*
die racedagen vermeldt'
het Duitse Opel Lotus-iJ
beuren, het Benelux For'
le Ford kampioenschapi
Open Duitse Formule F"
titelstrijd en de Duitse
groep N Tourenwagenm'
terschaft waarin de Ford
Cosworths dit jaar masSJ
vertegenwoordigd zijn.

Het laatste hoofdstuk va1
de Duitse Zolder-trilpgi6
op 2 en 3 juni het West#
Pokal Rennen; de klassi'
combinatie van auto- en'
torraces. Bij de motoren
er een Duitse titel te vet'
nen in deklassen 750 cc,
cc en de Superbike. De
autoraces bestaan uit: de
Renault 5 Elf ONS Pok*»1
het Open Formule Ford (
Kampioenschap, twee d 1
sies Spezial Tourenwagf
Trophy en de Formel K°j
de talentenjacht in de V
duitse autosport.

Ook dit jaarweer wordt^Terlamen Zolder het E^pees kampioenschap Sr 1

heid voor Motoren verr^j
den. Een wedstrijd waaf.
de Europese talent zich v
ten en een springplank JJ;pen te vinden naar de
lute wereldtop. Op 16 <&.
junistaan drie onderdel,
op het programma: de *cc, de Superbike (750 cC
viertakt) en de Supersp^,
(600 cc). De Nederlands*;
Belgische 'motormuizei1

komen een maand later,
14 en 15 juli in actie tijo);
de zogenaamdeBenelu*
ces.

de grasstroken schuift. Houdt de
Amerikaan zichzelf in het zadel
en zijn motor intact dan staat hij
meestal ook op de hoogste trede
van het erepodium.

Cowboy uit
Texas valt
regelmatig
van paard

sterk gemaakt voor een come-
back van Freddie Spencer. Fast
Freddie was allebehalve fast ge-
bleken. Een verloren investering
dus en daarom moest 'Ago' van
het miljoenentoneel verdwijnen.
Kenny Roberts werd zijn vervan-
ger en Roberts zag meer heil in
Eddie Lawson dan in de Texaan-
se cowboy. Schwantz kwam rap
op zijn schreden terug enrijdt zn
rondjes nu weer voor de beste fa-
brikant, de beste sponsor en met
de beste stalgenoot. En voor zon
slordige 2,5 miljoen dollar uiter-
aard. Een wereldtitel heeft hij
zijn team net nog niet beloofd,
maar zijn best wil de Amerikaan
er wel voor doen.

Op vijfjarige .leeftijd ramde hij
met zijn mini-bike het tuinhek
van vader en moeder Jim en
Shirley Schwantz in Paige. Als
tienjarige won hij zijn eerste
wedstrijd op de dirttrack. Verle-
den seizoen joeg hij zes keer zijn
Suzuki als eerste langs de zwart-
wit geblokte vlag. Net zo vaak
haalde hij de finish niet. Drie
keer tuimelde hij van zijn fiets;
drie keer dwong pech hem tot
opgave. Kevin Schwantz wordt
door velen als de snelste 500 cc-
coureur gezien.

heid en de fouten die daaruit
voortvloeiden nagedacht heeft.
„Twee centimeter is net zoveel
als een hele straatlengte. Dat heb
ik me gerealiseerd. Het winnen
van een Grand Prix is niet be-
langrijk. Wereldkampioen wor-
den is het heilige doel. Met ande-
re woorden ik zal een race anders
moeten indelen en mijn stijl
moeten aanpassen. Ik wil allera-
ces uitrijden en heb aan mijn
concentratievermogen gewerkt.
Van de fouten die ik verleden
seizoen maakte, heb ik geleerd.
Die les neem ik mee naar dit jaar.
Mijn ongevallenrisico is met de
helft verminderd, terwijl ik het
idee heb dat ik snellerrij. Zeker-
heid daaromtrend heb ik nog
niet omdat ik nog niet getest heb
op GP-circuits. Ik heb de tijden
dus niet kunnen vergelijken".

Poppenkast in het Sheraton Air-
port Hotel van Brussel. Beide
Lucky Strike Suzuki Kevins,
Schwantz en Magee, wandelen in
volledige outfit de gehoorzaal
binnen voor de Europese presen-
tatie van het team in de ko-
ningklasse. Magee trekt wat met
zijn rechterbeen („er zitten hier
en daar nog wat schroeven en
platen in"), bij Schwantz is geen
mankement te constateren. Kan
ook moeilijk want het leren etui
vol reclame-opschriften past van
geen kant. Alvorens de fotogra-
fen en de tv-camera's dat kunnen
doen waarop de sponsors wach-
ten, wil de Amerikaan wel nog
even kwijt dat Suzuki RGV de
beste fiets in de koningsklasse is;
Lucky Strike de beste sponsor
en Magee de beste teamgenoot.
„Erkan dus niets fout gaan, als ik
dit seizoen op mijn motor kan
blijven zitten". Anatomisch ge-
zien een hoogstandje, want
Schwantz heeft amper iets om op
te zitten.

Als de camera's hun werk heb-

Een prima theorie, die enkel nog
toetsing behoeft. Tijdens de eer-
ste testen met denieuwe Suzuki
op het circuit van Shah Alam in
Maleisië smakte Schwantz weer
overtuigend tegen het macadam.

„Dat was een ongelukje", wim-
pelt Schwantz die misser weg.
Vrasag blijft natuurlijk hoe lang
de Tezaan zich dergelijke mis-
sers kan en mag veroorloven. De
koningsklasse wordt geregeerd
door het geld en de sponsor eist
waar voor dat geld. Pepsi Cola,
voormalig Suzuki-sponsor werd
afgetroefd ondanks de niet on-
aanzienlijke bijdrage van vijf
miljoen dollar. Het meest gooit
dat andere sigarettenmerk tegen
de 500 cc aan. Schattingenlopen
op elf miljoen dollar. Het meren-
deel vloeit naar de bankrekenin-
gen van kopman Eddie Lawson
(drie miljoen) en Wayne Rainey
(2,5 miljoen). „Ik verwacht dan
ook dat het gevecht om de we-
reldtitel tussen Yamaha en Suzu-
ki zal gaan. Mogelijk dat ik kan
profiteren van de veel grotere
concurrentie in de Yamaha-stal.
Lawson en Rainey ontlopen el-
kaar niet veel. Ze hebben het dus
druk genoeg met elkaar en daar
ligt misschien mijn winst", hoopt
Kevin Schwantz.

fred sochacki

ben gedaan en beide Kevins
weer hun alledaagse kloffie aan-
geschoten hebben, blijken ook
zij in staat tot het geven van rea-
listische antwoorden. Kevin
Schwantz, die zo lovend over al-
les en nog wat sprak, was op een
haar na werknemer geworden
van Marlboro/Yamaha. De be-
sprekingen met stalbaas Giaco-
mo Agostini waren in een ultiem
stadium, toen 'Ago' de laan uit
geknikkerd werd. De Italiaanse
ex-wereldkampioen had zich

„Winnen met eentiende van een
seconde verschil is net zo belang-
rijk als een zege met een halve
minuut voorsprong", zegt
Schwantz. Hij wil duidelijk ma-
ken dat hij over zijn roekeloos-

Fouten
Daarvoor is Kevin Schwantz
zelfs van plan tegen zijn natuur
in te rijden en dus geen brokken
te maken. Zijn collega's durven
regelmatig tegen de grens aan te
rijden. Schwantz overschrijdt
die grens bijna doorlopend. Van-
daar ook dat hij de machine re-
gelmatig in de soep draaitof met
zijn hele hebben en houden over

auto- en motorsportbijlage

" Hans Spaan 'gooit' zijn Honda in de bocht. Dit seizoen doet hij een serieuze gooi naar de wereldtitel.

’Terlamenontwaakt
langdurige
winterslaa
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ZONDAG 18 MAART
SPAUBEEK: IVN (afd. Ulestra-
ten) - middagwandeling door het
Stammenderbos. Vertrek 14.00
uur vanaf parkeerplaats bij ten-
nisbaan St. Jansgeleen (weg Ge-
leen - Spaubeek).
GEULHEM: IVN ('afd. Meerssen)
- middagwandeling omgeving
Bemelen. Vertrek 14.00 uur bij
de Geulhemmer-molen.
LANAKEN (B): IVN (afd. Ge-
leen) - middagwandeling omge-
ving Pietersheim (B). Vertrek
13.30 uur vanaf kasteel Pieters-
heim in Lanaken (B).
HEERLEN: Keiendorpwande-
ling. Afstanden: 5,10,15, 20en 42
km. Start tussen 8.00 en 14.00
uur, start 42 km tot 10.00 uur.
MAASTRICHT: Rondleiding
grotten St. Pietersberg (noorde-
lijk gangenstelsel). Vertrek 14.00
uur vanaf Chalet Bergrust, Lui-
kerweg 71.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (gangenstelsel Zonneberg).
Vertrek 14.30 uur vanaf Casino
Slavante.
Rondleiding in de zogenaamde
'Linie van Du Moulin', onderdeel
vestingwerken Maastricht. Ver-
trek 15.00 uur Cabergerweg van-
af hoofdingang Radium/Vrede-
stein.
BORN: Expositie creaties van
Lizette Kunnen in Hotel Bom.
VALKENBURG: Herdenking
Benjamino Gigli in Kasteel Oost
(Oosterweg) vanaf 15.00 uur.
Expositie werken schilder-teke-
naar Jean Hoenjet in Hotel Tum-
mers.
HASSELT (B): Internationale
Droomwagenshow in Grens-
landhallen van 10.00 tot 20.00
uur.

ZATERDAG 17 MAART:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
HEERLEN: Tijdens markt van
8.00 tot 16.00 uur Sinaasappelen-
markt.
HOENSBROEK: Rommelmarkt
in Multi-functioneel Centrum
Gebrook van 11.00 tot 16.00 uur.
BORN: Expositie creaties van
Lizette Kunnen in Hotel Bom.
VALKENBURG: Expositie wer-
ken schilder-tekenaar Jean
Hoenjet in Hotel Tummers.
HASSELT (B): Internationale
Droomwagenshow in Grens-
landhallen van 10.00 tot 20.00
uur.
Paardenjaarmarkt in Kuringen
(Hasselt) van 8.00 tot 12.00 uur op
plein achter de kerk.sel und Saar' en 'Urlaub nach

Masz' aan." Rustieke
sfeer in het

Moezel-
gebied. De eerste grotendeels in het Ne-

derlands geeft niet alleen toeris-
tische informatie, maar ook een
uitgebreid overzicht van accom-
modaties, speciale arrangemen-
ten en de belangrijkste evene-
menten. Men kan dan zelf
tochtjes uitstippelen. Bijvoor-
beeld naarBitburg en Trier, waar
winkelen gemakkelijk te combi-
neren is met bezoekjes aan diver-
se bezienswaardigheden uit de
Romeinse tijd.

een vracht aan mogelijkheden.
De fietstocht langs het jaagpad
van de Donau geniet zelfs al eni-
gefaam en het ziet er naar uit dat
het met het bewegwijzerde fiets-
pad tussen Linz, Wels en Steyr
dezelfdekant opgaat. Niet in het
minst door de cultuur die men er
vanaf het hardlederen zadel kan
opsnuiven. In de drie steden na-
tuurlijk, maar ook in het
zachtglooiende landschap dat
vol staat met romantische burch-
ten en monumentale boerderij-
en.

Info: Landesverband für Touris-
mus Oberösterreich, Schiller-
straat 05, A-4010 Linz. Telefoon
vanuit Nederland: 09-43-732-
-6630210.

Inlerrailreiselub
De naam laat zich ietwat moei-
zaam uit de mond wringen, maar
de bedoeling zal duidelijk zijn.
De oprichters van de Interrail-
reisclub wensen het pijlsnel
groeiende peloton interrailers
onder één vlag te verzamelen.
Komende zaterdag (17 maart) is
de eerste kennismakingsbijeen-
komst. Wie van plan is de ko-
mende zomer met een interrail-
kaart door Europa te trekken,
doet er verstandig aan daarbij
aanwezig te zijn. Dit vindt ten-
minste initiatiefnemer Mark
Braak die gelooft dat interrailers
veel van elkaar kunnen leren
over bijvoorbeeld de accomoda-
tie-mogelijkheden in verre en
vreemde steden.

Wie meer wil weten: Mark Braak,
p/a De Interrailreisclub, Postbus
5324, 2701 GH Zoetermeer.

" Wijn-
bergen in het
Moezel-
gebied.

Pfalzel
En maak ook eens een tripje naar
Pfalzel, een interessant dorpje
met een oude kern aan de rand
van Trier. De Moezel zorgde hier
in 1983 voor heel wat overlast
door buiten zn oevers te treden.
Vandaar, dat er nu een stevige
waterkering een drie meter hoge
muur met twee af te sluiten poor-
ten is gebouwd. In en om die
oude kern vindt men leuke 'brui-
ne' lokaliteiten, waar behalve
bier ook 'viez' graag wordt ge-
dronken. 'Viez' is een specialiteit
van de regio Trier: een soort ap-
pelwijn die het gehele jaar door
verkrijgbaar is. Echt iets om eens
te proeven.

als de Duitsers het uitdrukken.
Neem nu eens het zuidelijk deel:
het Duits-Luxemburgs Natuur-
park met het riviertje de Sauer
als natuurlijke grens. Zon vijf-

Vrij snel

3i* talrijke WV's in dit rijkelijk
kiet groen gestoffeerde gebied

ogen over belangstelling van
ederlandse vakantiegangers

( a tn ook niet klagen. Dat doenzij
s genlijk ook niet: het Neder-
jrVidse 'legioen' is er jaarlijks
jied voor meer dan de helft van
ft totaal aantal overnachtingen.. e fraaie vakantieparken met

7 Jngalows en campings, eigen-
"cim van een Nederlands con-tz;rn (Aegon), spelen daarbij een
ei et onaanzienlijke rol.
d

i^gionaal VVV-directeur Peter
„elhausen zou niettemin graag
pféér toeristen uit Nederland wil-
-.'n verwelkomen: „Onze streekJJetde natuurparken Südeifel en

is zo uitgestrektlrH biedt zoveel faciliteiten, dat er
Pveral volop plaats is. Natuurlijk,
"T- vakantieparken kennen sinds
s*ar en dag een hoog bezettings-

-1 *rcentage, er zijn echter nog le-
rio andere goede onderkomens,
icials hotels, vakantiewoningen,
lensions, boerderijen, jeugdher-

bergen en campings". Hoewel
iljeorganiseerde) reizen per tou-
igirigcar oftrein naar deze schitte-
l^nde omgeving zeker de moeite
i/aard zijn, valt de eigen auto

Qch te prefereren. Er zijn vanuit
Ike standplaats namelijk even

j-ördige als verrassende tochtjes
J maken. Het wegennet laat
üets te wensen over. Een ander

fjoordeel is, dat men dankzij
'jjeuwe wegen in België en West-Duitsland vrij snel-op de plaats

' 'an bestemming is: via Maas-
zicht 'langs' Luik, Verviers, Mal-

lhedy en St. Vith naar de grens,
'♦<h 0p de autoweg A6O zo moge-
.Jjk nog een tikkeltje harder teitam...
.per de prezen, zowel voor on-
,i*rdak als maaltijden, behoeft
">en er geen moment zorgen teJebben. Het is er overal nog be-

oftewel 'preiswert', zo-
i.

sten hoeft geen uren te rijden en het budget fors aan te

' doeken om van een even fijne als rustige vakantie te kun-
lcl!n genieten. Neem bijvoorbeeld deregio Moezel-Saar-Ru-
"sr, daar tussen de steden Trier en Saarburg. Een heerlijk

? atuur)gebied, waar men tijd en ogen tekort komt om van
aantrekkelijke mogelijkheden te kunnen genieten.

JOe slogan 'Vakantie naar hartelust', die men er vrijwel op
tr?e fleurige brochures ziet, is dan ook beslist geen holle
brase.

tien hotel-restaurants bieden
hier het steeds wisselende 'Menu
van de maand' voor de vaste
prijs, ongeacht het seizoen dus,
van 16,50 DMark aan. Het menu
omvat voorgerecht, hoofdmaal-
tijd, toetje en een glas wijn. En
welke visliefhebber zal forel als
hoofdgerecht versmaden?

Vooral dit natuurpark met zn
talrijke cultuurschatten uit de
Keltische en Romeinse tijd (ge-
denkstenen, offeraltaren, gra-
ven) is een waar dorado voor de
wandelaar die er legio gemar-
keerde wegen en paden vindt.

Wie liever van de frisse Moezel-
wijnen geniet, kan overal te-
recht. Dat zal op tochtjes langs
en over de wijnbergen wel blij-
ken. Geen dorp zo klein of er zijn
wel enkelewijnproeverijen voor-
handen.Doe het als automobilist
wel rustig aan, want het toegesta-
ne promillage van 0,8 is snel be-
reikt....

Nico van vliet

van Moezel, Saar en Ruwer kan
men rustig twee tot drie weken
uittrekken. Ook in dit geval kan
een gedegen voorbereiding geen
kwaad. Vraag daarom bij de
'Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg' (Mustorstrasse 12, 5500-
Trier, West-Duitsland) brochures
aan als 'Mosel-Saar-Ruwer', 'Mo-Voor een vakantie in het gebied

Spaanse treinkaart
Net als in voorgaande jarenbiedt
RENFE, het Spaanse zusje van
onze NS, buitenlandse toeristen
ook in 1990 de gelegenheid een
speciale toeristentreinkaart aan,
de zogenaamde 'Tarjeta Turisti-
ca'. Hiermee kan gedurende een
periode van acht, vijftien of
tweeëntwintig aaneengesloten
dagen per trein door heel Spanje
worden gereisd.

Info: Tyrolean. Telefoon vanuit
Nederland: 09-43-512-893490.

Tyrolean gaal door
Nadat de maatschappij onder
meewarige blikken van de con-
currentie zon vijf jaar terug de
lijn Amsterdam - Innsbruck
opende, is Tyrolean onderhand
zover dat vanaf 25 maart vier
keer per week in een enkele
vlucht Amsterdam, Linz en Inns-
bruck zullen worden aangevlo-
gen. De tijd dat er wegens slechte
weersomstandigheden niet op
het tussen hoge bergen gelegen
vliegveld van Innsbruck kon
worden geland, lijkt voorgoed
voorbij. De toestellen van Tyro-
lean (alle van het type De Havil-
land Dash-8) hoeven nog maar
zelden („Nooit", beweert een
woorvoerder zelfs) uit te wijken.
Tyrolean vervoerde tot nu toe
vooral wintersporters, maar ver-
wacht nu ook een toeloop van zo-
mertoeristen.

De kaart die afhankelijk van de
geldigheidsduur en de klasse
waarin men wil rijden tussen de
170 en 460 gulden kost, is in Ne-
derland te koop bij de Biljetten-
centrale in Utrecht en in Spanje
bij de bureaus van de RENFE en
bij een beperkt aantal stations.
Bij dekoop van de 'Tarjeta Turis-
tica' dient men per paspoort kun-
nen aantonen niet woonachtig in
Spanje te zijn.

MOEZEL:
vakantie
naar hartelust

Nederlands
’legioen’

goedvoorgrootaantalovernachtingen

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LENTEWANDELING
Zondag 25 maart 1990
vanuit Rekem - België

U leest alles over routes, afstan-
den, tijden, inschrïfgeld e.d. in on-
ze krant van vrjdag 23 maart as.

Fietsen en cultuur
Buitenlanders kan men niet in
Oostenrijk laten fietsen. Dit was
tot voor kort de mening van Oos-
tenrijkers die het zelf ook niet zo
zagen zitten per rijwiel door hun
land te trekken. Veel teveel ber-
gen.Maar van dit idee is men eni-
ge jaren terug toch langzaam
maar zeker afgestapt. Gevolg:
heden ten dage biedt het Alpen-
land de ook niet zo sterke fietser

(ADVERTENTIE)

Als ze mama bij de buren wil bellen,
hoeft ze alleen de hoorn op te pakken.
M En da's nog maar één voordeel van

onze nieuwe huiscentrale. De Home-
vox 1-4 S. Daar kunt u zelf minstens vier

H telefoons op aansluiten en ook binnens-
huis mee bellen. Nog even over dat 'auto-
matisch' bellen. Stel u bezoekt even de
buren, de kleine gaat slapen. Dan- toetst u
vooraf 't nummer in en hoeft uw kind,
alleen de hoorn op te pakken. Na acht

HBS seconden kiest de Homevox dan auto-

.: HUI rnatisch het nummer.

Pf^ JË Daarnaast opereert j
||||| het kastje als huisalarm \

_\ en babyfoon en kunt

fllM Nog veel meer over de Homevox,
. die f 685,- of 19- per maand aan huur

kost, hoort u bij Primafoon.

WI HBH-B-E___H_H__i Voor telefoon ga je naar Primafoon.

fIotOAOI PRIMAFOON VAN PTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUMHETLOON, HOMERUSPASSAGE 11A- MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 -
V / ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20- VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.

INFO GRAPM KAREL GERRITS LD
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___** Jk §" _^^T #^ m_f^ maSrita/fin^pale OACFranse Adel bii Gall & Gall. i^ è
W i^mk \ Amaretto di Saronno Ol QS

Gall & Gall's eigen cognac *-"' j> M *„ „o" 131 MansionHousVwhisky- 0i75vjoix vjci__ o wigi_.xx ö__«^ Marquis cognac*** O7Q£ / "%^ _/^ __4T Marquis cognac VSOP N£l 0 7 liter_22^__________ Zl/D
draagt niet voor mets de ojuter^wr—_-_/r-' . 0J liter3A9ri- _~hj. t_jp pot. rum wit/bruin 1R95

__«É-PWw'>"?*l____!?l _A#&?ëli "/^"',/, O 7 litpr 0&-Q**T '\ A-Wk B-k'1 * jf* _J -m\Wwv^ V/& JrV^H «£>ss '" "- ' 11LC1 J __W-^S- \u\

<__^ -^bsE! KS»^'_v ■■ ?T^_--4t^».^_-----l ___B '■'■■s'ï" ''''^SH X //r ' '"■'.. s_»s?«:' __K "'s* I

l_k. v* %^l___B_m 'S\iw -k Boomsma vlierbessen- 1/I.QS

W ' (GALLJnTg ALif" lllË:;;-2^
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 maart t/m ">^S^ Of Sangre de Torro Torres 095
dinsdag 27 maart 1990(zolang de voorraad strekt). ''"'''>-*_, fJF Voor het dichtstbijzijnde adres, bel: 02503-605 55. 0.75 liter__Ary_rL *—*"
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Wij verstrekkent B.

soorten lening dei.
Enkele voorbeeldffenc.„ .. Estse42x 54x „
5.000,-148,- 122,-lua

8.000,-232,-190,-' _'10.000,-290,-238,-^
15.000,-436,-357,-PP°l
20.000,-581,-476 Jdisc

„ ..._, ..ad vvOverlijdensnsiqvoc.meegedekt, effec_.„ 'rente vanaf 12,2%, '"
bedragen en looptijr, T'ook mogelijk.
Ie hypotheken vanai.r ou

2e hypotheken ïbuc
240x180x

10.000,-117,-127,-
-20.000,-235,-254- f
30.000,-353,-381,- f
40.000,-470,-508,- M~

Mits overwaan
Lopende leningen

bezwaar.
Geheimhoudin
gegarandeerd

Doorlopend kred
Aflossing vanaf 2°/

maand.

Uw intermedis

GEURTS B
NIEUWSTRAAT \

HOENSBROE
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BENT UER OOK ZO ÉÉN DIE

DE BUURT OP DE HOOGTE HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatte aangeboden door dit blad insamenwerking met deStichting IdeëleReclame jjlltl-
'

Ee
* ' e'
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I Als U van onze nieuwe kollektie | &<

wordt het voor U een kille zomer. ■
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WINNENDE

STAATSLOTEN
ie TREKKING
MAART '90.

803eStaatsloterij, le trekking 14 maart 1990.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.

20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 084826
20 prijzen van ’ 5.000- op alle lotnummers 008918

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 9551
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 446
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 739
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 610

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 16
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 87

200.000 prijzen van ’ 15- op alle eindcijfers 2
200.000 prijzen van ’ 10- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de tweede trekking wordt
uitgezonden op TVKijk a.s. maandagavond naar

Ned. 3, NOS, aanvang 19.54 uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Hl ..ftpuMl'
* I ■ mm wtm ___

_y_-__=^=d
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

\^P/i VW Het Festival Dei Campioni tot en met 26 maart a.s. Eén voor- Een nieuwe versie voor een bijzondere prijs; met alles wat de N"WV*O^I
*h [ V / 7 deelfeest voor verantwoordrijden. Want elke Panda, Uno, Tipo Tipo zo uniek maakt, zoals 100% verzinkte carrosseriedelen. «1

mh m / 1 en Croma met benzinemotor heeft standaard elektronische En nu bij alle Tipo's de keus uit: een wel zeer voordelige finan- V /VSV\P
fVlk . f)\ injectie, geregelde driewegkatalysator en vijfversnellingsbak. ciering, een fantastische inruilprijs of gratis extra accessoires. r / l/N^
'A /?\ jljVy Een speciale uitvoering van de Panda met een wel zeer speciale Vanaf f 39.800,- ert met gunstige leasetarieven. Pure luxe met ffY f] §’
fflH Wi Pri's* Nog zon DuitenkansJe> geïnspireerd op het WK voetbal o.a. standaard stuurbekrachtiging. Nu met de keus uit: superieu- l
\ (V^Tifl >_^ in Italië: de Panaa Italia '90- Nieuw> exclusief en zeer sportie£ re inruilprijs, gunstige financiering of gratis extra accessoires. 't f/ ( J

\ J_ / Dat kan u zon f 1.700,- voordeel opleveren. De nieuwe Uno! Doe mee aan onze wedstrijd en win een CD-speler, autoradio- HM W

I iWh M lEL Wat een auto! Absoluut de toP in zi'nklasse- Vanar f 18.250,-. CD-speler of een portable-CD-speler. BULjO [\^{_\

I^S&k H __%, 19 \_W WÊ WI J/_rA
*Dit financieringsaanbod voert Fiat Auto NederlandB.V. uit in samenwerking metFiat Credit Nederland. De te financieren bedragen zijn minimaalfS.OOO,- en maximaalf 10.000,-.Een aanbetalingvan minimaal 25% van de cataloguswaarde varij
schaffen auto isvereist. Dit bedragzal doorgaans gedekt worden door de inruil van uw huidige auto. Uw nieuwe Uno dientvóór 31 maart 1990geregistreerd te zijn. Bij dezevorm van huurkoop gelden de gebruikelijke voorwaarden van Fiat Credit r*

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1,

TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT:
MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043-61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12,

TEL. 04490 - 1 75 44



J.K. Leutscher is inmiddels geen eigenaar
meer van de Frisdranken Industrie Ne-
derland. Bij de verkoop van de aandelen
bedong hij echter dat hij nogwel deze juri-
dische zaak mocht afwikkelen. Een
woordvoerder van Allied Breweries in
Breda, de nieuwe eigenaar van de Fris-
dranken Industrie Nederland, zegt niet
blij te zijn met de actie van Leutscher. „Denaam van ons bedrijf komt nu toch iedere
keer negatief in de krant."

Van onze rtv-redactie
"LVERSUM - De Amsterdamse advo-
ent B. van Maarschalkerwaart laat door
i£ deurwaarder beslag leggen op alleon-
Id.rende goederen van de VARA en het, estse huis van VARA-voorzitter Marcel
2 \ Dam. Dat heeft een woordvoerder van
j'_: advocatenkantoor bevestigd. De
j'>RA zegt officieel nog nergens van op

f'.hoogte te zijn, maar zal zich beraden op
i'idische stappen als het beslag inder-

ad wordt gelegd.
J^vocaat Van Maarschalkerwaart treedt

namens J.K. Leutscher, de vorige eige-
'jar van de Frisdranken Industrie Neder-
il[id. Leutscher wil met het beslag verhaal
len op de VARA wegens een twintigalr oude zaak. Marcel van Dam, toen nog
ibudsman bij de VARA, toonde des-

tijds in zijn programma herhaaldelijk een
fles Exota-limonade bij een onderwerp
over exploderende limonade-flessen. Het
merk Exota moest door deze negatieve
publiciteit uiteindelijk uit de markt wor-
den genomen. De rechter heeft inmiddels
bepaald dat het tonen van de Exota-fles-
sen door Van Dam een onrechtmatige

Een woordvoerder van de VARA zegt af te
wachten of het beslag daadwerkelijk

daad was. Leutscher wil dan ook een scha-
devergoeding van de VARA ter hoogte
van twintig miljoen gulden, inclusiefren-
te. Om alvast een voorschot van een mil-
joen op dat bedrag te krijgen, wil hij het
beslag laten leggen.

Dirigent Harry de Groot jubileert op alle fronten

’Muziekishet
mooiste geschenk’ Van onze showpagina-redactie

HILVERSUM - Na drie-
kwart jaar afwezigheid zal
de bekende Engelse zange-
res Vicki Brown terugkeren
op het concertpodium. Na
haar tv-optreden, afgelopen
maandagavond in de show
van René Froger bij de
AVRO, zal zij deze maand
een aantal live-concerten
verzorgen in Nederland.
Dat worden haar eerste con-
certactiviteiten na haar ope-
ratie in augustus vorig jaar.

" Harry de Groot: „Ik werkte zowel met Johnny Jordaan
als met het Berlijns Philharmonisch Orkest."

„We trouwden vlak voor de oor-
log. Mijn vrouw was 18 jaaren ik
19. Ik zat toen al in het vak, ik
speelde piano en bas. Het was

,'an onze showpagina-redactie
EERLEN - Harry de Groot

een man met een in-
ukwekkende staat van
enst. Een muzikale dui-
ndpoot, die in zijn lange
ppbaan alle facetten' van
in vak heeft beoefend. Oók
Limburg is hij zeker geen

ibekende. Harry deGroot is
ier al geruime tijd voorzitter
in het tweejaarlijkse Tnter-
ationale Blaasfestival', een
luzikale wedstrijd en een co-
foduktie van de NCRV-tele-
isie en het Limburgs Dag-
lad. Trouwens dit jaar is
Oor hem zeer bijzonder. Een

kroonjaar, zegt hij zelf en ver-
volgens komt hij met een
hele waslijst gedenkwaardige
feiten: hij is 55 jaar beroeps-
musicus, zit 50 jaarbij de om-
roep, waarvan 35 jaar bij de
televisie, hij hoopt binnen-
kort 70 te worden, hij is 25
jaar voorzitter van de visclub
en eveneens 25 jaar voetbal-
scheidsrechter. En last but
not least: hij is 50 jaar ge-
trouwd met zijn liia.

Harry de Groot is al heel jong be-

vroeger zo .dat je de ene maand
hier werkte en de andere maand
daar, je was steeds onderweg,
dus wij zagen elkaar te weinig
naar onze smaak. We waren ver-
liefd, maar samenwonen was er
in dietijd niet bij. Een zonde was
dat. Dus toen zijn we maar ge-
trouwd. In het begin van ons hu-
welijk ging mijn vrouw altijd
mee op tournee. Maar toen
kwam er een zoon en toen ging
dat niet meer. En de oorlog
kwam er tussen. Voor de oorlog
verdiende ik echt wel wat als
musicus, ik had een zeer hoog in-
komen. Maar in de oorlog heb-
ben we het heel arm gehad, mag
ik wel zeggen."

gonnen. „Mijn vader was humo-
rist. Aan-smoezenier, zoals ze dat
toen noemden. En ik moest als
jongen mee om hem te begelei-
den. Zo ben ik in het vak geko-
men. Op die manier doe je na-
tuurlijk een enorme routine op.
Je had toen programma's waar-
mee je door het land trok. Grote
programma's, waardoor je met
allerlei artiesten in aanraking
kwam. Heintje Davids, Willy
Derby, Lou Bandy, Louis Da-
vids, noem maar op. Die moest ik
dus ook begeleiden."

" Bekende gezichten uit 'Sons and daughters', defamilie Hamilton met v.l.n.r. lan Rawlings
<a.s Wayne), Rowena Wallace (Patricia), Brian Blain (Gordon) en Alexander Fowler (Angela).

Einde van W-serie na bijna duizend afleveringen

Vlaanderen kickt af van
’Zonen endochters’

ANOTHER WOMAN
V.S. 1988. Regie: Woody Allen.
Met: Gena Rowlands, Mia Far-
row, lan Holm, Gene Hackman
e.a. In: Forum Sittard.
Een filosofiedocente van middel-
bare leeftijd uit New Vork huurt
een appartement om ongestoord
aan een boek te kunnen werken.
Via een luchtrooster is zij getuige
van de gesprekken tussen een
psychiater en een patiënte, een
hoogzwangere vrouw. De woor-
den van de vrouw zullen een om-
mekeer te weeg brengen in haar,
leven. Allens lichtvoetige nieuw-
ste film met de van hem zo be-
kende spitse, bondige dialogen
en satirische toespelingen op de
New Yorkse inner circle.

A DRY WHITE SEASON
VS 1989. Regie: Euzhan Palcy.
Met: Donald Sutherland, Janet
Suzman, Zakes Mokae, Marlon
brando e.a. In: Mabi Maastricht.
Film over de bewustwording van
een blanke Zuid-Afrikaan om-
trent de onderdrukking van
zwarten in zijn land. Nog steeds
zeer actueel, ondanks de vrijla-
ting van Nelson Mandela.

A SHORT FILM ABOUT LOVE
Polen 1988. Regie: Krzysztof
Kieslowski. Met: Granya Szapo-
lowska, Olof Lubaszenko, Stefa-
nia Iwinska i..a. In: Lumière
Maastricht.
Het tweede, tot bioscoopformaat
vergrote deel van de tiendelige
tv-serie 'Dekalog', na het uiterst
morbide en zwartgallige 'Gij zult
niet doden. Kieslowski's opvat-
ting over de liefde getuigt al even
min van een zonnige kijk op de
mensheid. Als er al zoiets als ech-
te liefde bestaat, dan wordt zij
niet beantwoord. Zij die erin ge-
loven storten zichzelf in het on-
geluk.

WHEN HARRY MET SALLY
VS 1989. Regie: Rob Reiner. Met:
Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie
Fisher, Bruno Kirby e.a. In: Stu-
dio Anders Geleen.

v Van onze rtv-redactieiI^USSEL - Honderdduizenden
(en vele Nederlan-

-0
s) moeten sedert gisteren een

vVAvenningskuur ondergaan.. J zaten de voorbije vijfjaar vijf
lX?nden per week van zeven totl^ 1. acht aan de BRT-buis ge-
y om toch maar niets
jj de avonturen van hun 'Zo-

en Dochters' te hoeven mis-

De aanhankelijkheidvan de Vla-
mingen was soms bij het fanatie-
ke af. „Ik maak me meer zorgen
over de toekomst van Debbie,
Wayne, Beryl en co, dan over die
van mijn buren. Ik zie hen zelfs
liever dan mijn ouders", zei een
vrouw tegen de krant De Mor-
gen. „Het zal straks zijn alsof een
familielid is overleden."

THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vito e.a. In:H5
Heerlen en Cinema-Palace Maas-
tricht.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

TALK RADIO
VS 1988. Regie: Oliver Stone.
Met: Eric Bogosian, Alec Bald-, win, Ellen Greene e.a. In: Lumiè-
re Maastricht.
Alan Berg was een radiopresen-
tator met een beruchte reputatie.
In zijn nachtelijk programma liet
hij opbellers de meest absurde,
racistische, antisemitische en
haatdragende taal spuien, om ze
vervolgens verrot te schelden. In
1984 werd hij vermoord door éen
neo-nazi.

KING OF CHILDREN
China 1988. Regie: Chen Kaige.
Met: Kie Yuan, Yang Xiuwen,
Chen Shaohua e.a. In: de Spiegel
Heerlen en Filmhuis Sittard.
Een jonge leraar wordt na zijn
verbanning naar het platteland,
aangewezen om te gaan werken
op een middelbare school in de
streek. Hij houdt er een oncon-
ventionele manier van lesgeven
op na. Juist als zijn leerlingen
plezier krijgen in het onderwijs
en tekens van zelfstandigheid
vertonen, wordt hij terugge-
stuurd naar zijn werkdprp.

BIRD
VS 1988. Regie: Clint Eastwood.
Met: Forrest Whitaker. In: Film-
huizen Roermond en Venlo.
Biografische film over Charlie
'Bird' Parker, vermaard alt-saxo-
fonist die hele generaties saxofo-
nisten beïnvloed heeft. De
soundtrack is een technisch
hoogstandje.

" Mia Farrow in 'Another woman' (Forum - Sittard).

De avonturen van gewone men-
sen die elkaar beminnen, het le-
ven zuur maken, die intrigeren
en soms zelfs elkaar naar het le-
ven staan, blijken vooral een
enorme aantrekkingskracht op
vrouwen van 45 tot 55 jaar, op
ouderen en tieners te hebben.
Van de Vlaamse bejaarden bleek
35 procent naar de serie te kij-
ken.

kinderfilms

Urbanus »aakt als Koko Flanel
verzeild in dereklamewereld en
ontpopt zich tot ieders verbazing
tot een veelgevraagd fotomodel.

Herbert Flack, Bea van de Maat,
Willeke van Ammelrooy e.a. In:
H 5 Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht, Roxy Geleen, Forum
Sittard en Royal Roermond.Met een kijkdichtheid van 15 tot

20 procent werd het een van de
best bekeken programma's op de
Belgische televisie. De Vlaamse
kranten stonden de afgelopen
dagen vol met verhalen van men-
sen die ronduit aan de serie ver-
slaafd zijn geraakt. „Mijn leven
stort in", zei een vrouw nu alles
voorbij is.

De eerste aflevering van die serie
kwam in 1985 op het scherm na-
dat er ook in Nederland een aan-
tal van was uitgezonden. In re-
cordtijd wisten dé Sons and
Daughters, een soort Dallas maar
dan met gewone mensen, zich in
de kijkersgunst van honderddui-
zenden Vlamingen een vaste
plaats te verwerven.

Bij de BRT geeft men ronduit toe
dat deze soap-opera een ideale
'gangmaker' was voor het BRT-
nieuws. Men heeft nu besloten
om de populaire - en ook al
Australische - serie 'Buren' de
plaats van de Zonen en Dochters
te laten innemen. Maar de ver-
wachting is dat die heel wat min-
der kijkers zal weten vast te hou-
den, ook al lijktzij als twee drup-
pels water op Zonen en Doch-
ters.

Kunnen mannen en vrouwen ge-
woon vrienden zijn? Of zit seks
onvermijdelijk in de weg? Rela-
tiekomedie over een stel dat het
tóch probeert.

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

KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn Co-
ninx. Met: Urbanus, Jan Decleir,

ge «iet minder dan 972 afleverin-
* n> een heus record voor Euro-
ee^e begrippen, kwam dinsdag
|J? eind aan het Australische fa-t^'iedrama 'Sons and Daugh-
gf s

" en daarmee aan een van de
C}e kijksuccessen van de BRT.
S-^iddeld keken per afleveringO. 600.000 Belgen naar de bele-

van hun helden,

'^vi " Vlaamse commerciële te-in'siemaatschappij VTM haalt
sch nu opgelucht adem. Mis-
kijj!eri dat nu eindelijk ook de
Joffers van het eerste VTM-
ir>s fjaal van zeven uur de hoogte
k;>n eten- En DÜ de BRT is men
a_ht" dat het journaal van half
_Hh PJotseling fors in de kijkers-V|l zal zakken.

heeft een goede zet ge-
W ' door 'Zonen en Dochters'
*Vn oVer het VTM-nieuws te
*end.ammeren- De honderddui-
W n bleven na afloop kijken
(lo0'r het BRT-nieuws, dat daar-
it. als enige BRT-programma
V^e verder door populaire
tv.t.Or

"Pl_ogramma's overheerste
&iaa £~J-ien van Vlaanderen een. "Ls hield.

OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht en StudioAnders Ge-
leen.
DE TOVENAAR VAN OZ
In: Kinderfilmhuis de Spoel
Heerlen; v.a. 5 j.
DE AVONTUREN VAN EEN
MOLLETJE
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht; v.a. 4 j.
JUNGLEBOOK
In: Royaline Roermond.

Bezoekjes aan Vlaanderen van
de verder volstrekt onbekende
acteurs uit de serie brachten de
afgelopen jaren duizenden men-
sen op de been. Aan speciale
'Sons andDaughters'-reizen naar
Australië namen honderden
mensen deel. Zij bezochten de
studios, de lokaties in het land en
zelfs de acteurs thuis.

In talloze huishoudens werd het
tijdstip van de maaltijd afge-
stemd op de uitzending van de
serie. Naar Zonen en Dochters
werd vooral in familieverband
gekeken. „Je keek nooit alleen",
zei een verslaafde. Alle lief en
leed van de hoofdfiguren werd
uitgebreid besproken op een ma-
nier die Dallas nooit heeft be-
reikt.
De serie kwam in Australië twee
jaar geleden al aan zijn eind,
vooral omdat de acteurs en actri-
ces er meer dan genoeg van had-
den. Na 972 afleveringen geen
wonder. Voor Australische be-
grippen is dat overigens niets bij-
zonders. Een soortgelijke serie
haalde op de Australische tv
meer dan 1100 afleveringen.

Die vinden plaats vandaag in de
Martinihal in- Groningen, 16
maart in het Nederlands Con-
gresgebouw in Den Haag. 29
maart in de Veluwehal in Barne-
veld en op 30 maart in de Fries-
landhal in Leeuwarden.

Zijn veelzijdigheid kende geen
grenzen. Hij werkte zowel met
Johnny Jordaan als met het Ber-
lijns Philharmonisch Orkest.
„Alles wat er op muziekgebied te
doen is, heb ik gedaan. Je kan
het zo gek niet bedenken. Nee,
een duidelijkevoorkeur voor een
bepaald genre heb ik niet. Mu-
ziek 'is muziek. En ik doe alles
met dezelfde hartstocht. Ik vind:
muziek is het mooiste geschenk
dat de mens van Onze Lieve Heer
heeft meegekregen. Muziek is zo
fantastisch, dat is niet te vertel-
len."
In zijn carrière heeft Harry de

Gesteund
Ook had zij de grote ambitie om
haar laatste CD 'Lady of Time' te
voltooien. Tijdens haar verblijf
in het ziekenhuis werd zij boven-
dien gesteund door haar talrijke
fans, die haar met vele brieven
een hart onder de riem hebben
gestoken. De doktoren hebben
versteld gestaan van haar wils-
kracht en hebben nu toestem-
ming gegeven voor vier optre-
dens in Nederland.

Ze is niet bij de pakken neer
gaan zitten, maar heeft altijd ge-
loofd in een mogelijk herstel.
Hierbij werd ze gedreven door
een sterke wil om nog veel te be-
reiken met haar muziek.

Groot veel gedaan voor radio en
televisie. Op beide gebieden ver-
richtte hij pionierswerk. In de
gouden AVRO-tijd, eind jaren
vijftig, was hij musical-director.
„Alle dingen die met muziek te
maken hadden, die liepen via
mij. Tenminste, wat televisie be-
treft. Ik had echt carte-blanche.
Het eerste wat we deden was de
Weekend-show met Mies Bouw-
man. En dat was het helemaal,
dat programma was zo ver-
schrikkelijk populair."

Amusement
Na vijfjaar AVRO, kwam Harry
de Groot terecht bij de NCRV.
En bij die omroep bleef hij han-
gen. „De NCRV-televisie is toch
wel mijn muzikale leven ge-
weest. Je moet het niet theatraal
opvatten, maar daar heb ik mijn
leven aan gegeven. Ik kwam daar
in de tijd dat Peter Koen de scep-
ter zwaaide in samenwerking
met Dick van Bommel. De
NCRV was toen eigenlijkeen vrij
conservatieve beweging. Amuse-
ment was al bijna een vies
woord. We zijn er toen behoorlijk
tegenaan gegaan en ik kreeg alle
kansen om aan de gang te gaan.

Ik begon daar als eerste met een
programma waarin alleen Neder-
lands repertoire werd gebracht,
Riedels en Fiedels heette dat. Di-
verse artiesten zongen hun lied-
jes met een groot orkest erbij. Ik
was toen al een voorvechter van
Nederlandse muziek. En dat ben
ik gebleven. Ik denk dat ik des-
tijds juist daarvoor, voor die pro-
paganda, de Gouden Harp heb
gekregen."
Harry de Groot was betrokken
bij veel NCRV-programma's. Hij
componeerde destijds alle tunes
voor de NCRV. Hij schreef de
muziek voor tv-series en diverse
shows. En hy introduceerde de
musical op televisie. „Als er een
musical uitkwam, dan haalden
wij daar een blokje uit en pro-
beerden dat op televisie te bren-
gen. En dat waren toen nog
meestal Engelse versies. Op een
gegeven moment stopte dat, we
kregen de rechten niet meer. En
daar zaten we. Toen zei ik: geen
man overboord, we gaan zelf mu-
sicals doen. Om kort te gaan: ik
hebsamen met Willy van Hemert
zeven avondvullende musicals
geschreven. En met een enorm
succes.'"

Vicki Brown moest haar najaar-
stournee in 1989afbreken toen er
in haar lichaam sporen van kan-
ker werden geconstateerd. De
ziekte werd in een zeer vroeg sta-
dium ontdekt, waarna twee ope-
raties volgden en een chemothe-
rapie behandeling, waardoor ge-
nezing mogelijk bleek. De zange-
res is tamelijk nuchter gebleven
toen haar ziekte ontdekt werd.

Orkesten
„Na de oorlog waren er de zoge-
naamde tournees voor Philips en
zo, met allemaal bekende ster-
ren. In dietijd was het nog steeds
zo dat alleen een pianist bege-
leidde. Toen heb ik op een gege-
ven ogenblik gezegd: dat kan
niet meer. Ik vond een piano te
weinig voor zon artiest. Dus
toen zijn we begonnen met een
trio, daarna een kwartet en zo is
dat een beetje opgevoerd. Later
is dat in grotere vorm doorge-
gaan. Echte eigen orkesten kreeg
ik ook al gauw. Er was een tijd
dat ik bij de omroep zeven orkes-
ten tegelijk had."
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films
door Gemma Wildenberg

Erwtjes Ouwe
Leemband
in Heerlen

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - De Erwtjes Ouwe
Leemband zal aanstaande vrij-
dagavond vanaf 22.00 uur te zien
en te horen zijn in de Raetskelder
aan het Raadhuisplein in Heer-
len. Daar vinden in de komende
weken overigens ook nog tal van
andere muzikale aktiviteiten
plaats. Zo zal bijvoorbeeld tij-
dens de Latin American Swing-
night, op vrijdag 23 maart, Riek
Nolov met zijn band optreden.
Traditiegetrouw is er op de laat-
ste vrijdag tot besluit van de
maand weer een swingende jazz-
session onder leiding van Wiel
Derix.

Vicki Brown
terug op

concertpodium

Beslag op panden
VARA en Van Dam

wordt gelegd. „Wij zijn er nogal boos over.
Deze zaak sleept al twintig jaar en het is
belachelijk om nu beslag te laten leggen.
Bovendien is het vernederend dat de we-
derpartij ons klaarblijkelijk niet krediet-
waardig acht, want anders laatje geen be-
slag leggen. Wij denken dat het een publi-
citeitsstunt is."

Limburgs dagblad show
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jipiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden' ’ 1,00 per mm; 'Onroerend
Goed en Bedrijven Transaklies' ’ 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
'meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeDuco Summo Scanner} 2230.

Personeel aangeboden
Nette vrouw zoekt WERK- Met een PICCOLO in het
ZAAMHEDEN voor 2 a 3 Limburgs Dagblad raakt u
ocht. p.w., liefst in dieren- uw oude spulletjes 't snelst
winkel, omg. Bom, Lim- kwijt. Piccolo's doen vaak
bricht, Sittard. Tel. 04498- wonderen... Probeer maar!
52662 liefst na 18.00 uur. Tel. 045-719966.

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

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

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

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

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

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

043-210551, Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

G.C.S. Nederlands-bedrijf
met Limburgse inbreng.

Voor op korte termijn gezocht:
Zelfstandig werkend personeel met goede vakkennis,

motivatie, certificaten en diploma's.
Voor langdurige projekten in drielandenhoek.- Lassers alle richtingen met certificaten.- Bankwerkers (machine), monteurs (machine)- Montage bankwerkers- Elektriciens alle richtingen met diploma's- Isoleerders dun/dikwandig, isoleerders (makers)- Steigerbouwers, konstructieschilders- Loodsenbouwers (voormannen)- Kortverbandwerkers.

Reacties: ma. t/m vr. tijdens kantooruren 010-4625755,
zaterdag zijn wij te bereiken tot 13.00 uur.

Slagerij Harzon vraagt voor direct
winkelmeisje

sollicitatie na telefonische afspraak.
Kloosterbosstr. 118, Kerkrade. Tel. 045-452838.

Nette en vriendelijke verkoopster
gevraagd. Full-time, liefst met ervaring in onze branche.

nette keukenhulp
voor 3 a 4 middagen per week.
Aanmelding na tel. afspraak:

Patisserie Kengen Heerlen. Tel. 045-714873.
Gevraagd

ambitieuze verkopers(sters)
vanaf 18 jaar, voor verkoop van onderhoudsprodukten,

in Vlaams België. Goede verdiensten en vrij vervoer.
Bellen tijdens kantooruren 09-3211526899.

Wij vragen
Serieuze kandidaat

in bezit van aannemers-papieren. Br.o.nr. B-3924, aan
Limb. Dagbl. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Dagblad "De Telegraaf"
Voor bezorgwerkzaamheden in Nuth, zoeken wij

Bezorg(st)ers
die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur willen bezorgen.

Melden tijdens kantooruren tel. 045-460683

Chauffeurs
gevraagd voor binnen en

buitenland, zonder ervaring
onnodig te solliciteren.

Broek Tranport BV, Vaals.
Tel. 04454-2341.

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.
Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken werken, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur
Wij vragen voor direct WIN-
KEUUFFROUW (plm. 32
uur per week). Telef. ml.
045-212660. Bakkerij Ha-
nedoren. Hoensbroek.

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.
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 L.D., 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 fritu-
rehulp met ervaring voor en-
kele avonden per week. Inl.
045-412759, na 12.00 uur.
MEIJES gevr. wegens uit-
breiding. Werkt in overleg.
Intern mog. Club Bubbles.
Geleen. 04490-42313.

FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht. Markt
31, Kerkrade.
Gevraagd CHAUFFEURS
voor groepsvervoer en taxi-
chauffeurs. Tel. 045-311494
Gevraagd zelfst. FRITURE-
HULP part-time. Tel. 045-
-419764, na 18.00 uur.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Wij zoeken energieke erva-
ren VERKOPERS voor
onderhoudsprodukten in
België v.d. firma Mias. Goe-
de verdienste. Inl. tussen
19.00-20.00 u. 045-219822.
Zelfstandig werkend kok of
kookster, kelner of serveer-
ster. Hotel 't CENTRUM,
Grendelpl. 14, Valkenburg.
Tel. 04406-15333.
Club Bubbles vraagt GAST-
VROUW (Cheffin) tel.
04490-42313.
TELEFONISTE/RECEP-
TIONISTE gevr. v. 40 u. p/
wk. full-time, met: zeer goe-
de contactuele eigensch.,
HAVO-opleid., i.b.v. type-
diploma en erv. met tekst-
verw. Bent u geinterres-
seerd bel dan 045-229322.
Van Melick Foodgroup, voor
het maken van een afspraak
Gevr. vr. FRITUREHULP
Ifst. met erv., Ift. 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.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
METSELAARS voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 of
04405-1236 b.g.g. 09-49.
245147260.

OPPAS gevr. voor ca. 2 !
avonden per week. 04490- j
55775. ;
Uitgaanscentrum GLOBE
Beek vraagt ervaren buffet- i
hulp voor weekend. Tel. ,
04490-79297. :
Gevraagd zelfstandige FRI-
TUREHULP. Tel. 04490-
-79297. :
AUTOSPUITER of halfwas, ,
ook ouder persoon om voor- 'bewerking. Niks, Hillesha- ;
gerweg 57, Mechelen.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
BRUTO-LOON ’ 3.400,-.
Tel. 04754-86745.
2 uitstekende TUINMAN- JNEN gevr. voor inrichten en
onderhouden van tuin 900 ,
m2. Alleen echte vaklui ge-
lieven zich te melden, tel. na
18.00 uur: 04404-1695
ZAKENPARTNER gevr. om ;
positie v. beveiliging- en be-
wakingsbedrijf Limburg te !
versterken. Financiële in-
breng en verstand van za-
ken noodzakelijk. Deelname
op directieniveau mogelijk.
Discretie verzekerd. Br.o.nr.
B-3923, aan L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen. .
Bar Monopole Herzogenrath
Merkstein sucht nette BAR- I
DAME. Garantie, tel. ab
17.00 uhr. 09-49-2406-
-62928.
Gevr. flinke HULP in de :
huish. voor 2 ochtenden p.
w. Br.o.nr. B-3925 L.D., J
Postbus 3100, 6401 DP I
Heerlen. !
Hotel-restaurant Prinses j
Juliana te Valkenburg vraagt 'voor direkt AFWASHULP ]
voor in de avonduren (jaar- "betrekking). Tel. aanmelden .
tussen 9.00-12.00 uur. Tel. '04406-12244. I
Gevr. leerling BROOD-
BANKETBAKKER, Ift. 16-18 I
jr. Tel. 045-210360.
Autobedr. vraagt MON- 'TEUR, leerlingmonteur, ;
poetser en plaatwerker, evt.
part-time. Tel. 045-456963.
Gevr. verkoopster en part- l
time verkoopster. Slagerij I
AMERICA, St. Pieterstr. 44, I
Kerkrade. Tel. 045-456435.
HULP in de huish. gevr. 1 a!
2 keer p.week, tel. 045-
-418163, na 18.00 uur.

Onroerend goed te huur gevraagd

’ 1.000,- Beloning
Voor degene dieeen jongwerkend gezin aan een eenge-
zinswoning helpt. Omgev. Heerlen-Landgraaf. Tel. tussen

18.00 en 20.00 uur tel 04750-40103.
J. vrouw zkt. appartement of Van maandag t/m vrijdag,
zelfstandige WOONRUIM- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
TE In Sittard of Geleen. Pr. uw PICCOLO telefonisch
plm. ’ 700,-. 04406-14936. | opgeven. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur FRITURE omg. Brunssum.
riante bungalow 2725549nean i2.0oteuur.

in Voerendaal ~__-__,,-__, ...
gunstige ligging nabij station.

Huurpr. ’ 1 350.- p mnd. Studio, best uit woon slaap-
Inl 045-460734 kamer, keuken, badkamer.■—'■ '-——- Huurpr. ’423,23 excl. p.m.

Voor kamers/etages in DEN Huursub. mogelijk. Inl. VanHAAG omstreken en prov. Qerwen & Van de Geer B.V.
Z.Holland. Kom naar 043-252425.woningburo De Goede Hoop :
Wagenstraat 179 I, den SUSTEREN te h. bovenwo-
Haag. Tel. 070-3643444. ning ’ 767,- all-in, subsidie
Geop. ma-za van 11-16 u. mogelijk. 04499-1919, na
en van 20-22 u. 18.00 uur 2181.

Onroerend goed te koop aangeboden
-__■■■ ■■■■■■■■. -ii i

Het Piccoloteam
van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaar en 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.

De keuze van een woonhuis en een hypotheek zijn zaken
waarvoor meerdere zaken afgewogen moeten worden. Wij
van Assurantiekantoor van Oppen BV kunnen deze keuze
voor u vereenvoudigen. Wenst u vrijblijvend advies of dat
iemand van ons kantoor kosteloos meegaat naar het door

u te kopen pand, bel dan: 045-254543 of kom naar ons
kantoor Lindeplein 5 te Brunssum.

Van Oppen BV,
gewoon net even beter!!

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
Te koop 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, 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.

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. 'Te k. vrijst. WOONH. vrij uit-
zicht opp. perc. plm. 900m2, ■met stallen en oprit, (naast
woonh. event. bouwplaats).
Perceel direkt te aanvaar-
den. Sportstraat, Kerkrade-
W. Tel. 045-422801.
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.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Gem. kamers te huur te
VALKENBURG met huiselijk
verkeer liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229 -Te huur zonnige KAMER
met eigen kookgelegenheid.
Tel. 04459-2120.
Kamers te . v. student/ver-
pleeg, te Bleyerheide/
KERKRADE, 045-461153.

Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta- -giaire. Tel. 045-721268.
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380. -Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04743-1579.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. BETONMOLEN
’250,-. Tel. 04493-2211.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-,
dustrie. Tenelenweg 8-10. ■Tel. 045-750187.
Te k. div. maten alum. RA-
MEN en alum. pui met deur,
tevens balken, planken en
keepers. Tel. 043-632433.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

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

Winkel&Kantoor
Te k. gehele WINKELIN-
VENTARIS voor vele doel-
einden geschikt. Tel. 045-
-213249. 'Geldzaken
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
Bel voor vakkundig invullen
van uw BELASTING-
FORMULIER. 045-312949

Transacties
i

Vertegenwoordiger in kunst- (
stof ramen zoekt MON- j■ 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.

Landbouw en Veeteelt

ONDERDELENBANK. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 04493-2715. teer via: 045-719966.

Auto's

Aktie - Aanbieding:
KARCHER HDS 590 COMPACT

warmwater hogedrukreiniger - 150 bar - 620 Jtr./uur

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

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

Financieel voordeel
t/m 31 maart 1990

Bij aankoop van een
Renault top-occasion

(div. merken)
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde betaling
12 maanden 0% rente

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

Max. te financieren bedrag ’ 10.000,-

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

Verhuisd

anan
Creusen B.V.

ons nieuw adres is:
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-742121
Mazda Auto Leymborgh B,V.

Mazda 626 1.8 LX sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX sedan
'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84-'B5; Mazda 626

1.6 GLX sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX '82; Mazda 323
1.3 GLX sedan '87; Mazda 323 1.5 GLX sedan '86; Mazda
1.3LX sedan 2x '86; Mazda 323 1.3LX HB 2x '86; Mazda
323 1.6iLX HB veel ace. '87; Mazda 323 1.3 HB 5-drs.

'85-'B2; Maxda 323 1.7 GLX D station '87; Mazda 323 1.3
HB DX '83; Opel Kadett 1.2 SC HB veel ace. '87; Opel Ka-
dett 1.3SHB aut. 24.000 km. nw.st. '87; Opel Kadett 1.2S
stationcar '86; Opel Rekord 2.0 S LPG sedan 4-drs. '82;
Opel Kadett 1.2 city puntgaaf ’ 1.250,-; Ford Escort 1.1

Laser veel extra's '86; Nissan sunny 1.6SLX aut. nw.st. '87
Mitsubishi Galant 1.6 GLLPG nw.st. '82; Mitsubishi Lancer
4-drs. ’ 2.500,-; BMW 318i32.000 km. 1987; Fiat Panda
34 40.000 km. '86; Fiat Uno 45 siiver uitv. '87; Mazda 929

2.2iaut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hogekorting. Occasions met Mazda-
Kroon garantie. Bornerweg 2-8, Limbricht. 04490-15838.

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———Citroen Visa 11 RE '85; Ford Escort 1.1 Laser '85;
Citroen BK 1.4 E '87; Ford Escort 1.3 CL '87;

Citroen BK 19TRSBreak'B6 Ford Escort 1.4 CL '87;
Citroen BK 19TRSBreak'BB Ford Escort 14 CL 5-drs.'B6;

Ford Escort 1.6 5-drs. '86.
Göttgens Sittard Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565. Tel. 04490-16565.

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

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565. "Opel Veetra 1.61 5-drs. '89;

Opel Veetra 1.8 S 5-drs.'B9
Göttgens Sittard I

Tel. 04490-16565.
Peugeot 205 KR '86;
Peugeot 309 KR '87;

Peugeot 505 GLD Break '88
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.
Toyota Starlet '87;

Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Corolla GT11.6 V '89
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard,

Tel. 04490-16565
Fiat Uno 60S '86; Saab 900
'86; Seat Ibiza GL '86; Volvo
340 DL 5-drs. '86; Opel Cor-
sa 3-drs. '85 t/m '88; Opel
Corsa 2-drs. '85 t/m '88;

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

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

aanbiedingen elders deze
pagina.

Feil\—t*Kt.

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.

Te k. VW GOLF GTi, 1980, ,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi, vaste
pr. ’ 8.300,-. 045-441342
Tek. RENAULT 4 F 6combi,
bwj. eind '82, APK 1 jr., i.z.g,
st., vr.pr. ’ 2.650,-. Heerler-
weg 80, Voerendaal.
Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
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.
AUDI 80 GL diesel bwj.'Bl i.
z.g.st. trekh. sunr. alarm.

’ 4.750,-. Tel. 045-255843.
Austin MINI 1000, met veel
extra's, bwj. '78, APK 3-2-
-'9l, vaste pr. ’850,-. Tel.
045-721477.
Te k. CITROEN BK 14 bwj.
'86, kl. wit, 74.000 km. LPG
trekhaak, ’10.750,-. Tel.
043-212342.
Datsun CHERRY 1200 GL
Coupé 5-gang t. '80 APK i.z.
g.st. ’ 1.850,-. 045-720951.
Te k. gevr. AUTO'S van
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Te k. BMW 732i, bwj. '84 en
Opel MANTA, bwj. '81, mr.
mog. Caumerweg 38, Hrl.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiësta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Opel Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’8.900,-;
BMW 315 t.'B3 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t.'Bl ’ 3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut, t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4
’2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’4.900,-; VW
LT-bus personenvervoer t.
'82 ’5.700,-. Opel Ascona
19 S, '78, autom., ’ 1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Lada 1500 S, sta-
tion, t.'Bs, ’3.500,-; Rover
2000 S t.'B4 nw. st. koopje
’4.500,-; Honda Prelude
automaat t.'Bl sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Datsun
Violet 5-bak t.'B2 ’ 2.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’4.900,-; Simca Bestel '82
’2.900,-; Opel Ascona t.'B2

’ 2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van
maand, t/m vrijd. 9.00-19.00
uur, zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin. aar mon

In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
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.
Fiat RITMO 65 L bwj. '80,
APK jan. '91, koopje ’ 700,-
Tel. 04490-10304.
Te k. FIAT X1.9 bwj.'Bl, kl.
rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 04499-3325
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '87,
60.000 km., weg. verh., vr.pr
’10.800,-. Tel. 045-425746
09.49.241154926.
T.k. Ford TAUNUS 1.6 L nw.
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, goeden zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Te koop Ford TAUNUS 2.0,
bwj. '78, pr. ’750,-. Tel.
045-325671.
Te k. Ford TAUNUS combi
'82, Ghia uitv., i.z.g.st., km.
st. 76.000, t.e.a.b. Tel. 045-
-440073, na 18.00 uur.
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
Honda CIVIC aut. prachtig
APK 100% in orde '81

’ 2.350,-. Tel. 045-318619.
JAGUAR 4.2 '79 duurste
Daimler blauwmet. APK 2-
91, ’ 6.000,-. 045-319328.
LADA 2105 GL 1300 bwj.'B2
nw. banden, i.z.g.st., APK 3-
91, ’ 1.350,-. 045-230346.
Te koop MAZDA 323 ES
bwj. '78. Tel. 045-752648.
Te k. MAZDA 323, 4 deurs,
APK gek., prijs ’3.750,-.
Tel. 04744-2534 b.g.g.
04743-2220.
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 koop in nieuw staat verk.
MAZDA RX 7, juni '81.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Te k. MERCEDES 280 SE,
veel extra's, vr.pr.

’ 19.500,-. als nieuw. Tel.
045-229700 of 045-244240.
Te k. MITSUBISHI Celeste
1600 bwj. 12-'BO, APK 2-'9l
1e eigen., 79.000 km., vr.pr.
’2.500,-, mr. mog. Tel.
045-225774.
Te k. Mitsubishi 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 REKORD 2,3 diesel,
bwj. '82, APK 2-'9l, div. ex-
tra's, auto verkeert in st. van
nw., zien is kopen. Pr. n.o.t.
k. Tel. 043-436204.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-323576.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
stationcar, bwj. '84, groen,
pr. ’ 10.500,-. 045-463915.
Te koop Opel MANTA 2.0
GTE, '79, als nw., ’2.850,-.
Tel. 045-316940.
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.
Te k. Opel KADETT HB 1.6
diesel, kl. blauw, bwj. '84,
APK-gek. vr.pr. ’ 5.750,-.
E. Casimirstr. 2 Kakert/
Landgraaf.
Opel SENATOR 28S aut,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, ’4.250,-, tel. 045-
-323178.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'79, sportvlg., APK '91. Tel.
045-215361.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Mooie ASCONA 4-drs., bwj.
'81, met radio en trekh. Pr.
’2.250,-. Tel. 045-422610.
Te k. ASCONA 2 L bwj. 10-
-'BO kleur rood, ’2.000,-.
Tel. 045-325441.
Te k. Opel KADETT D 1,6 S,
autom., LPG, bwj. '82, vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-225080.
Opel KADETT '80, 5-drs.
HB Berlina, APK 3-'9l,
i 2.950.-. Tel. 045-322R19
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Opel KADETT 1.8 S Hatchb.
3-drs., nw. model, '88, kl. wit
sportvlg., LPG, 60.000 km.,
1e eig., verk. in absolute nw.
st„ ’ 15.750,-. 045-423265. ,
Te k. PEUGEOT 305 Stat. '.
car 1983, 100% in orde. Pr.
’4.750,-. Tel. 045-461078.
Te k. PEUGEOT 205 km.st.
39.000, i.z.g.st., tel. na 18 u.
045-228357.
Pracht RENAULT 5 GTL,
bwj. '81, 60.000 km, zeer
mooi en gaaf. 045-456487.
Te koop RENAULT 14 TL
bwj. 11-'BO, 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.
RENAULT 25 GTS '84,
i.z.g.st., pr. ’9.500,-. Tel.
043-617979.
RENAULT 5 GTL bwj. '81, i.
z.g.st, pr. ’1.550,-, APK
'91. Tel. 045-410750.
Voor liefh. te k. groene
SAAB '79, 134.000 km, pr.
’1.200,-. Benzenrade 45,
Heerlen. Tel. 045-425574.
Te k. Subaru 1800 GLF aut.
bwj. '85, z.g.a.n. DIGITAAL
dashboard, electr. ramen,
stuurbekr., 50.000 km, pr.
’13.000,-. Tel. 04406-
-15074, na 18.00 uur.
SUZUKI Jeep LJ 80, grijs
kent. '79, soft-top, extra's
04455-1237.
Te k. SUZUKI Alto 3-drs.
10-'B4, i.z.g.st. ’5.250,-.
045-316940.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’ 9.795,-. 04454-4738
T.k. Suzuki JEEP Softtop,
bwj.'B3, zwart, vr.pr.

’ 7.800,-. Tel. 04498-52317
Te koop Toyota COROLLA
HB, bwj. mei '88, km.st.
33.000, weg. omst.heden.
Tel. 045-463301.
Automatiek TOYOTA Corol-
la bwj.'Bl, APK 4-'9l, als
nw. ’ 3.450,-. 045-316940.
Te koop Toyota COROLLA
bwj.'7B, APK mei '90,
’500,-. 045-318171 na
18.00 uur.
Te k. TOYOTA Starlet bwj.
'80, APK 13-02-'9l
’2.250,-. 045-218925.
TOYOTA Corolla de lux, km.
st. 77.000, vr.pr. ’ 1.200,-, i.
z.g.st. van onderh. Tel. 045-
-259297, na 18.00 uur.
Moet weg koopje VW GOLF,
bwj. '86, veel extra's, mr.
mog. Caumerweg 70, Hrl.
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 k. VW GOLF diesel bwj.
'88, 42.000 met trekhaak, kl.
geel. Cat. w. ’ 20.000,-, z.g.
a.n. ’ 17.250,-. Tel. 045-
-310009 na 19.00 uur.
Zeer sportieve GOLF 1.8
bwj.'B6, ’ 16.800,-. Gre-
melsbrugge 38 Rimburg.
Te k. VW GOLF bwj.'7B,
APK gek. 3-'9l, vr.pr.
’1.750,-, Schievelbergstr.
4 Brunssum tel. 045-259654
VOLVO 340 automaat nov.
'86, i.z.g.st., weinig km.,
gunstige prijs. 04490-34411
VOLVO 244 GL bwj. '79,
autom. m. LPG, goudmet.
vr.pr. ’ 1.950,-. 045-220554
VOLVO 360 GLT inj. '86,
veel extra's. Na 16.00 uur:
Neptunusstr. 21, Geleen,
tel. 04490-42416.
Te k. VOLVO 340 DL bwj.
1989, vr.pr. ’17.500,-. Tel.
04490-17868.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
TOYOTA Corolla'Bl 4-drs.
’2700,-; Opel Kadett HB
12N'80 ’3500,-; Honda Ci-
vic aut.'Bo ’ 2900,-; Fiat Rit-
mo'B3 ’ 3900,-; VW Golf D
'79 ’ 3600,-; Renault Fuego
GTL'BI ’4500,-; Opel As-
cona'Bl ’ 3500,-; Mitsubishi
Galant'Bo ’2200,-; Colt'79
’1950,-; Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf.
045-311078.

Wij betalen een goec^1
voor uw AUTO. Te\f_
414372 of 422959. *c"
INKOOP alle typen gif.
vanaf ’ 500,- tot ’ 3C",
Tel. 045-411572. en
Ford Siërra 2.0 GL S» #>;
car '86; Kadett 120^
tioncar 5-drs. '85; 3Xaaa'8385 '86; Kadett 12^Ford Siërra 1600 5-düg,.
nieuw model; Ford S c .'
2.0 GLI '85; Opel Kad blc

ravan diesel 5-drs '87sP,r

da 323 '82 ’4.500,11111
Golf CL 130086; FO.IIIH
ra 2.0 '84; Ford Sier
GL 5-drs. '86; Lada 2f~
nw. '84 ’ 4.000,-; Me|*<
200 Benzine heel "*'’4.900,-; Honda Civ'—Ford Escort 1100 '83Un
Kadett Stationcar 13.ika

’ 3.000,-. Auto's methiLvaggarantie. Inruil en\jyeciering. APK-keurirki.
tion. Stan WEBER ATa,
drijf, Baanstr. 38 Sc.*
berg. Tel. 045-314175^
Honda Quintet 5-dr*jg
zeer mooi; Fiësta 1.3 v,
mooi '80; Ford 1600 lfag.st; Datsun Sunny _
zeer mooi '80; Volvo 3®
aut. '78; Ford Siërra _?
'86 in nw.st. APK-keur?"

’ 60,-. Grote beurt plu.'l!e

’ 240,-. Garage [ a
OSOJNIK, Tripstraat^'
Eygelshoven. 045-460"
Garage Central, t.k. c

£

ESCORT 1600i, 5-drs ~'88, kl. wit en Peugeo'":
5-drs., bwj.'B9, kl. blau* 0'
Bovag-garantie. RijksfpTi
97, Geleen, 04490-43^
Toyota Starlet '81; s£!Swift 13GL'87; Suzuk"!
4-drs. '86; Suzuki Air'
Suzuki Alto autom. '84°'
zuki Alto autom. '84; _
Alto '83; Opel Kadett tf'e
pel Kadett autom. seda"si
Opel Kadett 1300 G^TVW Passat D '81; VWD
1300 '87; VW Golf P>Se
Volvo 360 injection '85*C
100 D '84; BMW 32^0
BMW 316 rood '85; I.
316 wit '85; Mercedei t
207 D '86. Auto»e|.
REUBSAET, Opde Ve ch
49, Geleen. Inr.- tFinanc. Tel. 04490-41 .
Uw adres APK keuri.'»
Alle auto rep. , l

Volvo 740 GL Turbo ( I,
stationcar wit, nov. '87 i r
vo 340 GL 1700 cc ' Asedan rood '88; VolvötaDL 5 Speed 1.4 '85; |
geot 305 GR 1.3 grijs
'86. Volvo A. KLUNkJ
Koumen 7, Hoensoi|
045-220055. _.)'
MAZDA 626 Coupé 'Bh-

’ 2.750,-; Volvo 246

’ 1.950,-; Opel Comrn' t_
'79 LPG ’1.750,-; TV
1.6 L '81 ’1.900,-; Hj
Civic '81 ’2.500,-. n,
211071, Overbroekersfy
Hoensbroek. ,5
Te koop gevr. alle _
AUTO'S, schade of \ lil
geen bezwaar. 045-41^''
LOVEN Heerlen bie<j s
koop aan: * Mazda _ _
2.0 GLX '84 '85 '86 '» C
'88: Mazda 626 HB 2' s
'88; Mazda 626 Seda'Q
GLX '88; Mazda 626^
1.6 LX '83; Mazda 62».,
pé 2.0 GLX '87; Mazdf |g
Coupe 2.0 GLX LPÖ
Mazda 626 coupé 1 6

a *,
'85; Mazda 626 coup^k
LX '83; Mazda 626 H»£
LX Diesel '86. * Mazf,
HB 1.6 i GT'B6; MaZ_Z
HB 1.5 GLX'B6; Mazd» '1.3 LX 3x '86; Mazd» JHB 1.3, 5-drs. '86; _$
323 HB 1.1 LX '87; _*
323 HB 1.3 Sport '87: *da 323 HB 1.5 GLX &_
'86; Mazda 323 HB W
autom. '86; Madza 3^l!
1.3 DX '83. * Mazda 32' \
danl.sGLX'B6;Mazo.',.V
Sedan 1.5 LX '87;
323 1.3 GLX'BS, '86 6%
Mazda 323 Sedan 1-3^5'86; Mazda 323 Sed*» «
GLX Diesel '88. * OPe\ .
dett HB 1.3 2x '87;OPVj
dett '85, '86 en '87; Offi 5
cona 1.6 S '84; Opel ü\ \
1.8 LS '87. * BMW 3V\ .(
BMW 318 autom '81', j.
Siërra 2.0 Laser met ,
onderb. '86; PeugeOu.
SRI 1.9, 9-10-'B7; VW . „
'87. Goedkope M_ y
Datsun blue bird 1.8 J'81; Opel Ascona >y'i 1

nault 18 TS Station*, J'80; Opel kadett HB fif'81. Inruil, garantie e(]jw
ciering. Palemigerboo^'
Heerlen. Tel. OAS-722y

Voor Piccolo's gf
zie verder o-^aina

k
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Nederland 1

Ér.os
Nieuws voor doven en

horenden.
Museumschatten. Prof. HenkIs presenteert voorwerpen uit
landse musea. (herh..).

f leighbours. Australische serie,
ie stelt Des een ultimatum.

■,'ugwall. Australische jeugdse-
ar het gelijknamige boek van
fclark. Afl. 7: De excursie. Pug-
bgenstanders halen een geintje
yijl zijn klas op bezoek is in een

en en
ce, N.journaal.
;, ClaiU|es. Kinderprogramma.
Keviijg avonturen van Teddy Rux-
a/ Bfekenfilmserie. Afl.: De rondeJo' Frundo.——ioes. Tekenfilmserie. Afl.: fijn
n ople lijn.
s onPe snorkels. Tekenfilmserie.
IMEFl*Journaa-
l, . »»De baas in huis? Ameri-
-1 aecomedyserie. Afl.: Tony endenaar Tony neemt Z jjn door zijn
agbl. in de steek gelaten vriend Pee
Q4Cfnee naar een vrijgezellencafé.

mee»ingo. Woordspel gepresen-
door Robert ten brink." TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse

iumrjySerje M . slapjanus. Tot gro-
itie lede van John biedt Wiep een
ïn. slopen klasgenoot haar kamer

*—^Ooet ie 't of doet ie 't niet.
_.oec'rogramma gepresenteerd door

Te|Jan Rens.
9 Achter het nieuws. Actualitei-
——s-riek.
PfgJGolden Girls. Amerikaanse co-
' Serie. Afl.: Dansen in de duister-

-31-S»« Journaal..|°be kloof. Discussieprogramma.■ "f^aag: Het landbouwconflict.
5 T-4.00 Natuurmoment. De heer

rd
~ (Helsdingen vertelt op het land-

Kad ®,ot Haamsiede en Zeeduinen. s^spinnen. (herh.).

"Kiki Classen en Kenneth
Herdigein in 'Zeg eens
AAA'. (Nederland 1 -20.19
uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ""Service Salon. Gevarieerd

middagmagazine. Presentatie:
Amanda Spoel, Tineke de Groot en
Simone Wiegel.

17.00 Post!! Correspondentierubriek
voor kinderen. Tekenfilmserie. Afl.:
De naaper.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuysen.

18.00 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Antwerpen, (herh.).

18.10 Van huissschaker tot club-
schaker. 12-delige schaakcursus
0.1.v. Hans Böhm. Afl. 2. (herh.).

18.30 ""David de kabouter. Teken-

filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 25: Ontmoeting met mensen.

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
Presentatie: Bas Westenweel.

20.00 (TT+««)Joumaal.
20.27 Jessica Lange-cyclus. Fran-

ces, Amerikaanse speelfilm uit 1982
van Graeme Clifford gebaseerd op
het waargebeurde verhaal van de ac-
trice Frances Farmer. Frances wordt
een bekende filmster, maar haar con-
flicten met de studio's en haar misluk-
te huwelijk leiden ertoe dat ze naar
New Vork gaat om op het toneel haar
zelfrespect terug te vinden.

22.45 (TT)Tussen kunst en kitsch.
Voorwerpen worden ter taxatie voor-
gelegd aan exports. Presentatie:
Cees van Drongelen. Vandaag vanuit
Het Leger- en wapenmuseum Arma-
mentarium in Delft.

23.30 Karel. Een praatprogramma.
00.10 Voorheen van de rug af ge-
zien. Programma waarin gespeeld
wordt met de Nederlandse taal 0.1.v.
Dick Poons.

00.45-00.50 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
09.30 Exact iets voor jou. Afl. 4.
10.00 (TT)Huisdieren. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. Live-uitzending
met een korte opsomming van wat
het publiek deze week kan verwach-
ten. Presentatie: Harmen Siezen en
Najib Taoujni.

18.15 Een terugblik op 117 jaar ge-
schiedenis.Korte documentaire over
de geschiedenis van Moslims in Suri-
name.

18.30 Sesamstraat.

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

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: De

scherven bij elkaar rapen. Frazz gaat
schaken met de schaakkampioen
Suzy.

19.34 Vogels kijken. De grindgaten in
Midden-Limburg. Commentaar: Nico
de Haan.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.

Presentatie: Leoni Jansen en Philip
Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 14: De strijd in Indië.
Presentatie: Pier Tania.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 2.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

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

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

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Clips.
14.35 The edge of night. Tv-feuille-

ton. Deel 24.
15.10 As the world turns. Tv-feuille-

ton. Deel 21.
16.00 Télékids. C.O.P.S.
16.30 Télékids. Batman.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

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

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Bulldozer. Telefoonspelletje.

Duitsland 1
83Unter der Sonne Kaliforniens.
13likaanse serie. Afl.: Energischer
mShluss.
enWer rastet, der rostet. Gym-

>""&. Afl. 13.
g(

Tagesschau.
1 7_Leipziger Bürgergesprache.

—-discussieprogramma vanuit
J"or|'9- Thema: sociale verhoudin-

' - ,*p het werk.

/(A-oDer schwarze Hengst. Ame-
ra speelfilm uit 1979 van Car-
keu^allard.
piu <Persoverzicht.

Tagesschau.
raat ARD-Mittagsmagazin.. 60'Wirtschafts-Telegramm.
t k Tagesschau.
drs Sesamstrasse. Kinderpro-

3eofjna.
ii aU) Disneys Gummibarenbande.
ijksNilmserie. Afl.: Das Geheimnis
43f^ummibaren.
~7_ Tagesschau.,_. uuHey Dad! Australische comedy-A|t?' Afl. 20: Urlaubsplane. ,

8? ooFrühe Fernsehjahre. Als die
i; <F flimmem lernten, documentai-
tt '^ie over de beginperiode van de
.daf'sie. Afl. 10.
G* Tagesschau.
VW Das Recht zu lieben. Brazi-
f P^e serie naar een roman van Ja-'Bs* Clair. Afl. 39.320 Die Trickfilmschau. Teken-
-5; i.
üe[ Tagebuch einer Gansemutter.
1\/e6,cl door An9elika Hofer- Afl- 13:

chied und Wiedersehen.
j.4 Drachensachen. Kindermaga-
uri t Vandaag: Spurensuche.

Tagesschau.
—j'Karracho. Das WWF-Gewinn-

f Das Buschkrankenhaus. Se-
ivöi^fl.: Andy, der Jockey. Aansl.:5;1 Cno-
j-ji| Hier und Heute. Actualiteiten.
jrJ: Wer Hass sat... Serie. Afl.: Die
,sD| e|kte Rosé.. Programma-overzicht.: 50Ta9esschau-
-45 2ukunft Deustchland. Einig
m: *r| and? Presentatie: Wilhelm von
T< j^urgen Heinz Burghart.

H 5 Der 7. Sinn. Verkeerstips.. *"Mensch Meier. Amuse-
w j'sprogramma met Alfred Biolek.I j Tagesthemen. Actualiteiten.
-J Auf dem Nockherberg. Repor-

" Joachim Bublath in 'Abenteuer Forschung'. (Duitsland 2 -
21.00 uur)

tage van de traditionele Starkbierpro-
be op de Nockherberg in Munchen.

23.45 Die Demonen. 4-delige serie
van Claus Peter Witt naar de gelijkna-
mige roman van Dostojevsky. Afl. 4:
Der Mord. (herh.).

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.05 ARD-Mittagmagazin.
13.45 ...wenn aber das Salz schal
wird? 7-delige serie over achterstel-
ling van vrouwen. Afl. 1: Wider die
Herrschaft der Marmer - Aufbruch der
Frauen in den grossen Kirchen.

14.15 ""Faszination Musik. Das in-
ternationale Tanztheater: Tanzer,
4-delige serie over ballet-dansers.

15.10 Ein Engel auf Erden. Serie.
Afl.: Ein Himmelsbote im Senat.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
16.03 ZDF-Familientreff. Knautsch-
zone, spelprogramma rond het thema
smaak.

16.45 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.

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

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Der Schminkkoffer.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 K.aum zu glauben. Crazy-show

met Pit Weyrich.
20.00 Günter Pfitzmann. Der Millio-

nenerbe. Serie. Afl. 2: Am Busen der

' Natur.
21.00 Abenteuer Forschung. Weten-

schappelijk magazine met Joachim
Bublath. Vandaag: nieuwe theorieën
over chaos.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ""Doppelpunkt. Wir bleiben

da! Discussie tussen jongeDDR-bur-
gers.

23.10 Jane B. ...wie Birkin. Frans
drama uit 1987 van Agnès Varda.

00.45-00.50 Heute.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (2). Afl. 8.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 52. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 26.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Victor/Victoria. Engels/Ameri-

kaanse speelfilm uit 1982 van Blake
Edwards. Paris 1934.

22.09 West 3 aktuell.
22.25 Lander - Menschen -Aben-

teuer. Goldrausch 1990, reportage
over de opnieuw ontstane goudkoorts
in Californië.

23.10 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 23.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 4.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 26.
09.00 Schooltelevisie.
10.20-10.40 DDR - Vor der Wahl.
16.30 A bike tour. Afl. uit de serie Play

time.
16.45 Weltbild vn Kirche im Spat-

mittelalter. Afl. uit de serie Erlebte
und gelebte Geschichte: Leben mit
Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 23.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 26. (herh.).

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

Tekenfilmserie. Afl. 10: Die Wikinger.
(herh.).

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Blu-
menschnupfen. (herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Todesreiter von Laredo.

Amerikaanse speelfilm uit 1949 van
Leslie Fenton.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Transparent. Magazine over
politiek en de actualiteit. Presentatie:
Rudolf Gemmecke.

21.45 Sportimport.
22.30 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Auf dem Kriegspfad
(2).

23.15 Rock und Rau forever. Portret
van de concertmanager Fritz Rau
t.g.v. zijn 60-ste verjaardag.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

KIJK ELKE
DAG

IDrvLIMBUJ^DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
19.00 Mijn andere ik. Jeugdserie. Afl.:
Twee gezichten heb ik.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Lijk in de kelder.
22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

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

(ADVERTENTIE)

LDE TOP_

' VAN DEZE WEEK 1

DONALD FAGEN "The Night Fly".
CD. Een echte pop klassieker.

DEZE WEEK 19-
-ï ■: ■ W

:.i..g|? ■WW.V'.'.'.Y'.A J

"Notting Hillbillies".
Een nieuw schitterend country getint
gitaar project van Mark Knoptler.

0C95
DEZE WEEK 00.

"Wig Wam Glam".Verzamel CD.
Met swingende pop uit de jaren '70.

NU 19.
M uocEiznnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

RTL Plus
06.00 Informationsprogramm zur

Lage in der DDR.
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazi-
ne.

08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. Herh.
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
10.35 Lieber Onkel BUI. Amerikaanse

serie. Herh.
11.00 Was macht Papa denn in Ita-

lien? Westduitse speelfilm, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL orkest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Afl.:

Tierfreunde.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Flucht aus Los Santos, (herh.).
17.10 Der Preis ist heiss.
17.45 Stemtaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Die Grippe-Epi-
demie.

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

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Ro-
deo.

20.15 Louis und seineverrückte Po-
litessen. Franse speelfilm uit 1982
met Louis de Funes e.a.

22.00 Der Draufganger. Franse
speelfilm uit 1973 van Philippe Labro.

23.45 RTL aktuell.
23.55 Tag der Vergeltung. Italiaanse

speelfilm uit 1971 van Mario Gariaz-
zo.

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 Nachbarn. Austra-
lische serie. Afl. Das Geisterhaus.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Afl.: Der Streik. 09.50 Teletip Gesund-
heit. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 Sat.l
bliek. 10.05 SAT. 1 Teleshop. 10.30
Mensch, argere Dich nicht, Duitse
speelfilm uit 1972 van Peter Weck.
12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05 Per-
rinë. Japanse tekenfilmserie. Afl. Un-
vergeßliche Freunde. 14.30 Teletip Ko-
enen. Aansl. Teletip Backen en Horos-
kop. 14.40 Love Boat. Afl.: Der Ab-
schiedstanz. 15.30 SAT.I Teleshop.
16.05Rauchende Colts. Afl.: Die Fami-
lie Copperton. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische familieserie
van Mark Joffe. Afl. Die neven Rock-
starts. 17.35 Teletip Fashion. 17.45
Programmaoverzicht. 17.50 Ein Duke
kommt selten allein. Amerikaanse ac-
tie-serie van Don McDougall. Afl. Ro-
manze mit Hindernissen. 18.45 SAT.I
BLICK. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 T.J.
Hooker. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Lust zu überleben. 20.55 SAT.I
BLICK 21.00 Krieg der Sterne. Ameri-
kaanse sf-film uit 1977 van George Lu-
cas. 23.10 SAT.I BLICK. 23.20 Erben
des Fluchs. Afl.: Tödliche Geschichten.
00.10-00.20 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For schools.

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

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'clock news.
14.30 The unlucky voyage.
15.20 Q.E.D. Birdsong
15.50 Horse racing.
16.50 Volgens aankondiging.
17.35 Dizzy heights.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Update USA.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 The Eastenders.
21.00 Tomorrows world.
21.30 Brush strokes.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Ben Elton - The man from

aunty.
23.00 Crime watch.
23.45 Question time.
00.45 Crimewatch UK update.
00.55 Horse racing.
01.15 Cricket.

Eurosport
06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ. Kat 5h0w.09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Trans World Sport.
11.00 WK kunstrijden op de scbaats.
12.00 Motorsport. Formule 1races van-
uit Amerika. 13.00 WK boksen. 15.00
Motorsport. Formule 1 races vanuit
Amerika. 16.00 Paardesport. Spring-
concours te Bercy. 17.00 Basketball.
KORAC cup. 19.00 Motorsport
new5.19.30 Trax. 20.00 Nordie skiën.
Cross country vanuit Holmen Kollen.
21.00 Europees basketbal.23.oo
Sneeuwberichten. 23.03 Voetbal. We-
reld Cup. 01.00-02.00 Avontuurlijke
sporten!!!

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Videofashion.
08.30 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 World
News and Weather. 19.45 Time Warp.
20.00 Glorifying the American girl.
22.00 World News and Weather. 22.15
Korean Air Golf Tournament Update.
22.20 Santa Fe trail. 00.25 World News
and Weather.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer 12.00 Remo-
te Control. 12.30 Club MTV. 13.00 VJ
Kristiane Backer. 14.00 VJ Paul King.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ Paul
King. 17.30 MTV's Coca Cola Report.
17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's Grea-
test Hits. 19.30 The big picture. 20.00
VJ Ray Cokes. 20.30 Club MTV. 21.00
VJ Ray Cokes. 21.30 Headbangers
bali. 23.00 MTV's Coca Cola Repoirt.
23.15 VJ Maiken Wexo.

België/TV 1
5 _ Schooltelevisie. Wereldoriën-
-6 s " Heb je al gehoord? Afl. 1: Post
f B.O.).
3 L esthetische opvoeding. Leren
'.rw Afl- 3- Een bru9 is °°k een
!.Cerk (3e graad B.O.).

ilq °e draad van Ariadne. Het ge-
\i\nVan vrouwen is de macht van
p tij|| n- Een gesprek over sexver-. $a 6n en de gevolgen in gezin en
AlchaPPu-
Ild ryur natuur. Korte natuurfilm.

' «II 'nJ<t Mosa. Braziliaanse serie
rf-$ _.Celia Santos. Afl. 139.
300 ï..leuws.
."5 r_'ik Tak- Animatieserie. Afl. 199.
W^ °ns- Plons en het moeras-

i lrjK-'%qDraaimolen. Kinderserie. Van-
i%.Schiet op, Sam. Presentatie:;v>s.p.
ifba'~arolientje en Kapitein Snor-
IVird- Kinderserie. Afl. 26: De Chi-
|4s
1Wre tovenaar van Oz. 52-delige
\^ animatieserie. Afl. 42: Klein,

'" 0$ ?teenvretertje.
\rnlt2endin9 door derden- Pr°-
"ss ïïa van ACV-informatief.

6r*i edede,ingen en programma-

al J'euws.Swe CaPil°ol. Pilootfilm van de
Sn x rnerikaanse serie van Corey

'vaii s °nd de belevenissen van twee
lllln de famll'es op Capitol Hill.

20.50 Felice! Quiz waarin twee duo's
spelen op vierentwintig televisie-
schermen. Het winnende koppel
speelt in de finale om de auto! Pre-
sentatie: Felice Damiano.

21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Andantino, F. Sor,

uitgevoerd door Wim Brioen, gitaar.

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

voor Turkse migranten.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

312. Charlene's geheim komt aan het
licht... Er komt schot in Clive's roman-
ce.

19.25 Mededelingen. Programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Eiland. Maandelijks kunstma-

gazine. Vandaag met: VolkerBanfield
(pianist), Dees Debruyne (schilder),
Brian Ferneyhough (componist), Jan
Vautrin (winnaar Prix Concourt '89).

21.00-22.50 Dames en heren, Jan
Fabre. Op 7 maart is in de Vlaamse
Opera de produktie Das Glas im Kopt
wird vom Glas in produktie gegaan.
Muziek is van Eugeniusz Knapik en li-
bretto en enscenering zijn van Jan
Fabre.

" De volledige cast van 'Het
Capitool'. (België/TV 1 -
20.00 uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. (Herh.). 16.20
Schooltelevisie. 16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba Nouba. Kinderprogram-
ma met de tekenfilms Duckula en
Tchip. 17.40 The Colbys. Amerikaanse
serie. Afl. 25. 18.30 Jamais deux sans
toi. Magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Autant savoir. Consu-
mentenmagazine. Vandaag: Gerookte
zalm. 20.30 Bleu comme l'enfer. Fran-
se speelfilm uit 1985 van Yves Boisset.
Nadat hij probeerde te vluchten wordt
de misdadiger Ned in een valstrik ge-
lokt door de politieman Frank Frank.

22.10 Le monde du cinéma. Rencontre
dun troisième type, filmrubriek met Sé-
lim Sasson. Thema: Bacall over Bogart
(1). 23.15 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.35 Bourse. Beursberichten.
23.45-23.55 Les Chrétiens dans la vie
sociale. Politieke uitzending.

België Télé 21
19.00Les chrétiens dans la vie sociale.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Finale van het Concours International
pour Jeunes Danseurs, uitzending van-
uit Lausanne. 21.40 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal, weer-
bericht en beursberichten. 22.10 ART
21: Luis Bunuel. (herh.). 23.10-23.25
Coup de film. (herh.).

TVS
16.05TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.45"
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Ini-
minimagino. 18.35 Recreation. 19.00
Télétourisme. 19.30 TVS Infos et Mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Santé a
la une 21.00 Nord-Sud. 21.30 Recon-
tres Avec. 22.00 Journal Télévisé Et
Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45 Mu-
sique Classique. 00.10 Continents
Francophones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal (7.30 Nws). 8.33 Een met
om 10.50-10.58 Leuterkoek en
zandgebak en 12.07-12.15 Radio-
journaal met om 13.25 Financieel
nws. (12.30 Nws. 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw.) 14.07
Nederlands. 15.07 Actueel. 16.07
Echo-magazine. (17.30
Nws.) 18.35 Man en paard. 19.03
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 2.02 Notenkraker. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil. 16 04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de fi-
1e.19.03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 Oe haver-
moutshow. 9.04 Gouden Uren.
12.04 50 Pop of een envelop. 1404
De nationale top 100.18.04 Dries-
poor. 19.03 Dancetrax. 21 03 De
CD show. 23.03-24.00 Sesjun.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws). 9.03 Meesterwerken I.
10.32 Muziek voor miljoenen: Ra-
dio Symf. Ork. Berlijn met viool
12.07 Meesterwerken II: Kamerork.
A. Carl Philipp Emanuell Bach. B.
Musica Antigua Köln. 13.00 Nws.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. Gesprek met de accordeno-
niste Astrid in 't Veld. 14.00 Metro-
nomium. 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00 De Beweging met om
16.00 Het Concert: Sleeswijk-Hol-
stein Muz. Festival 1989. Muz. voor
viool, cello en piano. 17.00Het por-
tret: de culturele institu-
ten(l).(lB.oo Nws). 18.02 De ver-
schijning en het verschijnsel. 19.00
CD of Platennieuws. 19.30 Het
feuilleton: In het voetspoor van Mo-
zart (23). 20 00 Nws. 20.02 Het po-
diummet om 20.02 De wandelende
tak: muz. Mohammed Reza Shad-
jarian; 21.00 Voorland: Muz. van
Andries van Rossem en Elmer
Schönberger; 22.00 Downbeat.
Trio Van Duinhoven/De Vos Van
Duinhoven. 23.00-24.00 Audio Art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9 02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9 30 Wonen op een gif-
belt. 10.00 De zonnebloem. 11.00
50+. 12.00 Nws. 12.05 Kruispunt.
12.20 Tussen de regels. 12.30Ka-
techese in de parochie. 12.53 In
gesprek met de bisschop. 13.00
Nws. 13.10 De Derde Wereld
13.40 Da Capo. 14.00 Klasse.
15.00 Damokles. Herh. 16.00 Cul-

tuur met om 16.00 Cultuur magazi-
ne: 16.45 Cultuur special. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10 Li-
terair: Lezen voor de lijst. 18.40
Turks programma. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers 20.30
Como vai? 21.00 Deutsch direkt.
21.30-22.00 Klassieke mechanica.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, 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. 17.25-17.59
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55-17.58 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro _ Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.
2330-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Biologie,
lm Mischwald und Monokultur:
Zwei vergleichende Hörbilder.
14.20 Musikzeit heute: Country &
Western. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 1705 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

WDR 4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12 07 Gut
Aufgelegt. 14.05Auf der Promena-
de. 15.00Café-Konzert. 16 05 Hei-
matmelodie. 17 07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.
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i3^95OF 1243757 i39085F
128395^130595^135.795^
f27695- f 19.895,- f25.095,-

-i JUISt ls de anderhalfmiljoenste Volkswagen in soires die zorgen voor nog meer comfort. bare buitenspiegels, groen warmtewerend glas en een welgeteld nog drie dagen om een bezoekaan de dealer'\^ af9eleverd- Dat betekent dat we het ver- Zo is de ruime Jetta Pacific uitgerust met onder exclusieve bekleding. te brengen en f7OO.- voordeel op te strijken.n genieten van nogal wat automobilisten. andere een toerenteller. centrale portiervergrendeling. De Golf Madison is voorzien van accessoires als Het aardige is dat u in ieder geval zomaar de gratis
l.nb

als het aan ons üQt komen er binnenkort nog armsteun midden op de achterbank evenals een in extra brede banden, 6Jx 14 stalen velgen met naaf- compact disc The Million Sellers' krijgt* /s_ï£_.x\
is. Ü- Want tot en met 17 maart vieren weuitgebreid hoogte verstelbare bestuurdersstoel en luxueuze grijze doppen en sierranden, 4-spaaks sportstuur en een in Tja... ook als we feest vieren, pakken/jfs!^'

Jett p u.f7oo'~* extra voordeel °P kan leveren op vloerbedekking. * hoogte verstelbare bestuurdersstoel. we de zaken degelijk aan. im )/S)Pacific, de Polo Jeton en de Golf Madison. De felgekleurde Polo Jeton heeft onder meer een Als u toch al plannen had voor een nieuwe Volks- Bel voor het dealeradres bij u in de%e drie zijn ze royaal voorzien van extra acces- sportstuur, lichtmetalen velgen, van binnenuit verstel- wagen, kunt u maar beter meteen beslissen. U heeft buurt: 020-8673 51.

00.000 Volkswagens in Nederland: feest bij uw dealer t/m 17maart.r^jft VolkswageaWie anders?
\XA^/ MET KATALYSATOR

Polo Jeton f 19.895,-.Polo 3-deurs of Coupéf19.395,-. Golf Madison f25.095.-. Golf Madison Diesel met katalysator f32.400,-" Golf 3-deurs f 24.800.-. Jetta Pacific f 27.695.-. Jetta Pacific Diesel met katalysator f35.000.-*"
JettaElan f 25.600,-. *)Deze aanbiedingen geldenalleen voor particulieren en zolang de voorraad strekt. "(Volkswagen geeft 50% subsidie op de meerprijs van een milieudiesel.

U betaalt dan f495,-minder. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefaf leveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV, Postbus 72. 3800 HDAmersfoort. Telefoon 033-949944.
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Auto's

LUCAR automobielen Kerk-
rade voor betere occasions.
Gratis 2 weken proefrijden,
gratis afleveringsbeurt. Mer-
cedes 300 E aut. diamant-
zwart, alle ace. bwj. '87;
Mercedes 190 E '86 zwart:
Mercedes 190 E '84 rood
Zender-uitgeb. verl., iets a-
parts ’27.700,-; Mercedes
280 SE '82 aüt. airco., don-
kerblauw; Mercedes 280 E
blauwmet. aut.; Mercedes
230 Coupe '82 groen; Por-
sche 911 Targa brons uit-
geb. en verl.iets aparts '80;
Mitsubishi Starion Turbo '87
rood alle ace; Opel Manta
GTi '86 wit m. uitbouwset;
BMW 630 sportcoupe zwart;
VW Golf GTI '87 zwart; Opel
Kadett Caravan '86 rood; O-
pel Rekord 5-drs. stationcar
luxe zilver, '85; Opel Rekord
stationcar blauwzwart '85 s-
drs. ’11.750,-; Mitsubishi
Galant '85 stationcar zilver
’7.750,-; Volvo 245, DL
stationc. 5-drs. i.nw.st. '85;
VW Passat '86 Combi luxe
5-drs. champagne diesel '86
Opel Ascona 5x v.a. '81 tot
'88 v.a. ’ 3.250,-; BMW 318i
zwart '82; BMW 320 i '84
champagne; BMW 525iaut.
'84 zilver; BMW 525 i '82
blauwmet.; VW Golf 3x '82
t/m '87; VW Jetta 86 wit
’11.750,-; Ford Escort '87
rood ’ 14.750,-; Mazda 323
'84 zilver ’5.750,-; Mazda
626 83; Sportcars: MG-B
'80 in nw.st. rood; Fiat XJ9
sport targa wit koopje;
Triumph TR6 rood 2500 in-
jection; Karman Ghia rood/
zwart compl. gerest, koopje;
Jaguar 4.2 aut. rood '83 en
'81; Opel Kadett 3x '84 t/m
'87 v.a. ’ 6.750.,-. Diverse
vracht- en campingwagens.
Inkoop, inruil, financiering.
Direct klaar. Garantie van 6
maanden tot 2 jaar. Holz-
straat 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

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.
C. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Motoren
Te k. HONDA CX 500, div.
ace. Tel. 04405-2369, na
19.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn- groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Brom)rïetsen
Te koop SUZUKI 50 X, pr.n.
o.t.k. Terlindeweg 12,
Hoensbroek.
Te k. blauwe HERENREN-
FIETS, 12 versnelt bagage-
drager’ 300,-. 045-270628
Te koop gevr. HONDA 4-
takt, SS, CD, C, ook defect.
Tel. 03402-39153.
PUCH Maxi i.z.g.st., ’ 350,-
Pr. Hendriklaan 106, na
16.30. Tel. 045-259976.
Te k. YAMAHA DTBO MX
met verz. bwj.'B7, ’ 1.000,-.
Tel. 045-321147.
Koop of reserveer nu nog
BROMFIETSEN oude prijs.
Financ. mog. v.a. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
Te k. PUCH Maxi Pearly met
sterwielen. Kasteellaan 2a,
Meezenbroek-Heerlen.

Vakantie en Rekreatie
Te huur STACARAVANS op Als u ons voor 12 uur 's mor-
camping aan Zeeuwse kust gens belt, staat uw PICCO-
(WaIch.). Vrij voor 7-7 en LO de volgende dag al in het
vanaf 4-8. Inl. na 17.00 uur: Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-01181-188- 719966.

Caravans/Kamperen
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco-
lo's geldt 2 halen... 1 betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha-
len...2 betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
".d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Te koop weg. omst. mooie
TOURCARAVAN merk Kip,
type KSIOT, ruime 4-pers.
mcl. splinternw. voort., ijs-
kast, gaskachel. 1 jr. WA-
extra verz. Moet weg, vr.pr.

’ 7.000,-. Smaragdstr. 30,
Fruschemig-Heerlen.
Te koop TOURCARAVAN
Kip 4.70 mtr., met rode
band, 2 tafels, gew. 750 kg.
kachel, ijskast, gloednieuwe
voortent, bwj. '80, ’ 5.250,-.
045-323178.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier m. veel extra's,
z.g.a.n., vr.pr. ’6.900,-.
Tel. 045-312949
Te k. Adria CARAVAN 410,
bwj. '79, comlpeet. Tel. 045-
-324550.

Kontakten,Kiubs

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

06-320.330.03
Privéhuis Donna 045-227734

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

Privéhuis Michelle
Knibbel, knabbel, kruisje

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

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'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 Paleis.

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

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

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

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

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

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

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

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

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

Morgenavond
Lesbische Pomoshow

in de

Riversideclub
Aanvang 20.30 uur. E9Aflag Echt Ohé en Laak. Dijk 2

Ohé en Laak. Bordjes camping de Maasterp volgen, dan
100 mtr. doorrijden. Tel. 04755-1854.

045-326191
Escortservice all-in.

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

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Gay Box

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

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

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

Ik werd toen zn
riem niet
los wilde!

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 ct.pm
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 Ct p/m

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

Tel. 045-423608.
Vrouwen zoeken sexcontact

Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt Snel Sexcontact!! ■

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid

hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

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
Rirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Jannie is nieuwsgierig, toch .
verzet ze zich nog. Dan laat

hij voelen wat
Grieks

is,...ja doe het.
06-320.323.84 - 50 et p/m |

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homo
Michael luisters met open

mond...
06-320.330.88 - 50 et p/m

Heb je zin in sex? De
Erotische
Partnerlijn

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

Contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...
op 06-320.324.30.

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

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

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 Ct 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 je vannacht bij me blijft
los ik je schuld af. Helga

leert Anky wat
Lesbisch

is
06-320.330.52 - 50 et p/m

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

010-4282395.

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)

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

Homo
2 jongens laten lenig zien

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

Strakke
Hotpants

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

geplukt.
06-320.326.92 - 50 et p/m

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
Het stel voor Lifesex is

ontembaar als ze na Frans
ook nog

Grieks
moeten doen.

06-320.330.09 - 50 et p/m

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

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

Alles
06-320.330.61 - 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

Privé en escort
045-720916

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

Tev. meisjes gevr. met hoge
garantie.

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 genietze met
elke klant. Naakte waarheid.

06-320.326.71 - 50 Ct p/m
Na het zwemmen teat 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 et. p/m)

Diana
Escort

045-320343
320323

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Contactburo
Geleen

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

dames welkom.
Leuke dame bij

Buro Elvira
Ook voor 'n privé-adres,

inschr. mog. 045-419384.
Zat. en zond. 14.00-24.00u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Brigitte
Privé. 045-729101.

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

Gekleurde Sex. 06-320.323.46...50ct p.m
Rijpe vrouw 41 jr.

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! Melany
van 10 uur, ook zat. en
zond. Tel. 045-721759.

Gezellige
dames

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

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m -
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hun "naakf-foto's

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

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

In/om de tuin
ïë soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
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.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 38
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Waarom kunt u nu profiteren
op onze koopjesmarkt?

Omdat wij bouwen aan
een nieuweV&D.

De verbouwing Heerlen is in volle gang en vordert nu snel.
Binnenkort presenteren we u een compleet vernieuwde V&D.
Gloednieuw om te zien, gloednieuw in assortiment.

Als u voor thuis óók aan iets nieuws denkt, moet u gauw
even langskomen. Want op de Koopjesmarkt hebben we interes-
sante aanbiedingen voor woninginrichters!

MEUBELEN SUP E^N
Barkruk Gamma. Donsdekbed (65%-35%).
chroom leder met rugleuning. 1 persoons. j fa

QQm Van 225.- voor 13U"
Vanl99rvoor7 7. Hoofdkussen (groot). Af%fcuteullNova. Van 69r voor*!7."

Stof mint-blauw-paars. qq Dekbedovertrekken.
Vanls9rvoor77. 1 persQons

Fauteuil Como. Van 49.-voor X7"
chroom en zwarte stof. A_\£_

Van 189.- voor IL7" ;&%A\%

wit met blank beuken. **\ _\ __
Van 399, voor 249.- LINOLEUM

50% korting op de laatste m fk_\f
_\Sj_yè__. restanten! Jv /O

KARPETTEN AJ^X^
Karpet Trendy. - I:^^^%^*"
150x190cm. 4XO ROLGORDIJNEN |

Van399.-voor lO#" RolgordijnMilano.
160x230cm: *)00 diverse breedtes; *k m

Van 599rvoorL# # " 70 cm breed: Van 49.- voor iO "
Kom langs! Want op dekoopjesmarkt

zijn nog veel meer artikelen afgeprijsd, |
(Pand Raadhuisplein, 2e etage.) 'tWordt Steeds leukerbij V&Q

m
O
ON

■^^^BJj^ii-iiPi-ar.i-l Ia \____W___________r

Wegens reorganisatie v/h winkelcentrum Geleen moeten wij ons T^W filiaal REZA-MODERN gevestigd GROENSTRAAT 10A+B
GELEEN definitief verlaten. IU

ËJM Daarom gaan wij noodgedwongen over tot een 1^
II ______ _B ________

van de aanwezige voorraad berbers, Chinese tapijten, Nepal-tapijten, IU
IVI Pakistaanse tapijten en div. klassieke kleden. f^
[Ü VOOR MINDER DAN HALF GELD! Uk
Mï_u Profiteer van deze eenmalige gelegenheid! Tm
f _^fl 46301 |______|



„De toekomst van ons drinkwater
baart inderdaad zorgen. Maar

aan de kwaliteit hoeft nog steeds
niet te worden getwijfeld. Die
wordt goed bewaakt. Terecht
drinkt de meerderheid van de
bevolking water uit de kraan.

Maar dat goede water kan wel
eens veel duurder worden", zegt
ir Th. G. Martijn, directeur van
de Vereniging van Exploitanten

van Waterleidingbedrijven in
Nederland (VEWIN).

Ook in Limburg wordt de
kwaliteit van het drinkwater

bedreigd. In Noord-Limburg is
dat vooral een gevolg van de

intensieve veeteelt, waardoor
steeds meer meststoffen op het

land terechtkomen, die op hun
beurt het grondwater vervuilen.
De milieuvijandige stoffen, soms
economisch zo nuttig geacht,
bedreigen ons drinkwater. Ze
worden eruit gezuiverd, zodat wij
toch uit de kraan kunnen
drinken. Die voortschrijdende
techniek kost steeds meer geld,
waardoor dat kostbare water fors
duurder dreigt te worden. Een
vicieuze cirkel, oftewel het paard
achter de wagen spannen. Er
klopt iets niet, deze ontwikkeling
moet worden doorbroken. Een
gesprek over het 'maken van
drinkbaar water' in een
technische verdedigingspositie,
die de waterleidingbedrijven
steeds meer ergert.

" 'Schoon water voor nu en luier. Een beeld van de opening van een waterzuiveringsinstallatie in Panheel, enkele jaren geleden.
Archieffoto: JANPAUL KUIT

sen die op flessenwater willen over
gaan. Dat kost diezelfde drieper-
soons huishouding dan (10 liter ver
bruik per dag a raison van een gul
den per fles) is f 3600 per jaar".

1989 in de bodem zijn terechtgeko-
men, zijnnu onderweg naar bene-
den. Dus zijn we nu bezig met tech-
nieken om nitraten plus bestrij-
dingsmiddelen uit het water te kun-
nen halen. Het kan maximaal tot
100 jaar duren voordat de vervui-
lings'golven door alle putten heen
zijn gezakt. We denken ook dat 60
van de 250 grondwaterpompsta-
tions met de gevolgen van overbe-
mesting worden geconfronteerd.
Om dit te traceren hebben we nu
enkele proefinstallaties in Oost-
Gelderland".

Dat moet ook weer worden be-
taald? Martijn: „Ja, extra techni-
sche voorzieningen komen al gauw
op een cent of vijftig per kuub wa-
ter. Maar er kunnen ook gebieden
zijn waar straks het water niet meer
f 1,50 kost, maar f 2,25. Prijzen zijn
namelijk per bedrijf. De bedrijven
rekenen de kosten toe in hun werk-
gebied. Wij kennen in onze sector
geen centrale inkoopprijzen, zoals
bij gas en (nagenoeg) ook bij elek-
triciteit. Er is ook geen egalisatie
van tarieven".

we het afgeleverde water beneden
de 50 mg houden. Met allerlei in-
grepen krijgt de afnemer nog steeds
drinkwater dat voldoet aan de
eisen. Steeds nieuwe technieken
zijn daarvoor nodig. Maar die ont-
wikkeling, vinden wij, is van de
gekke. We maken hoge kosten, die
moeten worden doorberekend".

Dan liever de kraan. Maar zijn er
geen alternatieven? Martijn: „Daar
is uiteraard over gedacht en gere-
kend. Een tweede leidingnet bij-
voorbeeld voor water van mindere
kwaliteit, dat ook slibvrij en bacte-
riologisch betrouwbaar moet zijn.
Het verschil in zuivering tussen eer-
ste en tweede kwaliteit is technisch
bijzonder klein. De aanleg van zon
net is ontzettend kostbaar. Het ge-
vaar bestaat voor zogeheten kruis-
verbindingen. Te veel risico's dus".

voorraden".„Calamiteiten als
scheepsbotsingen en rampen als bij
Sandoz in Bazel maken diereserves
noodzakelijk. We moeten dan de
inlaat tijdelijk kunnen stoppen. De
waterbedrijven hebben grote voor-
raden, zowel bovengronds, in
spaarbekkens, als ondergronds via
infiltratie in duingebieden. De pro-
blemen zijn begonnen met de ver-
slechtering van de oppervlaktewa-
terkwaliteit, met de grootscheepse
industrialisatie en de chemificatie
van het milieu, met de lozingen,
ook van huishoudelijk afval. De
kwestie is dat de waterbedrijven
steeds nieuwe technieken moeten
ontwikkelen om de zuiveringen aan
te kunnen. Het zijn als het ware
chemische fabrieken geworden'".
Maar een ongeremde vervuiling
kennen we toch niet? Martijn:
„Nee, die toenemende vervuiling
leidde tot maatregelen, als de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater.
In de afgelopen 15-20 jaar is de
kwaliteit van het Rijnwater bijvoor-
beeld wel verbeterd. Dat geldt
vooral de makkelijk afbreekbare
stoffen, via de verplichte zuive-
ringsinstallaties. Blijven nog steeds
de moeilijk afbreekbare, die voor
microverontreiniging zorgen. Stof-
fen die bij de chemische industrie
vrijkomen, baren nog steeds veel
zorgen. Een slepend probleem leve-
ren de Franse kalimijnen, zoals ■overbekend".

\^^ e zorg voor drinkbaar wa-r ls een bijzondere industrie. On-
lev Cer zest'B bedrijven in ons landeren openbaar drinkwater.
liil. eSta' unëeren ze a's gemeente-
Lj e takken van dienst, in Zuid-
pi j? 1.1"8 is Waterleidingmaatschap-
lev S een Brote8 rote water-

h erancier. In meerderheid gaat
juridisch om NV's, w_arin ge-

<l .enten participeren, verantwoor-
ty 'Jk als ze zijn voor de openbare
trj
,tervoorziening. Produktie en dis-

l2(.ntle omvatten een totaal van
Ü-, biljoen kuub per jaar. Van die
ü jeyeelheid is tweederde afkomstig

zoet grondwater.

beri 1°Uc's hebben de waterleiding-. ar'jven een grote voorkeur voort grondwater. Waarom? Martijn:
5„ et water dat op diepten tussen de
j. en 150 meter wordt onttrokken,
s Vr'j van ziektekiemen. Het is tus-
ee

n de 25 en de 1000 jaar oud. Het is
te zuiveren, te beluch-

l ' te ontgassen en te filteren. Het
amVat 'jzer, mangaan, wat gassen,
ai"^°niak, zwavelwaterstof. Het is
tem kwater aantrekkelijk. De
gr"\peratuur is over het algemeen 10
*in Celsius; s zomers fris, 's
g "ters niet koud. En het is relatief
dig .°P als gevolg van de eenvou->e winning en zuivering".

Consument betaalt
De vervuiler betaalt? Martijn

sche ontwikkeling en misschien de
werkgelegenheid? Martijn: „Of je
daar nu zo blij mee moet zijn is de
vraag. Tot dusver zijn de waterbe-
drijven altijd trots geweest op het
vinden van oplossingen. Maar we
beseffen nu dat we aan het verkeer-
de eind zitten. Het moet bij de
bron; zoals het nu gaat introduceer
je ook weer nieuwe problemen. Bij-
voorbeeld van stoffen die in het slib
overblijven. De ene oplossing geeft'
het andere vraagstuk. Moet je slib
in een deponie storten of verder be-
handelen dan wel verbranden? Ze-
ker, we zoeken nuttige toepassin-
gen voor het slib: veevoederindus-
trie en wegenbouw. Maar wat moet
je er op den duur mee?".

Het moet anders, dat is duidelijk.
Wat kan de Vewin daaraan doen?
Martijn: „We proberen de politiek
te bewerken met klem van argu-
menten, zowel op nationaal als op
Europees niveau. We denken mee
met de agrarische sector en steken
er geld in om milieuvriendelijker
processen te vinden en andere land-
bouwmethoden die minder bestrij-
dingsmiddelen vergen en geen over-
bemesting. We voeren processen
tegen vervuilers, zoals in de kwestie
van de Franse kalimijnen. Ook
doen we zelf veel onderzoek. De
Vewin geeft voor f 10 miljoen per
jaar opdrachten aan het onder-
zoeksinstituut Kiwa voor projecten
als verwijdering van nitraat en be-
strijdingsmiddelen en voor betere
analysetechnieken om te weten wel-
ke stoffen zich in het water bevin-
den. En we doen ons best het pu-
bliek ook op dit gebied milieube-
wust te maken".

vees cornet

Kostbare zaak
Nu zitten we nog met datbedreigde
grondwater. Martijn: „Daartegen
wordt wat gedaan. De Wet Bodem-
bescherming is tot stand gekomen.
Op basis daarvan zijn er provinciale
verordeningen, die voorzien in be-
schermingszones van 25 jaar. In de
gebieden om de putten heen zijn al-
lerlei handelingen verboden. Ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen is
tot een minimum beperkt, de niet-
afbreekbare mogen niet worden
toegepast. Dat leidt dan tot ongelij-
ke behandeling van agrariërs. Er
ontstaat schade door verminderde
opbrengst. Die moeten de waterlei-
dingbedrijven vergoeden. Een kost-
bare zaak en daarom zei ik al: de
consument betaalt. De vraag is nu
maar: moeten de watergebruikers
de agrarische sector subsidiëren of
moeten de kosten in de prijs van de
geteelde produkten worden ver-
werkt?".

Een dilemma dus, maar is hiermee
de kous af? Martijn: „Zeker niet,
want naar ons idee gaat het bodem-
beschermingsbeleid te langzaam.
Het Nationale Milieubeleids Plan
(NMP) voorziet erin'dat de bemes-
ting zodanig vermindert dat de bo-
dem daarvan in 2010 geen hinder
meer heeft. Dat zou eerder moeten
en bovendien zitten we met een gro-
te erfenis. Alle nitraten die vóór

tegen die ideeën. Ik wijs nog maar
eens op het recente onderzoek van
de Consumentenbond. Twintig fles-
sen water werden vergeleken. De
conclusie was: uit kwalitatieve over-
wegingen is er geen reden om bron-
water de voorkeur te geven. Maar
ja, het vooroordeel blijft bij velen
bestaan".Nu is er dan de enquête
van het consumentenonderzoeksin-
stituut SWOKA, waaruit blijkt dat
velen twijfelen aan de kwaliteitsbe-
waking van het water. Berichten
over lozingen van chemische stoffen
en mest zorgen voor onrust. Die ge-
voelens zijn niet gegrond? Martijn:
„Nee, zeker niet. Wij handhaven
zeer strenge normen, ik mag wel
zeggen politieke normen. Met het
oog op bestrijdingsmiddelen heeft
de EG die maatstaven voorgeschre-
ven. Om het scherper te zeggen:
pesticiden horen niet in het drink-
water. Die norm is tevens de detec-
tiegrens, daaronder is niets meer
aantoonbaar. En ik vind: bestrij-
dingsmiddelen die niet afbreekbaar
zijn zouden niet mogen worden ge-
produceerd. Zou je de norm verho-
gen dan verschuif je de problemen
zeker naar de toekomst". Met het
grondwater is ook iets aan de hand?
Martijn: „Jarenlang werd het als
onverdacht beschouwd. Maar zon
15 jaar geleden kregen we te kam-
pen met twee verschijnselen: steeds
meer nitraten als gevolg van de
overbemesting zakken in de bodem.
Tevens komt er in het bovenste
grondwater een toenemend gehalte
aan bestrijdingsmiddelen, ook van
de landbouw. Het zijn bedreigingen
die je ziet aankomen. Onze zorg
gaat vooral uit naar de grondstof.
We zijn gebonden aan het zoge-
noemde Waterleidingbesluit, dat
aangeeft aan welke eisen moet wor-
den voldaan. Daarbi_j_gelden niet
minder dan 64 punten met maxi-
maal toegestane concentraties".

„Het gaat om de strenge Europese
richtlijn inzake de waterkwaliteit
voor menselijke consumptie. Voor
nitraat is dat maximaal 50 mg per li-
ter. In een aantal putten wordt dit
gehalte overschreden. Door het
mengen van water van laag gehalte
met water van hoog gehalte kunnen

Niet betrokken
De politiek moet er zich mee be-
moeien? Martijn: „De politiek
heeft nooit veel interesse voor wa-
ter getoond. Daarom ook blijven
we met die 'end-of-pipe'-ontwikke-
ling zitten. De EG heeft 129 stoffen
aangemerkt, waarvan lozing op het
water niet zou mogen, zoals zware
metalen en bestrijdingsmiddelen.
Voor iedere stof moeten aparte uit-
voeringsmaatregelen worden ge-
troffen. Het voortgangstempo is
heel gering, voordat het zover is
kan het wel 2010 worden. Onze re-
gering heeft in haar Rijnactiepro-
gramma het doel van 50 procent la-
gere vervuiling in 1995. De doelstel-
lingen van het Nationaal Milieu
Plan kunnen we wel onderschrij-
ven. Maar we denken dat we toch
tot in lengte van jaren nieuwe zuive-
ringstechnieken moeten ontwikke-
len".

„Nee, de consument betaalt. Die
kosten zouden ter plekke door de
land- en tuinbouw moeten worden
opgebracht. Maar dat gebeurt niet,
want wij moeten zelfs schade gaan
vergoeden. De agrarische sector
zou met ons mee moeten vechten
voor een grondstof waaruit met be-
trouwbare technieken water wordt
gemaakt. Het is een doelstellingdie
ook in het Nationaal Milieubeleids-
plan kan worden aangetroffen'".
Het water is nog steeds veilig. Blijft
dat zo? Martijn: „Je kunt uit het
meest verontreinigde water drink-
water maken en zelfs uit zeewater.
Maar op die manier spannen we wél
het paard achter de wagen. Dit is
een end-of-pipe systeem. Eerst
wordt de vervuiling in het water ge-
smeten en dan moeten wij die eruit
halen. Zon gang van zaken deugt
van geen kant. Daardoor moeten
wij de consument hoge kosten door-
berekenen. En het water dus flink
duurder maken. Dat kan op den
duur wel eens een verhoging van
maximaal 50 procent worden".

Kan hij dar nader preciseren? Mar-
tijn: „Voor consumptiedoeleinden
drinken we maar twee tot drie liter
per persoon per dag. Maar totaal
gebruiken we per hoofd der bevol-
king 150 liter per dag. Nu kost een
kuub (duizend liter) water gemid-
deld f 1,50. Het is niet denkbeeldig
dat daar als gevolg van onze 'ver-
technisering' gemiddeld 40 tot 60
cent boven op komt. Een gemid-
deld gezin (drie personen) betaalt
per jaarf 250voor drinkwater. Nog
redelijk vergeleken bij wat je aan
gas en elektrisch kwijt bent. Als het
de helft meer wordt ga je dat toch
merken. Ter vergelijking voor men-

Waterveiligheid
Hoe is nu de veiligheid van ons
drinkwater voor de gezondheid?
Recente berichten spreken bijvoor-
beeld van een stijging in de con-
sumptie van mineraal- en bronwa-
ter. Het verbruik zou vorig jaar met
een kwart zijn gestegen tot 15 liter
per hoofd van de bevolking. Eén
van de oorzaken van die toeneming,
zo wordt gezegd, zijn berichten
over de slechte kwaliteit van het lei-
dingwater. Maar inmiddels blijkt
ook niet alle bronwater onbesmet...
Martijn: „Fabrikanten van 'ander
water' spelen handig in op die angst
voor het drinkwater. Kraanfilters
worden gepresenteerd onder het
motto van zekerheid. Wij vechten

Toch problemen
\\": Pr°blemen, zou je zeggen?
''Jks 'm' "^roeëer met °f nauwe-
re j. u wel. Grondwater kunnen
Het

n onttrekken als het zoet is.
2(jq 2°utgehalte moet beneden de
is h e

mill 'gram per liter blijven. Dat
*üiri ' gev.a' 'n het noorden, oosten,
b en en midden van ons land.
gr0r ,ZlJn totaal ongeveer 250
t_n In het wes-
en S et grondwater zout en brak
v|a. Jn We aangewezen op opper-
se|-n

ewater uit Rijn, Maas en Us-
drvjw^- Dyt water komt uit de
do0r gevaren grote rivieren, die
''ichtK °8 geind"strialiseerde en
t_ij gebieden stromen.
fiiet - S°ürt w'nn'ng kunnen we

z°nder het aanleggen van grote Dat stimuleert wel de technologi
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(Huis)d teren
De Maastrichtse Hondensport Vereniging

organiseert wederom cursussen
Gedrag- en gehoorzaamheid

voor ras en niet-rashonden.
De M.H.S.V. is een erkende Kynologenvereniging met
deskundige en ervaren instructeurs. De cursus wordt
gehouden in een overdekte ruimte, t.w. de manege

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

Cursusgeld: ’ 40,- plus (eenmalige inschrijving van ’ 25,-)
Informatie-avond is op 15 maart 1990, om 20.00 uur in

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

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4a Guttecoven. Tel.
04490-24401.
Goed tehuis gezocht voor
DOBERMAN teefje. Tel.
045-219253/213456.
Te k. Mechelse HERDER 4
mnd. reu, vader: Mark, W.
Janssen, Schinveld, res.
Iwnp.ned. Moeder: Sonja,
«fcrt. 389, dhr. E. Willems.
Bevr. 045-324763.

Te koop weg. omstandigh.
ROTTWEILER 6 mnd., reu.
Tel. 045-220301. Treebeek-
str. 62, Brunssum.
Te koop iets voor dieren-
zaak: 15 PAPEGAAIKOOI-
EN, ook inruil voor kanaries
of dergelijke voor de kweek;
2 sprekende beo's 10 mnd.
oud ’125,-, 15 mnd. oud

’ 225,-. 04493-3228.
Te k. MERRIE bijna 2 jr., va-
der: Pascha. Merrie veulen,
9 mnd. vader: Larome.
(Landgraaf) 09/49/24562091
Te koop DWERGPINCHER
PUPS 6 weken oud, ’ 300,-.
Tel. 09-49.2456.2091

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag
Orkest Bonjour!!!

j Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-
Bar-dancing de Fontein,

j Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.
ALLEENSTAANDE: heden Een PICCOLO in het Lim-
gezellige dans- en contact- burgs Dagblad helpt u op
avond met DJ Richard in weg naar snel succes. Bel:
Chalet Treebeek. Toegang 045-719966.
boven 25 jaar, legitimatie " ~ . T_.t__.
verplicht. Het bestuur. wioge loiaat

Zoekt U een ser. relatie. Bel T.k. witte lange COMMU-
dan 045-211948. Huw.rel. NIEJURK mt. 134, met toe-
bem.buro "LEVENSGELUK" beh., ’400,-. 045-250905.
MEISJE 20 jr., zkt. vriendin UITVERKOOP. Communie-
(nen) om mee uit te gaan. jurkjes, collectie 1990,
Br.o.nr. B-3928 L.D., Post- jongens communiepakjes,
bus 3100, 6401 DP, Heerlen 045-272216/272516.

Bel de Vakman
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459 753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

. Voor voordelig SCHILDE-. REN, witten of behangen,
04490-28582.

_
Let op! Uw dak is ons vak!. Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over

f Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens- ZINKWERK en PVC-dak-. gootbekleding. Gratis offerte

; Voor al Uw WAND- en

' vloertegelwerk. Bel 045-
-■ 227028.

' Uw DIEPVRIES, koelkast,- wasautom., ook bedr. install.- defect? Garantie op de re-- paratie, geen voorrijkosten- en korting op onderdelen.. Bel direct 045-726206.

Wonen Totaal

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

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

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

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum
■ voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de

voordeligste prijzen.
Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd Won.mr. Grooten,
jqposterstr. 22 Simpelveld.
WALITEITSKEUKENS,
Bkwaliteit voor een norma-, R,J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Mth. Tel. 045-242602.
OK HAL Weekaanbiedingen
bifz. comfort, hoogmodel
bankstel ’ 995,-; zwaar ei-
ken met rundl. bankstel
’695,-; Biedermeier eet-
hoek 'n juweel ’ 595,-; eet-
hoeken v.a. ’ 195,-; bank-
stellen v.a. ’ 195,-; schitte-
rende collectie toogkasten,
wandmeubels, dressoir,
pracht 2-zits bankjes, rundl.
bankstellen, clubfauteuilles,
enorme keuze mooie spul-
ten en! spotgoedkoop. Ó.K.
Hal, Agnes Phnthagenstr.
22-24, Geleen-centrum
(vlakbij Alb. Heyn).
Te k. weg. verbouw, eik.
BANKSTEL z.g.a.n., ’ 600,-
-woonk. kast (noten), ’ 300,-
-en enige jukeboxen.Akerstr.
Nrd. 164, Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’ 175,-.
Tel. 045-725595.

Kkt u 2e hands MEU-
.S (veel keus). Kouven-

-208, Hoensbroek.

Te koop BANKSTEL 18
maanden oud, ’ 1.600,-.
Tel. 045-225933.
Te k. mooie oma's tijd eik.
KLEERKAST met geslepen
spiegel ’ 575,-. Inl. 045-
-312164.
Complete ANTIEKE eiken
slaapkamer te koop. Tel.
045-310706.
Te k. GASHAARD Dru; gas-
kachel Etna; tafels, keuken-
kast, dressoir, 1 pers. bed
compl., lits jumeaux compl.;
burostoel ’ 20,-. Kijkdag za-
terdag van 12.00-16.00 uur.
Pleistraat 7 Nieuwenhagen
t.o. zwembad.
Te koop wasmachine, koel-
kast, onyx SALONTAFEL,
kleurentv ITT. 045-272409.
Pracht zwaar massief eik.
EETHOEK vr.pr. ’1350,-
-(ljr. oud) 045-323830.
Massief Frans blank eiken
meubelen te k. COMMODE
2-drs. ’ 400,-; salontafel
’350,-. Tel. 045-225904.
Te k. draagbare KTV Graetz
42 cm., 8 kanaals, ’ 285,-;
kloostertafel, ’ 50,-; eet-
hoek, ’ 75,-; gashaard, teg.
adv, kost., tel. 045-226867
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

ZonnebankenZonnehemels

Superbruiner!
jmps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

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

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

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels. Piccolo's in het Limburgs
GUNTLISBERGEN, De Die- Dagblad zijn groot in RE-
Zé 27 Best. 04998 39108. SULTAAT! Bel: 045-7. 9966.

Computers

Huur voor ’ 76,- p.mnd.
een complete sanyo MS/DOS AT 286

51/»" diskdrive ruimte voor 3'/_" 20 MB Hard-disk
CGA- Hercules monitor.

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

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..^ betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.

Huish. artikelen
Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Te k. kleuren TV ’ 75,-. Tel.
045-416118.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, inzethaarden,
opruiming grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.

Koopje!! OLIEHAARD, z.g.
a.n.; oliekachel en olietank
1250 Itr. inhoud. Pontstraat
11, Voerendaal. Tel. 045-
-752760.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

Clarinetisten/Saxofonisten!!
Heden, donderdag 15 maart geeft Piet Jaegers een

demonstratie van de bekende Jaegers mondstukken en
van de complete lijn van Buffet/Crampon instrumenten.

Aanvang vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom.
Tevens is er de mogelijkheid om alle instrumenten op Uw

gemak uit te proberen. Muziekboetiek M. Engelbert,
Brusselsestr. 134, Maastricht. Tel. 043-213708.

Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.

■ Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.

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.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500._ Braderieën/Markten

Snuffelmarkt
Zondag 18 maart in " 't Pomphuuske " te Vaesrade.
Er zijn nog enkele tafels te huur. Inl. 045-244475.

Verkoop van 10.00 tot 17.00 uur.
Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

■ Met een PICCOLO in het
■ Limburgs Dagblad raakt u
■ uw oude spulletjes 't snelst
i kwijt. Piccolo's doen vaak

" wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf 82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's.Tel. 045-723712.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel, slaap-
kamers en inboedel. 045-
-725595.
Te k. gevr. ZONNE-
SCHERM 1.50 m tot 1.70 m
breed. Tel. 045-317731.
Jonge/oude en fonkelnieuwe
VIDEO-RECORDERS t.k.
gevr. Spec. gez. duurdere
matrassen 0932-87-786810

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

i Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche

' 045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-

', MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045--; 228481.
Te k. nieuwe OPENHAARD
Tel. 045-416039.

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

GEEF OH DE TOEKOMST.
Wordvoor ’27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25,Zeist.&
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#KWIK-FIT NU ONBETWIST
DE GROOTSTE AUJOSPECIAUST

Nu kunt u kiezen voor autoservice naast de deur. Want Kwik-Fit en Jan van den Broek Uitlaten topkwaliteit
vormen nu een formidabele organisatie. Met maar liefst 110 auto-centers in Nederland. Altijd in !______ \/pn oprpnnmmpprrlp fahritantpnde buurt dus. Een kwestie van even binnenrijden voor gratis advies, voor service-op-maat en waar fM Ij____ gerenomïTieerae TaDNKdnien.
voor uw geld. Binnen zonder afspraak. Terwijl ervaren vakmensen snel de montage verzorgen, <%__ ten uitlatenbetrekken wij rechtstreeks van 's-wereids beste
-.-.-,:,..".. ~-,-, -.-.-. -->-*~-:: L--~.r~.:-. _a&_r*N»__ «__&,,. fabrikanten. Het beste van hetbeste dus.Vakkundig engeniet UVan een gastVNJ kopje -j-g. Ë__É_*_. snel gemonteerd. En voor 11/2 jaargegarandeerd!
koffie. En/aar het gemak van rgjiiiui| . Hieronderziet u onze prijzen voor complete
zon vakbekwame autospecia- Een banden.even f^,c„„,»^ |v*EDESTEINZ3| [^^^1 michelin I |j^ »IlSt in de buurt en profiteer lang garantieop M______PP"_mH ■MHV_"T^_____l WWLTT^Ê -.PTT^-I Hf eerst kontroleren.
van topkwaliteit voor uiterst de kwaliteit van |rH* _r_K_f t;>> m-l-l I_____ fe PTTTH_PTIP,,rTTO?T'ÏYWI

KESTELWAGENS:PNEUMANTIBSRI4C BPLY 129rf^iifc||^^ SLwn'' 7_[/C 298r'_L " hA/PP ia^r a^r^ntip ynnHpr I -^ UITLATEN VOOR ALLE TYPENit is waarom u L_^ÉH^J 1 ma.*"*»**
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Dit wordt de week van de wok.
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Deze luxe wok, geschikt voor gas en electra (met rooster om op te stoven), kunt u heel snel bij elkaar sparen. Dit moet u doen: u verzamelt vier
streepjescodes van verschillende produkten. De streepjescodes + f 59 - stuurt u op. En u ontvangt zon fantastische wok zonder portikosten thuis.
In de winkel ligt een folder klaar waarin alles over deze spaaractie staat en welke produkten meedoen.
En dan nu derecepten. O ja: bijna alle ingrediënten zijn deze week in de aanbieding, maar dat had u natuurlijk al gezien.
I

Babi Pangang (4 personen) TjapTjOJ (4 personen)

1 pakje mix voor Babi Pangang (Conimex] " 1teentje knoflook " 500 g magere 250 g kipfilet» 100 g geschrapte worteltjes" 100 g taugé " 100 g oesterzwammen
varkenslappen " 6 lente-uitjes" 4 eetlepels olie " 2 eetlepels droge sherry" 2 eetlepels of champignons" 1teentje knoflook " mix voor Tjap Tjoi (Conimex) " 2 eetlepelsolie*

gembersiroop" 400 g AH Snelkookrijst. . " 150 g gesneden prei " 150 g Chinese kool" 100 g gepelde garnalen (eventueel blikje)

" 400gAHSnelkookrijst«(Ukunt natuurlijk ook een bamipakket gebruiken).
Voorbereiden: strooi de inhoud van hetzakjemarinadekruidenvoorßabi Pangang

in een kom en schenk er 2 eetlepels koud water bij. Pers de knoflook boven Voorbereiden: snij de kipfilet in reepjes. Snij de worteltjes in dunne plakjes,
de kom uit. Snijd de varkenslappen in dunne reepjes. Leg het varkensvlees ca. 15 Was de taugé. Snij oesterzwammen of champignons in vieren. Hak de knoflook fijn.
minuten in de marinade. Snij de lente-uitjes in stukjes van 1 cm. Strooi de mix voor TjapTjoi in een kom en giet er 750 ml koud water bij. :,

Bereiden: verhit de olie in een wok. De reepjes varkensvlees (zonder marinade) Bereiden: verhit de olie in een wok. Schep de kip in de wok en bak de reepjes J
erbij en op hoog vuur in ca. 3 minuten rondom knapperig bruin braden. Bak de snel bruin. Doe prei en knoflook erbij en bak op hoog vuur ca. 3 minuten onder j
lente-uitjes even mee. Schep de marinade over het vlees en laat het in 5 a 10 minu- voortdurend omscheppen. Voeg de kool, worteltjes en oesterzwammen of j
ten op laag vuur gaar worden. Strooi de inhoud van het zakje sauspoeder in 3 dl ko- champignons toe en bak ze even mee. Schep de Tjap Tjoi mix erdoor. Breng alles .
kend water en roer de saus goed door. Roerde sherry en de gembersiroop door de aan de kook en stoof het 5 minuten. Voeg de garnalen toe en laat het gerecht door f
saus. Leg het vlees op een warme schaal en schenk de sauserover. Serveer met rijst. en doorwarm worden. Serveer met rijst. *

ii

i
I:

-. _-__»■„.-_ Knorrsatehsaus, Irr Ch Conquerorsherry, " " " Zaansvolkorenbrood, IQQ
*%-^^)S!ÊÈ-m\ doosje 60 gram ±j*r I.DO medium dry of medium, j-Qp- Lettercombinatie le ronde AH LetterSpel. heel ®®® J24s 1.^7^7 [s_F__fl| jFf^Ê NIEUW in ons assortiment: Go Tan gebakken uities i or fleso7liter -^TS'O-i/O DerodebeginlettervandeeersterondeiseenA.deblauweeindletteriseenN. odorex roller of spray l
W&ÊSÏ M&WI Conimex Hot kroepoek of wllQ kuinlp 100 Bram lUftl JJ f*lnoii._r_n-_n__.c

Met deze letters kunt u spelen t/m 21 maart a.s. voor de >^v^ diverse geuren O/IO "HBIJ^^ Cassave kroepoe^zak 60 gram J^1.19 kv| Pielo°gram -#**-^ &nSS?n mTScolade hoofdprijs.Prijzen aa beschikbaar gesteld door: SleMatic, pSk
g

-^ 249i-. ::Jjy\^^A Rovco Chinese tomaten- nazeinoien in meiKcnocoiaae en Siemens. Haal het wedstrijdblad inde winkel.* ni<thi -fïX&rffl - 'groente-, kippe-of ' \ °I*"^?"J? 0~~ LHM^hU- Aza,ea t
n

Conimex mix voor Foe Yong Hai Hamlappen, c haaievinnesoep, ICQ uzt^nn^?Z^ -ij^r /QQ r*_. *_~ ..,._. ~ ... diverse kleuren, mr I
of Babi Pangang, ®®®oiQ 500 gram-S^5.99 IQQQ 2 x 3-borden pak doosje 200 gram -3r50-_-..^^/ (tef=^^ 01 Leef dieet- Hollandse Golden _ C.Q perstuk ®© O.yD
pakje __r4_-Z_iy kilo ®o@® ._&99__U.yy ffSjgg i margarine,kuip Delicious, kilo ±.0^
Conimex mix voor Tjap Tjoi Oh Kipfilet SkSOOkram SkSm^^l.39 I^^ 5S 1.69 « IQQ De artikelen in deze advertentie Kunt u
of Nasi Speciaal, 1/IQ 100 gram 4£ï1.65 IC/IQ

p B stukzou gram 4^ts_«..v^v 500gram ±.-_/^ in alle ah winkelskopen, behalve de
pakje <m® im lrt-t kilo ®®«® __7_sf_r IsJftZ* m * Brekkiesvoordekat, artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.

*-** f J_P____H_bT Hl. Uit de bedieninesafdeline- _ diverse soorten, -| £Q ■; Die artikelen kunt u alleen-kopen in
«-*«»„ mta*r 149 Gg*ï|. Vandeßi_KemBpi.che.2sQ paMoo«" "« "» ' 2.99 X'S"^""**"*"*Wr Nü2.09 aïLi_roe„,epakte,1 no 1^ "T KffiSd^ o/.O K3K?^r*'dae //
r .mov ... P '1 QQ Buitoni Melba toast, "rmaai'or citroen, O£Q Varkensfricandeau, c .zolangde voorraad strekt. §//SrTilg schaalsoogram Ctt Hulstralteurßami sesam ofrond, doosje 1 QQ flacon 75° ml 0:7 500 gram-8^6.49 11 QQ iËêË/JkSn^kfinoram j^kt JIQ <*■ Taugé, QQ of Nasi Speciaal, »ene 100 gram ®@®®4^r±.o^ Jiff, normaal of citroen, OCQ ki|o ®@®@ AêST _L_L:7i7. BM-WkZ-kle,n,zak6ogram 4^r _L.±._7 schaal2sogram yy bakje 400 gram tf .vianasscAllven flacon 500 ml -2#T_t_X>y Gehakthalf-om-half, _^L-^Ofe-, tUÊ-W^01 Snelkookrijst, IOQ Uft de diepvries: Ol Keukenrollen met .op zware siroop, IQQ l^aLnil^S^* 500gram-£99- 3.99 gQQ s§^CmJ^|l
pak 400 gram O^l.jy Albert van Zoonen volkoren ®@® Indische recepten, gig 1/1 blik, 10 schijven i6rl.Oy «■ schappen izie verpakking). Mo ®®<mX&^r\J.ZfZf [mMJsWfS mm

Lassiekortkokende tiü 229 Pak2rollen '-^ ~-'^ Langnese honing, 7/lQ {?j—3 Badedas shampoo, mm IB'^t"^ i f AHServi"
zilvervliesrijst, OIQ g

__^ Rmnwpr.RiPrniknf pot 1000 g ®Jl® /49 S mild, balsem ofkruiden, 100iram ®®®® C-BV _W^é__\m__ I tO
pak 400 gram Z.lZl _ Uit de diepvries: TnhoSS ?r5 11 -rr i aH"rhltvTnntnptipc jSïL2flacons èjrQH 01 Parelhoen, QQQ ■^irßf <K
SpaarvooreenTefaivispan

OSf,2SiSW2 99 11.75 ve^sSe^^^ i» 300 m, 5.90 Mo I W
(z,e verpakkmg)* Ajam.duopak 280gM&£-.ZTZ> 2 bekertjes IQC Komo huisvuilzakken, QCQ #1 Scharrelkip, IQQQ I_-_-4l
Ch Scharreleieren 81 Satésausof Ori Bron, a 120 ml ®@©-2r25- 1.00 rol 20stuks i^O.D3 kilo ®<m® 1225-KJ.VZJ f510...KS n.4.98 Krfn. _«2.79 SSSS** 's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. ,^_ï______>
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	In Den Haag hebben gisteren deurwaarders massaal gedemonstreerd bij het ministerie van Financiën, waar zij hun eisen tegen de gevel plakten. De deurwaarders willen dat hun vakbonden en het ministerie een werkgelegenheidsgarantie afgeven voor de overtollige deurwaarders, in totaal 300 in 1994, die naar de douane zullen afvloeien. Bovendien willen zij zwart op wit gewaarborgd zien dat met die overplaatsingen geen lagere inschaling wordt doorgevoerd. In een petitie aan de bijzondere commissie van bonden en het ministerie die gistermorgen werd aangeboden door- een vertegenwoordiging van de deurwaarders wordt het ministerie en de bonden 'grote laksheid' verweten bij het publiceren van het memorandum werkgelegenheid deurwaarders. Dat was in oktober vorig jaar al klaar, terwijl de achterban pas op 5 februari werd ingelicht.
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