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Congres: stap
van Litouwen

is ongeldig
OSKOU - Het uitroepen van
! onafhankelijkheid in Litou-
&n is ongeldig. De wetten van
iSovjetunie zijn nog steedsvan
epassing in de Baltische repu-
iek. Een resolutie van die
rekking is gisteren in Moskou
tor het Congres van Volksafge-
lardigden aanvaard. De resolu-
-6werd aangenomen met'l463
emmen vöör en 94 stemmen te-en.
e afgevaardigden was aanvan-
_ijk een resolutie voorgelegd
aarin de stappen van het Li-
'Uwse parlement 'illegaal' en
Onder enige rechtsgeldigheid'
'erden genoemd.
et Congres van Volksafgevaar-
igden heeft de president opge-
fagen 'alle noodzakelijke maat-
"gelen te nemen om de belan-
&n van de Sovjetunie in Litou-
ten veilig te stellen.
'et Congres in Moskou wees de
lafhankelijkheidsverklaring
an Litouwen af op grond van de
tikelen 74 en 75 van de Sovjet-
"ssische grondwet. In de artike-
ta staat dat Sovjet-wetten van
*n hogere orde zijn. dan wetten
an de republieken en dat bij
tijdigheid de Sovjet-wetten
Wden.

het weer

Nnig
J1uitloper van een krachtig
J>edrukgebied bepaalt in
Lastige zin het weer in Lim-
J_. Vandaag is er weer vol-len. In de vroege ochtend is.leerst nog nevelig, maar dit
S snel op. De wind is zuide-
i* en zwak tot matig. De tem-
i^tuur loopt in de middag
(Waar 17 graden en daaltachts naar 4 graden. Ook inJu Weekeinde is het zonnig
ij:l een matige zuid-zuid-
j-^telijke w>nd en een mid-
K^temperatuur van rond 19

tf"? 1" actuele informatie be-kkende het weer in Limburg
b** 1* u bellen 06-91122346

06.53 onder: 18.45
l>»»op: 23.52 onder: 07.58Sgen
j^op: 06.51 onder: 18.47

at»op: 01.03 onder: 08.24

Cijfers
Cijfers over de kans op fouten en
ongelukken in ziekenhuizen heb-
ben twee jaar geleden veel opzien
gebaard. „Maar vervolgens zijn mi-
nister, staatssecretaris, inspectie en
Kamerleden om de hete brij heen-
gestapt en gewoon doorgelopen",
aldus Zelders. „Intussen zijn er
weer 3.000 mensen overleden van
wie er bij het opvolgen van de gege-
ven adviezen naar schatting 1.000
nog in leven konden zijn".
Een woordvoerder van het ministe-
rie van volksgezondheid zette in een
reactie vraagtekens bij de onder-
bouwing van de door Zelders ge-
noemde getallen. Hij zei dat die cij-
fers op het departement niet be-
kend voorkomen.

Overheid volgt adviezen over veiligheid niet op

Veel mensen sterven
monnodigin ziekenhuis

IASTRICHT - Alleen al de afgelopen twee jaarzijn onnodig
jzend doden gevallen doordat adviezen van de Gezond-
Bsraad over het vergroten van de veiligheid in ziekenhuizenI zijn opgevolgd. De overheid moet dan ook nalatigheidIden verweten.

Ir T. Zelders zei dit gisteravond op
een bijeenkomst in het kader van
het studium generale van de Rijks-
universiteitLimburg. Hij is klinisch
fysicus van het Radboudziekenhuis
in Nijmegen en lid van de Gezond-
heidsraad.
In 1985 heeft de Gezondheidsraad al
geadviseerd om in ieder ziekenhuis
een instrumentatiedeskundige ver-
antwoordelijk te maken voor het
kwaliteitsbeheer van de hulpmid-
delen. Bovendien zou een aantal
medische hulpmiddelen onder wet-
telijk toezicht moeten worden ge-
steld vanwege mogelijke gevaren
voor de patiënt.

Met dit rapport is niets gebeurd.
Eenzelfde lot is volgens Zelders een
stapel andere adviezen van de Ge-
zondheidsraad beschoren. Die gin-
gen onder meer over implantaten,
bloeddrukmeters, hoortoestellen,
toonaudiometers, anesthesietoe-
stellen en maatregelenvoor een vei-
lig gebruik van elektromedische ap-
paratuur.

Als het dan bij het ministerie in een
la blijft liggen, leidt dat volgens Zel-
ders niet alleen tot geldverspilling
en frustratie bij de opstellers, maar
ook tot schade voor patiënten ten-
gevolge van fouten die ontstaan
door het ontbreken van controle op
de kwaliteit van de apparatuur en
op de bevoegdheid van de gebrui-
kers.
Hij noemde in dit verband verkeer-
de behandelingen door foute bloed-
drukmetingen, gehoorschade bij
couveusekinderen, stralingsschade
door röntgenapparatuur, coma's na
narcose, verbrandingen tijdens ope-
raties en foute diagnoses bij met
computers verwerkte metingen.
Van de ziekenhuisongevallen lopen
er in Nederland per jaarzon 700 fa-
taal af. Daar komen nog 1.100 dode-
lijk verlopende ziekenhuisinfecties
bij.

Na brand in fabriek
Gaddafi dreigt

Bondsrepubliek
TUNIS/TRIPOLI - De Libische lei-
der kolonel Muammar al-Gaddafi
heeft gisteren verklaard dat een on-
derzoek is geopend om vast te stel-
len of de Westduitse inlichtingen-
dienst 'is betrokken bij sabotage en
spionagein Libië ten gunste van het
imperialisme en het zionisme.

Daarmee bevestigde de Libische
leider de berichten over een brand
in het fabriekscomplex in Rabta,
waar volgens Amerikaanse en West-
duitse bronnen chemische wapens
worden geproduceerd. Bonn heeft
de Libische beschuldigingen van de
hand gewezen.

De brand heeft volgens Libië de fa-
briek, die mede is gebouwd door
Westduitse bedrijven, grotendeels
verwoest. Maar bij westerse inlich-
tingendiensten is men niet zeker
van de omvang van de gevolgen en
schade. De Westduitde televisie
meldde gisteravond dat de brand in
Rabta het gevolg was van een onge-
val. Ongeveer de helft van de instal-
laties is daarbij verwoest.

Een tot dusverre onbekende groep,
die zich de Organisatie voor de Na-
tionale Vleugel van het Libische Le-
ger noemde, stelde zich gisteren
eerder op de dag in een telefoonge-
sprek met het bureau van de West-
duitse TV-omroep ARD in Cairo,
verantwoordelijk voor de brand in
Rabta.
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President met onverwacht veel tegenstemmen

Gorbatsjov stelt
forse wijzigingen
in vooruitzicht

MOSKOU - Sovjetleider Michail
Gorbatsjov, die gisteren door het
Sovjet-parlement met onverwacht
veel tegenstemmen tot president
werd gekozen, heeft in zijn inaugu-
rele rede ingrijpende economische
hervormingen aangekondigd. „Met
mijn nieuwe volmachten wil ik de
perestrojka krachtige impulsen ge-
ven", aldus Gorbatsjov. „De komen-
de tijd zullen pijnlijke maatregelen
niet voorkomen kunnen worden.
Daarover moet overeenstemming
bestaan".

Gorbatsjov zei in zijn aanvaardings-
toespraak ontevreden te zijn over de
ontwikkelingen in de economie.
Vooral de slechte voedselsituatie en
de problemen in de landbouw zul-
len volgens de nieuwe president
veel aandacht krijgen. Daarnaast
moet er een nieuw Unieverdrag met
de Sovjetrepublieken gesloten wor-
den waarin het recht op uittreden
uit de Sovjetunie is opgenomen.
Ook ziet Gorbatsjov het als zijn op-
dracht om de nieuwe wet op de
pacht en de particuliere eigendom
uit te voeren.
Het Sovjetparlement koos Gorbats-
jov voor een periode van vijf jaar
met 1329 stemmen voor, 495 tegen
en 54 ongeldige stemmen tot presi-
dent nieuwe stijl, met de uitgebrei-
de bevoegdheden waar het Congres
van Volksafgevaardigden maandag

na een stormachtig debat mee in-
stemde.
Gorbatsjov bestreed de kritiek dat
hij met zijn nieuwepresidentiële be-
voegdheden te veel macht naar zich
toe zou trekken. „Daar is geen reden
voor met onze grondwet al plech-
tanker. Er bestaan zo garanties en
tegenwichten die een machtsver-
schuiving uitsluiten".
Een combinatie van de functie van
president en die van secretaris-ge-
neraal van de communistische par-
tij, die Gorbatsjov beide bekleed, is
ook in de 'nabije toekomst' nodig.
„Het is van landsbelang dat ik par-
tijleider blijf', stelde Gorbatsjov,
die slechts zijn functie van parle-
mentsvoorzitter inleverde.

Republieken
Over de afscheidingsbewegingen in
de Baltische republieken en de
Kaukasus toonde Gorbatsjov zich
vastberaden. „Ik zal de groeiende
nationalistische en chauvinistische
tendensen bestrijden", zei de presi-
dent. „Ze zijn gevaarlijk omdat ze
de perestrojka ondermijnen".
Tenslotte zei de Sovjetpresident dat
een hervorming van het rechtswe-
zen en een reorganisatie van het le-
ger gestalte moet krijgen.

Kok wil rem
op uitgaven

defensie
Van onze parlementsredactie ,

DEN HAAG - PvdA-leider Wim
Kok wil de defensie-uitgaven
volgend jaar al bevriezen, in
plaats van in 1992, zoals in hetre-
geerakkoord van CDA en PvdA
was afgesproken. Volgens de vi-
ce-premier en minister van Fi-
nanciën zijn de mogelijkheden
om daadwerkelijk grote 'bedra-
gen te bezuinigen op defensie be-
perkt. Het zou in 1990 gaan om 60
tot 70 miljoen gulden. Kok zegt
dat vandaag in een interview met
deze krant.

Bevriezing van de defensie-uit-
gaven en het niet meer laten tóe-
nemen van de inkomensver-
schillen, moeten volgens Kok
twee hoofdpunen zijn in de eer-
ste Miljoenennota van de cen-
trum-linkse coalitie, die deze zo-
mer wordt opgesteld. Kok waar-
schuwt zijn eigen achterban ech-
ter voor te hoog gespannen ver-
wachtingen. De oude wens van
de PvdA om wat te doen aan de
'achterstanden' dievoor de mini-
ma onder vorige kabinetten zijn
ontstaan, is nauwelijks te vervul-
len. „We hebben echt een be-
hoorlijke klus in handen als we
de kloof niet willen vergroten."
Kok tempert in het interview
ook de PvdA-verwachtinegn ten
aanzien van fikse bezuinigingen
op defensie: een groot deel van
de begroting ligtvast door perso-
neelsuitgaven en door NAVO-
verplichtingen.
Kok weigert de mogelijkheden
om op defensie te snoeien, in
concrete percentages vast te leg-
gen, zoals de PvdA in het verle-
den vaak deed.

Ritzen bepleit
meer studeren
in buitenland

DEN HAAG - Min en (On-
derwijs) wil jonge-, . eid ge-
ven overal in West I I " stude-
ren waar en wat ze mt. r willen.- en
met een studiebeurs. M '^'entcel is|
het zo, dat jongeren alie; n mei be- 'houd van beurs (korte t^d) in het
buitenland kunnen stude_>2n als ze
al aan een Nederlandse u.'üversiteit
studeren. Dat systeem m oet op de
helling, aldus de bewindsman giste-
ren na afloop van een debatje met
de Kamer.

Protest na executie Britse journalist

" Zie voor gesprek pag. 4

" Zie verder pagina 5

(ADVERTENTIE)

Hdrlekijn's Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: _>-/_?_" Ilulf]
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, /iAPÏVV^campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, hhfj&A /iIAautostoelen, babykleding (t/m maat 86), /V ' . ,/A'PP/Ukado-artikeltjes *É^£Ü> VilA* /) I
en noem maar op. \/o\K7Jil'

Kouvenderstraat 141. HoensbroeiTl V_\-/ 1 T 045-221263.

# Journalisten van het Britse weekblad Observer hiel-
den gistermorgen voor de ambassade van Irak in Lon-
den een protestdemonstratie, nadat vanuit Bagdad het
bericht was binnengekomen dat hun collega Farzoft
Bazoft op verdenking van spionage was geëxecuteerd.
De wereld reageerde verbijsterd op de onverwacht
snelle executie van de Iraans-Britse journalist. De
Britse minister van Buitenlandse Zaken Hurd sprak
van een 'barbaarse daad. Labour-woordvoerder
Kaufmann noemde de executie 'moord. Hurd maakte
bekend dat Londen meteen zijn ambassadeur uit Irak
terughaalt. Daarnaast moeten Iraakse studenten
Groot-Brittannië verlaten, worden alle contacten op
ministerieel niveau opgeschort en worden opleidingen
van Iraakse militairen in Groot-Brittannië beëindigd.
Met de executie is Iraks leider Saddam Hussein doofgebleken voor de talrijke internationale verzoeken om
clementie die hem de afgelopen dagen bereikten. Ook
de Nederlandse regering heeft 'met afschuw' kennisge-
nomen van de executie.

Inkomens
EG-boeren
gestegen

9 Zie ook pagina 5
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Idelpee
Julien Clerc
Fais-moi une place (Virgin)
Lang geleden schilderde een
popjournaliste van de KRO op
treffende wijze de toen nog zeer
timide Franse zanger Julien
Clerc die in Nederland de vak-
pers te woord stond. Hoewel ge-
kleed in bontjas en twee knallers
van hits (C'est Ne Rien en Si On
Chantait) op zak, bleek Clerc een
verlegen knulletje, waarvoor me-
nige vrouw bereid was in kat-
zwijm te vallen. Sedertdien is de
populariteit van Clerc met name
in Frankrijk tot ongekende hoog-
ten gestegen. Zijn platen verko-
pen nog steeds goed, hij is veel-
vuldig in televisiereclames te
zien en kan de competitie in de
populariteitspolls al vijftien jaar
moeiteloos aan.
Toendertijd maakte Clerc een
promotietour voor zijn elpee Nö
7 en brak met de singlesThis Me-
lody en Elle Voulait Qu'on Lap-,
pelle Venise in Nederland door.
Daarna werd het stil, heel stil
rond Julien Clerc in dit land. Tot
het zomerhitje Hèlène, dat zo
licht was dat het alle openstaan-
deramen uit uitfladderde. Jezou
vermoeden dat Clerc het met
name van die hitjesmoet hebben
en derhalve meer in de show-
dan in de popwereld thuishoort.
Een vermoeden dat gelijk staat
aan een beledigingvoor zij die de
prachtige Nö 7-elpee goed ken-
nen. En zo kan het gebeuren dat
popliefhebbers Julien Clerc in
de gaten houden in de hoop dat
de zanger ooit naar dat niveau te-
rugkeert.
Jammer, ook met zijn nieuwste,
in Amerika opgenomen, elpee/cd
Fais-moi une Place is dat niet het
geval. De plaat bevat 12 num-
mers die uitermate geschikt zijn
als behang. De meeste songs
klinken erg mechanisch en wor-
den opgepoetst met achter-
grondkoortjes. Hoewel op de
stem van Julien Clerc weinig kan
worden afgedongen blijft de in-
tonatie vaak wat gelijkmatig en
dus zwakjes. Hitgevoelig is het
titel-nummer van de elpee. Maar
hoe weinig verrassend de CD
over het algemeen ook is, het
nummer Nouveau Big Bang
maakt veel, heel veel goed. Daar-
in is zijn stemgeluid zo broos en
het pianospel zo schitterend dat
het derest van de CD al snel doet
vergeten. emüe hollman

agenda
MAART

" 16 Kelder 13 Kerkrade, Sold Out
"16 Warm en stil Gulpen, Green

Dream

" 16 Albatros Swalmen, Crossroad

" 16 Des Artistes Maastricht, The Run
"16 Raetskelder Heerlen. Erwtjes

Ouwe I_>.' nband

" 16 Exit in Landgraaf. Bridge of
Spies «-j

" 16 Effen?r ndhoven, Giant Sand
en W,°<_._. 'Mer

"16 Feni-^ IV' -d, Lattentat
"16 Nova H-e' >en> Tröckener Kecks

" 17 Jakobsri " Übach-Palenberg
U-.RD1 Claw Boys Ciaw

" 17 No.'' Heerlen, Lizzy Borden en
Tige -tailz

" 17 Zie i Elsloo, independent music-

" 17 S:a tsschouwburg Eindhoven,
Het Goede Doel

" 17 De Gats Sevenum, Celtic Soul
Bro thers

#18 Des Artistes Maastricht, Alyson
Wilüams

" 18 Café Allez Heerlen, Icy Red

" 18 Stuba Echt, Fatal Flowers

" If' Karrosseer Maastricht, The Run

" 18 Torn Torn Heythuysen, Gé Rein-
ders & Band

" 18 Cartouche Horst, Storm

" 19 Fenix Sittard, Benny and the
boys

" 19 Xenon Grubbenvorst, Frans

" 19 Rockfabrik Übach-Palenberg
(BRD), Mo Tucker <S_ Band

" 23 De Boerderij Geleen, Powerplay

" 24 Mafcentrum Maasbree, Ears are
wounds & the Jack of Hearts

" 24 Effenaar Eindhoven, Curtis May-
field

" 25 De Bosuil Weert, festival

" 25 DonKiesjot Maasbracht, Booze
"25 Dancing Gouvernement Maas-

tricht. The Run
"25 Effenaar Eindhoven, Lush en

Pale Saints

" 26 Rockfabrik Übach-Palenberg, TV
Personalities

" 29 Kegelpaleis Heerlen, Bob Color

" 30 Nova Heerlen, Longstory Short

" 31 Picardie Bluesbar Venray, Cross-
road

" 31 Zopo Horst, Kaz Lux Band

Parel
Een parel van een schijf, die waar-
lijk bol staat van pure, puntige, me-
lodieuze en soms snoeiharde rock-
songs van de allerbeste soort. Pre-
mier cru, om maar eens in vinologie-
termen te spreken, met een afdronk
die smaakt naar een opwindende

melange van The Pixies en The
Kinks met hier en daar een vleugje
vroege Bowie. Met Lescher in de al-
les opeisende hoofdrol, zingend en
krijsend over zijn enige Leitmotiv:
vrouwen en de hartverscheurende
gevoelens van opperste verrukking
dan wel peilloos leed die zij bij hem
schijnen te veroorzaken. „Yes, wo-
men are very important for me," zo
vertrouwt de Green-voorman mij
een uur voor aanvang van het con-
cert toe in de als artiestenruimte in-
gerichte 'kruipruimte' van de Slik-
kelder.

Enfin, al dan niet gesterkt door deze
wetenschap drommen een kleine
tweehonderd' nieuwsgierigen in
hooggespannen verwachting samen
in de catacomben van de krakke-
mikkige concerttempel. 'Full house
tonight', zo verzekeren de Slik-orga-
nisatoren Lescher tegen half elf
lichtelijk overdreven. Een medede-
ling die bij de aspirines met witte

wijn consumerende Green-spil niet
meer dan een nietig maar vriende-
lijk 'Is it?' teweegbrengt.

Gezien de rijzende status van zijn
band in en nu ook buiten het 'high-
school circuit' in thuisland The Sta-
tes en de alom lovende kritieken op
White Soul was dat wel het minste
dat hij verwacht had. Niettegen-
staande de weinig gelukkige om-
standigheid dat nota bene op een
krachtige steenworp afstand de il-
lustere gitaargod Alvin Lee met zijn
Ten Years After te zelfder ure bezig
is verwoede pogingen te doen zijn
verlepte glorie een laatste injectie
toe te dienen.

'Erwtje' straks
op compact-disc

De grote schare fans van
de Erwtjes Ouwe Leem-
band uit Heerlen heeft er
bijna twaalf en een half
jaar op moeten wachten.
De kleine grote blueszan-
ger en zijn twee maten
zijn eindelijk (door Hu-
bert van Hoof) op band
vastgelegd. Maar nog
niet te vroeg juichen,
want de cassette bevat
slechts zeven nummers
en is slechts verkrijgbaar
zolang de kleine voor-
raad strekt. Van de hon-
derdbandjes diebandlei-
der Erwtje, oftewel Wiel
Gerrits, het maken wer-
den er tijdens een con-
cert in het Heerlense Bijs
meteen al 48 verkocht
voor de kostprijs van een
tientje. Het bandje gaat

trouwens niet de ver-
koop in. Een en ander
heeft te maken met een
CD die als alles goed gaat
dit jaar nog zal verschij-
nen. De bandjes die nog
over zijn worden tijdens
het concert morgen in de
Raetskelder aan de man
gebracht.
Dat Erwtje ongelooflijk
populair is in het Heer-
lense blijkt uit de bom-
volle cafézalen wanneer
de driemansband op-
treedt. Overigens wordt
de bluesformatie in he

zuiden van Brabant op
handen gedragen. Niet
alleen lopen hele feest-
tenten vol voor hen,
Heerlense café's mogen
zich ook verheugen in
buitenprovinciale be-
langstelling tijdens op-
tredens van de band. Op
de cassette wordt het
Blues-evangelie volgens
Erwtje in hoog tempo en
met het overbekende en-
thousiasme beleden.

Wie het bandje thuis
draait en Erwtje kent,

kan de nummers zonder
veel moeite meezingen
en zal in gedachten de
zanger zien opveren ach-
ter de piano, drummer
Harrie Verdijsseldonck
half naakt op de trom
zien meppen en bassist
Nelfrin Peney's duim rit-
misch zien bewegen. Al-
leen de geur van bier en
zweet zal in menige huis-
kamer node worden ge-
mist. Op de cassette
staan drie nummers van
Muddy Waters, een van
Willy Dickson en drie
nummers van Erwtje
zelf: Boogie & Bluesin,
Bye Bye Blues en Teil
Me Mama.
Maar voor de meesten is
het wachten op de be-
loofde ceedee...

recept

Garnalen in gelei
Benodigdheden voor 4 personen: 8
g gelatine, 1 1__ dl droge witte wijn, 4
kleine tomaten ontveld, in vieren
gesneden en van pitten ontdaan, 100
g gepelde garnalen, krulandijvie, 1
stengel bleekselderij kleingesne-
den, selderijblaadjes, een handvol
ongepelde garnalen.

Los de geweekte en goed uitgekne-

pen gelatineblaadjes op in */_ 1 ko-
kend water. Voeg de wijn toe en laat
het mengsel (aspic) afkoelen.
Schenk hiervan een laagje in vier
kleine ringvormen.
Verdeel over elke vorm vier tomaat-
kwarten, schenk een beetje aspic er-
bij en laat opstijven. Leg daarop een
laagje garnalen en schenk weer as-
pic bij.
Herhaal deze handelingen tot de
vormpjes vol zijn. Laat goed opstij-

ven. Laat de rest van de gelei in een
kleinere vorm opstijven.
Houd de vormpjes voor het opdie-
nen even in warm water en keer ze
om op vier bordjes. Vul het midden
op met wat krulandijvie en bleek-
selderij. Hak derest van de aspic in
blokjes en gameer daarmee de ge-
leitjes, selderijblaadjes en de onge-
pelde garnalen.

hub meijer

pop

Rockband Green verbluft
in Maastrichtse kelder

All the wayfrom Chicago ston-
den ze zondagnacht op het
laagste en meest bizarre po-
dium dat West-Europa rijk is:
dat van de Maastrichtse un-
derground-tempel De Slik aan
het Mariabastion. Drie doorde-
weeks ogende popmuzikanten
onder leiding van zanger/gita-
rist/componist én blikvanger
Jeff Lescher, bijeengebracht
onder de simpele noemer
Green.
De frontman als altijd gestoken in
een aan flarden geschoten en na-
dien met liters Glorix behandelde
jeans en een te heet gewassen
t-shirt. Maar mét de onvoorwaarde-
lijkereputatie op zak van dé Ameri-
kaanse rocksensatie van dit mo-
ment te zijn.

In zijn zaterdagse aankondigingvan

de komst van Green naar Limburgs
hoofdstad wakkerde Omroep Lim-
burg-programmamaker Fons Ge-
raets het media-vuurtje nog wat ver-
der aan door voor zijn Vrij Spel-mi-
crofoon het Amerikaanse trio rond-
borstig als 'de beste rockband op
deze aardbol' te kwalificeren. Ge-
raets' lyrische ontboezeming was
vermoedelijk een rechtstreeks ge-
volg van de inderdaad voortreffelij-
ke prestaties van de Groenen op
hun kersverse CD met de treffende
titel White Soul (uitgebracht op Me-
gadisc).

Verwachtingen
Waarmee de vraag nog steeds niet
beantwoord is, of Lescher cum suis
ook op de Maastrichtse planken de
torenhoge verwachtingen en de
vooruitgesnelde roem waar konden
maken. Wel, over het antwoord be-
hoeft weinig misverstand te be-
staan. Duidelijk geïnspireerd door
de batterij microfoons van Omroep
Limburg - die de opnamen reeds
morgenmiddag vanaf 17.05 uur uit-
zendt in het popprogramma Vrij
Spel - maakte de band op hardhan-
dige wijze duidelijk over aanmerke-
lijk méér dan modale kwaliteiten te
beschikken.

Sterker nog, het zou daar in De Slik
een memorabel avondje worden. Al
was het alleen al omdat Green op
het plankier bij tijd en wijle nog
meer wist te overtuigen dan op de
plaat. Met een repertoire dat zich
nog het best laat omschrijven als
een explosief kruitvat van melo-
dieuzerock, trash, hardrock, speed-
metal, 'noise' en - zowaar - een en-
kele warmbloedige ballad.

Waarbij Lescher - in fysiek opzicht
een getrouwe kopie van Rory Gal-
lagher in lang vervlogen dagen - de
rol van natuurlijk leider met verve
vertolkte. Zijn stembanden en elec-
trische gitaar afwisselend strelend
en teisterend, bewees hij een onmis-
kenbaar talent te zijn van wie de in-
ternationale popscene zonder enige
twijfel nog veel gaat horen. De ver-
bluffende intensiteit en de onvoor-
waardelijke overgave waarmee hij
prachtsongs als My Sister Jane, I
Love Her, Hear Me, Give Me Your
Hands en I'm Not Giving Up ver-
tolkte, zorgden voor ijskoude rillin-
gen.

Decibellen
Spijtig alleen dat de band zich kri-
tiekloos meende te moeten voegen
naar de ijzeren popwet van dit mo-
ment en bijgevolg een almaar aan-
zwellende orkaan van decibellen
produceerde, hetgeen het luisterge-
not vooral tijdens de meest 'noisy'
songs allesbehalve ten goede kwam.
Bovendien bleek dat een aantal Le-
scher-composities nog onvolgroeid
en qua melodielijn voor verbetering
vatbaar is.

Het niet vermelden van het absolute
hoogtepunt van de bijna anderhalf
uur durende set zou evenweleen re-
gelrechte doodzonde zijn. Het pak-
kende en bloedstollend mooie ref-
rein van het onvolprezen She's Hea-
ven, waarbij Ray Davies en David
Bowie hun toch begenadigde vin-
gers zouden aflikken, heeft eeuwig-
heidswaarde (platenmaatschappij,
let op uw zaak en breng dit pronkju-
weel onverwijld op single uit).

Als deze Amerikaanse Groenen op
21 maart aan de lokale verkiezingen
zouden meedoen, had ik mijn stem-
advies al klaar. Volgende week zon-
dag maakt de Fa. Onrust op de
VPRO-televisie andermaal duide-
lijk waarom.

laurens schellen

Busreizen
naar Joel of
Metallica

Kasjmir Productions organ
seert in samenwerking met d
Duitse concertbureaus Hotlin
& HPS busreizen vanuit Ne
derland naar verschillende st)
perconcerten in Duitsland. E
zijn busreizen naar Heart o]
vrijdag 27 april in Düsseldol
en Robert Plant op 4 mei il
Düsseldorf. De Amerikaans
popster Billy Joel treedt op
mei op in de Sporthalle in Ken
len.

Voor hardrock-liefhebbers kifl
men er enkele zeer spectaculaH
re concerten in Duitsland aaifl
Op 20 april is er in de StadthallH
in Keulen een dubbelconceflvan Saxon en Metal Church. OiZ
1 mei komt Yngwie Malmsteen
aan de beurt, een van de gitaaii
helden van de laatste jaren
17 mei komt een van de grool.
ste hardrockbands van dezf.tijd, Metallica, naar Dortmundkr
Kaarten (entree en busreis) vaU
riëren in prijs van 67,50 guldeit
tot 82,50 en zijnverkrijgbaar bit
Satisfaction Heerlen, Musif;
Plus Maastricht, Disco Dowif^Town Brunssum, Limburgwl
Platenhuis Geleen, Siva Sittartfel
en Disco Limburg Roermond. (3
Voor meer informatie: Kasjmik
Productions, S 04499-1592.

Powerplay
in Geleen

De Nederlandse groepPower-
play geeft op vrijdag 23 maart
een concert in het jongeren-
centrum De Boerderij in Ge-
leen. Powerplay wordt ge-
vormd door Jan van der Mey
(ex-Vitesse), Ivo Severijns en
René van Collem.

De groep heeft onlangs, suc-
ces geboekt in Canada en er
staat weer een nieuwe tour-
nee door Canada en Amerika
op stapel. Het voorprogram-
ma zal worden verzorgd door
de Geleense band Blind Date.

De entree is vijfgulden en het
optreden begint om 21.00 uur.
De organisatie is in handen
van de stichting Backbone
Concerts.

" De Nederlandse groep
Powerplay is binnenkort
in De Boerderij te zien.

Oplossing van gisterer

DOORSNED
A T
N-STENG-
I-ARMOE-
GALA-PLA
-RA ER
HARS-REE
O-lEDER-
E-STAND-
R M
AANGEDAA

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 spoedig lachend; 8 vaarrou-
te; 9 loofboom; 11 water doorlatende; 12
muzieknoot; 13 onderdeel v.e. tennispartij;
15 zwarte band bij judo; 16 slaginstrument;
18 ontstekingskoord; 19 binnenbekleedsel
van bv. een jas; 20 korrelig sneeuwijs in
hooggebergten; 21 zuivelprodukt; 23 snelle
loop; 25 knaagdier; 26 verbrandingsrest;
27 middel om melk te stremmen; 29 voor-
zetsel; 30 vis; 32 flanelsoort.

Verticaal: 1 onstoffelijke zelfstandig'
van de mens; 2 eerstkomende (afk.); K
bezonnen; 4 les der ervaring; 5 woons<J6 met de zijnen (afk. Latijn); 7 plante. *10 stel vaatwerk; 12 zeer bros metaajj,
boosheid; 15 god van de donder; 17 "Jpaald vnw.; 18 beweging met de tong*
iets; 20 taal; 22 vertrek bij een hard^
wedstrijd; 24 binnenste v.e. zaad; 27'
sierlijk van vorm; 28 vogel; 30 muziek""
31 laatstleden (afk.).
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" In jongerencentrumNova in Heerlen treedt vanavond de groep TröckenerKecks op (zie
foto). Het is het derde concert in dereeks bekende Nederlandse popgroepen in de Oostelijke
Mijnstreek. In maart en april zijn nog concerten geplandvan Long Story Short en African
Salimata. Morgenavond zitten hardrock-liefhebbers goed bij Nova. De Britse groepen Liz-
zy Borden en Tigertailz treden er op. Nova ligt aan de Ganzeweide 211 in Heerlen en is tele-
fonisch bereikbaar onder nummer 222135. t

(c) Standaard Uitgeveri| nv Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions D v s-Gravenhage
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Tröckener Kecks in Heerlen

de kleine postruiter panda en het kassucces



D'Ancona: ouderen weer
nodig voor arbeidsmarkt

HILVERSUM - Ouderen zijn in
de toekomst weer echt nodig op
de arbeidsmarkt. Zij zullen wor-
.den gevraagd te blijven werken
en hun ervaring te blijven in-
brengen. Dit stelde minister
D'Ancona van WVC gisteren tij-
dens een symposium in Hilver-
sum over het gemeentelijk oude-
renbeleid.
i

JHet symposium was georgani-
seerd door de ouderenbond Unie
jKBO en stond in het teken van
[de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.
ID'Ancona meent dat de beteke-

nis van ouderen voor gedegen-
heid en stabiliteit in een werksi-
tuatie op korte termijn kan zor-
gen voor een herwaardering van
de positie van ouderen op de ar-
beidsmarkt. „Dat zal ook het no-
dige betekenen voor scholing.

Waarom zouden ouderen al

vroegtijdig het arbeidsproces
moeten verlaten ?", aldus dever-
antwoordelijke bewindsvrouwe
voor het ouderenbeleid.
In de sfeer van ouderen en arbeid
ziet de minister een scala van
mogelijkheden: onderzoek om
de werksituatie voor ouderen te
verbeteren, betere voorbereiding

op de fase na de betaalde arbeid,
en liet verbeteren van scholings-
mogelijkheden voor ouderen in
bedrijven.
D'Ancona wees erop dat de
Emancipatieraad en de Voorlo-
pige Raad voor het Ouderenbe-
leid nadrukkelijk aandacht heb-
ben gevraagd voor de inkomens-
positie van ouderen en metname
de oudere vrouw. Zij was dan
ook verheugd dat haar voorgan-
ger Brinkman onlangs verklaar-
de dat wanneer de Oort-maatre-
gelen moeten worden bijgesteld,
er in de eerste plaats aan ouderen
moet worden gedacht.

Demissionair
I gemier Shamir zal nu aan het

van een demissionair kabi-
l*t, zonder de Arbeiderspartij, de
]-Pende zaken waarnemen tot er
?1 nieuwe regering is gevormd.

'Resident Chaim Herzog zal zondag
7-ginnen met het raadplegen van
£Partijen die in het parlement ver-|Jgenwoordigd zijn. Daarna zal hij
J^kabinetsformateur benoemen de

die naar zijn mening de
i*ste kans maakt een meerder-eidsregering te vormen.
j^tzou Shimon Peres van deArbei-
derspartij kunnen worden, gelet op
.* uitslag van de stemmingvan gis-
Sfavond. Het was nog niet duide-rs of voldoende religieuze partijen
J?2o'n wankelkabinet zitting willen

Shamir heeft eerder laten
~eten dat hij het meest voelt voorJ^we verkiezingen. Een meerder-jr'dsregering onder leiding van deJ?*oed lijkt na de uitslag van de

van gisteravond nietaarschijnlijk.

FNV en MHP tegen
Weigerenuitkering

- Het CNV en deSj?rkge versorganisaties zijn voor-
(C^.der van de mogelijkheid van tij-
,* .ke volledige weigering van een
'^kloosheidsuitkering als iemandt^rst verwijtbaar' werkloos is. De
g„ ven de MHP (middelbaar en ho-r Personeel) wijzen deze nieuwe,
hj;dste sanctie, van de hand. Dat
'n ri Bisteren tijdens een discussie

Sociale Verzekerings Raad.

w vrees van de FNV is dat alle
Oj) ,I*lozen, die tot dusver in diverse,

gradaties van verwijt-en d met lichte sancties te ma-
dej} kregen, automatisch in zwaar-
v e categoriën met kortingen tot 20

procent op hun uitkering terecht
zullen komen als er een aparte 100-
-procentsinhouding voor de zwaar-
ste categorie wordt geschapen.

Dat diverse werklozen dan eerder
naar de bijstand moeten voor een
aanvullende uitkering nemen de
werkgevers op de koop toe, zo
bleek. Ook hiertegen maakt de FNV
groot bezwaar. Aanvullende bij-
stand zou moeten worden beperkt
tot incidentele gevallen, opdat men
niet langs twee loketten moet voor
zijn uitkering, meent de FNV.

VoorzitterFaase van de Sociale Ver-
zekerings Raad kon evenmin zwaar
tillen aan de nieuwe zware sanctie.
In de praktijk wordt volledige in-
houding van de uitkering al lang via
een achterdeur toegepast in zeer
zware gevallen, stelde hij. Die prak-
tijk moet in feite alleen nog maar ge-
legaliseerd worden.

Kabinet en PTT
stappen naar
Europees Hof

v »an onze parlementsredactie

1^HAAG -Hetkabinet en de NV
Uju "ebben besloten elk afzonder-en ftaar het Europese Hof te stap-
-omort. een besluitvan de Europese

1$ nrnissie inzake de Postwet aanVechten.
' -_ bepaalde de Europese

miSsie dat de Postwet ten on-
lic bepalingen bevatte die parti-

-6 koeriersdiensten in een on-
%\ concurrentiepositie brach-

len opzichte van de PTT.

Religieuzen geven regering de genadeklap

Kabinet Israël gevallen
" Van onze correspondent

ïzrL AVIV - Premier Shamir
i<*n Israël heeft zijn strijd om

voortbestaan van het kabi-
kjt moeten opgeven. Gister-avond maakte het parlement
vJet 60 tegen 55 stemmen een
g«id aan de regering, die de af-kopen dagen al drastisch
*". s uitgedund door het ver--1 ek van de ministers van de
tbeiderspartij.

"* t crisis was ontstaan door het uit-ijven van een antwoord van Sha-'lirs Likoed-partij op de vredes-
'orstellen van de Amerikaanse Ba-
r. De afwezigheid bij de stem-
ing van vijf van de zes afgevaar-
gden van de ultra-orthodoxe
ïas-partij gaf uiteindelijk de door-eg na een dagvan zinderende poli-
fke spanning.
't het laatste moment is er ge-acht een compromis te bereiken,

barbij fungeerden de geestelijk
f'ders van Shas en de twee zetelsWende religieuze partij Degel Ha-
Fa als belangrijkste bemiddelaars.Jaar het struikelblok bleek op-
fsüw het antwoord aan Washing-Pft op Bakers vredesplan,
gemier Shamir weigerde toe te
fggen dat zijn partij binnen tien
fgen de Amerikaanse minister het
f\voord zou geven. Dat leidde er-fs dat de voormalige opperrabbijnf'adia Josef, adviseur van Shas,| p volgelingen aanraadde weg te
i Ijven van de stemming. Hij maak-

* 'daarbij een uitzondering voor'bbijn Jitschak Peretz, die als mi-
eter deel uitmaakte van Shamirs
fgering.
'.'sterochtend zag het er nog naar

"' dat Shas in zijn geheel tegen de'<Hie van wantrouwen van de Ar-
*iderspartij zou stemmen.

Vergoeding voor
carpoolers mag

DEN HAAG - Werkgevers mogen
hun werknemers die collega's in
hun auto meenemen naar het werk
een belastingvrije vergoeding van
44 cent per kilometer gaan betalen.
Dat zal worden neergelegd in de
nota naar aanleiding van het eind-
verslag over het reiskostenforfait,
die staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) binnenkort naar de
Tweede Kamer stuurt. De maatre-
gel is bedoeld om carpooling te be-
vorderen. Alleen de chauffeur ont-
vangt de vergoeding van 44 cent per
kilometer. De registratie zal door de
werkgever moeten gaan geschie-
den.

maatregelen om het openbaar ver-
voer en de carpooling te bevorde-
ren, reageerde de minister afwij-
zend. Volgens haar is er nu geen
aanleiding meer om via extra bijdra-
genkorting te geven op de prijs van
abonnementen openbaar vervoer.
„Daar is nu de fiscale faciliteit voor
in de plaats gekomen", aldus de be-
windsvrouwe.
Maij-Weggen ontkende eveneens
zich bij debehandeling van haar be-
groting tegen elke aantastingvan de
plannenvoor aftopping van het reis-
kostenforfait te hebben verzet. „Dat
ging alleen over het mogelijke uit-
stel van de maatregelen tot na 1 mei.
Het kabinet mikt ook nu nog op die
datum", stelde Maij-Weggen.
In een reactie op opmerkingen van
D66-Kamerlid Wolffensperger dat
door de maatregel nu het algemeen
terugdringen van de mobiliteit ver-
vangen is doorhet terugdringen van
de automobiliteit ontkende Maij-
Weggen dat sprake is van een be-
leidswijziging. „Er is geen funda-
mentele wijziging van het beleid.
We komen nog met maatregelen die
de mobiliteit in het algemeen moe-
ten terugdringen. Dit doet daar nu
geen afbreuk aan".

EG-parlement: hogere prijs voor graanboer
Van onze correspondenten

STRAATSBURG/BRUSSEL - Het
Europees Parlement heeft gisteren
de kant van de akkerbouwers geko-
zen in hun strijd voor verhoging van
de graanprijzen in de EG. Het heeft
maatregelen voorgesteld die neer-
komen op een indirecte prijsverho-
ging met twee procent.

Maar het zal de boeren niet baten.
EG-landbouwcommissaris MacS-
harry liet al meteen weten er niet
over te piekeren om de voorstellen
over te nemen. En ook de land-
bouwministers, die uiteindelijk be-
slissen, voelen daar nietsvoor.

De Nederlandse graanboeren, met
een delegatie in Straatsburg, waren
teleurgesteld. De oorspronkelijke

voorstellen van de parlementaire
landbouwcommissie, die neerkwa-
men op een prijsverhogingvan drie
procent, werden fors gewijzigd.
MacSharry wees erop dat de graan-
produktie dit jaar zal uitkomen op
170 miljoen ton, tien miljoen ton
meer dan de in 1988 afgesproken
produktiedrempel. Boven die grens
zakt volgens die afspraak de graan-
prijs automatisch met drieprocent.

binnen/buitenland

Eppelmann
volgt Schnur
op in DDR

OOST-BERLIJN - Rainer Eppel-
mann, een voormalig dissidente
predikant, is gisteren gekozen als
waarnemend voorzitter van de
Oostduitse partij Democratisch
Ontwaken (DA). De vorige leider
Wolfgang Schnur trad woensdag af
nadat hij bekend had dat hij infor-
mant was geweest van de gevreesde
veiligheidspolitie Stasi.
De 47-jarige Eppelmann is een pro-
testante vredesactivist. Hij richtte
samen met Schnur vorig jaar okto-
ber, kort na de val van president
Erich Honecker, DA op.
Het uitvoerend comité van de DA
besloot Schnur gisteren na zijn be-
kentenis met 38 tegen zes stemmen
uit de partij te zetten.

Geen plan voor verdere
ingreep reiskostenforfait

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Binnen het kabinet
hggen geen voorstellen ter tafel om
de belastingaftrek van reiskosten
voor woon-werkverkeer verder tebeperken. Minister Maij-Weggen
(Verkeer) heeft dit gisteren in deKamer gezegd.
Maij-Weggen deed haar uitlatingen
in een kort Kamerdebat over het

reiskostenforfait. Aanleiding vorm-
den uitlatingen van minister Kok
(Financiën) woensdag, dat gebrui-
kers van het openbaar vervoer bij
het woon-werkverkeer niet getrof-
fen zullen worden door de aftop-
ping van het reiskostenforfait die
het kabinet boven afstanden van 30
km. wil doorvoeren. Dat was eerder
wel aan deKamer voorgesteld.
De minister van Verkeer en Water-
staat gafte kennen dat Kok de hele
zaak vooraf met haar gecoördineerd
had. Alleen was niet afgesproken
wanneer Kok de zaak naar buiten
zou brengen. Bovendien is vooraf
overleg gevoerd met de vervoersbe-
drijven, vakbonden en werkgevers.
Zij allen werken mee aan het nu
door Kok geopenbaarde. „Ik kan
dan alleen applaudiseren", aldus
Maij-Weggen.
Naar aanleiding van felle kritiek
van het VVD-Kamerlid Jorritsma,
die stelde dat door het ontzien van
openbaar vervoergebruikers, Maij-
Weggen minder geld krijgt voor

Zware tijden
Wanneer de voortekenen
niet bedriegen, gaat het ka-
binet zowel economisch als
politiek zware tijden tege-
moet. Het Centraal Planbu-
reau voorspelt een neer-
gang van de Nederlandse
economie vanaf volgend
jaar. Hogere uitgaven, be-
lastingtegenvallers en de
forse rente zullen na 1990

negatief uitwerken. Het financieringstekort blijft met minstens 5,25-
-maar misschien wel 6 — procent veel te hoog.
Om het tij te keren moet de regering Lubbers-Kok, naar aanleiding
van het zogenaamde Centraal Economisch Plan (CEP) ,1990 van
het CPB, eigenlijk nu al scherpe maatregelen nemen om de uitvoe-
ring van het regeerakkoord niet in gevaar te brengen. Of dat ge-
beurt zal blijken uit de Voorjaarsnota, die meestal rond eind mei
verschijnt. Er lijkt echter alle reden toe om de map 'ombuigingen'
weer af te stoffen.
Fikse tegenvallers vormen de belastingen, die een miljard minder
opbrengen en de hoge rente, - twee procent hoger dan op Prins-
jesdagwas aangenomen. De rendementen van de bedrijven lijden
daar nu al onder. De loonontwikkeling valt dit jaarveel hoger uit
dan in de cijfers van september vorig jaar nog werd gedacht. De
CAO-lonen stijgen - inclusief een produktiviteitsstijging van 2'pro-
cent en een inflatietempo van eveneens 2 procent.
Het op vrijdag 1 december gesloten Centraal Akkoord tussen re-
gering en werkgevers/werknemers komt daarmee in een heel an-
der- ongunstig - daglicht te staan. VVD-leiderVoorhoeve lijkt als-
nog zijn gelijk te gaan halen. Hij sprak, naar aanleiding van dat ak-
koord, vorig jaarover een 'optisch succes' en hij voorspelde dat de
loonstijging niet in de hand zou zijn te houden. Hij zal daar de rege-
ring de komende tijd ongetwijfeld regelmatig aan herinneren. Dat
ook de werkgevers - bij monde van VNO-voorzitter Van Lede -
weinig gelukkig zijn met de hier geschetste ontwikkelingen behoeft
geen betoog.
Voorhoeves woede-uitval in de richting van het kabinet over het
compromis ten aanzien van het reiskostenforfait - met de gemeen-
teraadsverkiezingen voor de deur - is ook begrijpelijk.
Lubbers heeft inderdaad een gigantische politieke draai gemaakt
nu het forfait - voor treinreizigers — weer grotendeels wordt her-
steld, terwijl hij vorig jaar tijdens de kabinetscrisis onwrikbaar op
zijn standpunt bleef staan en de VVD voor een 'forfait accompli'
stelde. p c

Onderzoek naar
afslanking bij
rijksoverheid
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Dales (Bin-
nenlandse Zaken) laat een onder-
zoek verrichten naar de mogelijkhe-
den tot verdere afslanking van de
rijksoverheid. De Tweede Kamer
had hierom gevraagd omdat naar de
mening van vooral PvdA en CDA
onvoldoende taken zijn afgestoten.
Dat bleek gisteren in deTweede Ka-
mer bij een beschouwing over de in
1986 begonnen afslankingsoperatie
bij de rijksoverheid.

Het onderzoek wordt verricht door
de ambtenaren zelf, via de Advies-
commissieRijksdienst. Dales wilde
gisteren niets weten van een onder-
zoek door derden, zelfs niet als het
rapport van de commissie onvol-
doende oplevert.
Dales was evenmin bereid de com-
missie de opdracht te geven vooral
te kijken naar de hogere rangen van
de beleidsambtenaren. De afslan-
kingsoperatie blijkt namelijk vooral
ten koste van het uitvoerend perso-
neel te zijn gegaan.

Bedrijf moet
verslag over

uitstoot maken
DEN HAAG - Bedrijven zijn in de
toekomst verplicht jaarlijkseen ver-
slag op te stellen over de uitstoot
van stoffen naar bodem, lucht en
water, en over de verschillende af-
valstromen.

Een voorstel hiertoe van minister
Alders van milieubeheer kreeg gis-
teren tijdens mondeling overleg de
steun van de Tweede Kamer.

De Kamer besprak met de bewinds-
man de notitie over bedrijfsinterne
milieuzorg, die nog onder zijn voor-
ganger Nijpels is opgesteld. In 1995
moeten alle grote bedrijven (circa
12.000) een integraal milieuzorg-sys-
teem opgesteld hebben.

De ongeveer 250.000 middelgrote en
kleine bedrijven moeten in dat jaar
stappen hebben gezet voor een ge-
deeltelijk zorgsysteem.

punt uit
Voedsel

De Verenigde Staten en de Sov-
jetunie gaan snel maatregelen
nemen om de distributievan de
voedselvoorraden in Ethiopië
mogelijk te maken. Door de
aanhoudende strijd tussen re-
bellen en regereringstroepen in
het noorden van het land is op
sommige plaatsen de distribu-
tie onmogelijk geworden.

Witteman
De officier van justitie bij de
rechtbank in Haarlem heeft gis-
teren twee en een halfjaar ge-
vangenisstraf geëist tegen de
20-jarige R. van E. uit Haarlem.
De man zou in de nacht van-7
op 8 oktober vorig jaar een
bomaanslag hebben gepleegd
op de woning van VARA-jour-
nalist Paul Witteman in Haar-
lem. Eén en ander zou het ge-
volg zijn van wraakgevoelens
bij Van E., die het niet kon ver-
kroppen dat Wittemans doch-
ter een relatie met hem had ver-
broken. De verdachte ontken-
de voor de rechtbank nadruk-
kelijk dat hij de bom heeft ge-
gooid.

Mongolië
In Mongolië hebben president
en oud-partij leider Jambyn
Batmönh en premier Dumaag-
iyn Sodnom hun ontslag aange-
boden tijdens een bijeenkomst
van het Centraal Comitévan de
communistische partij. Bat-
mönh was al afgetreden als par-
tijleider toen het Centraal Co-
mité maandag het ontslag had
geaccepteerd van het voltallige
politburo van de communisti-
sche partij. Woensdag koos het
Centraal Comité Gombosja-
viyn Otsjirbat als zijn opvolger.

Varkenskop
Vandalen hebben in West-Ber-
lijneen varkenskop met een ha-
kenkruis in 'zijn bek neergezet
op een monument ter nage-
dachtenis aan de joden die tij-
dens de het bewind van Adolf
Hitler gedeporteerd en uitge-i
roeid werden. Het is de tweede-
keer in twee jaar dat het monu-J
ment ontsierd wordt. Joodse
wereldorganisaties hebben
meermalen gezegd zeer be-
zorgd te zijn over het opko-
mend nazisme onder Westduit-
se en Oostduitse jongeren.

Kwekers
Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
(LNV) vermoedt dat bloemen-
kwekers 'op grote schaal' de
giftige stof zilver-thiosulfaat- il*
legaal lozen in de sloot of het
riool. Zilver-thiosulfaat is eeri
conserveringsmiddel voor snij:bloemen. Het gif dient onscha-
delijk gemaakt te worden door
er een oplosmiddel aan toe té
voegen. In de praktijk gebeurt
dit te weinig, zo oordeelt LNVJ

Bestand
De Salvadoraanse regering
heeft het aanbod van het linkse
verzet om vanaf vandaag mid-
dernacht alle aanvallen op bur-
gerdoelen te staken alsnog ver-
welkomd.

" Zie ook pagina 5

Alders even op ligfiets

" Minister Hans Alders
van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer fietste gis-
teren een rondje om het
in aanbouw zijnde mi-
nisterie van VROM na-
bij het Centraal Station
in Den Haag. De be-
windsman maakte hier-
bij gebruik van een zoge-
naamde 'trike' ligfiets
ten behoeve van het
KRO-programma '100
dagen zonder auto.
Mede gezien het fraaie
weer gisteren was de mi-
nister meteen bereid om
op het vehikel plaats te
nemen. (ADVERTENTIE)
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Prestige
Een flink deel van het imago
van de nieuwe coalitie wordt
bepaald door het project van. de sociale vernieuwing. Een
centrum-links paradepaardje,
dat hobbelend en stotend op
gang is gekomen. Hoonen spot
oogstten de bewindslieden met
hun 'vage praat. Maar Kok
vindt dat de critici 'ten onrech-
te de indruk wekken dat het
een onnozele discussie is.
„Kom nou zeg; het gaat er heel
simpel om dat de kloof tussen
mensen die het goed gaat, en
degenen aan derand van de sa-
menleving niet groter wordt.

Daar praten we over bij inko-
mensbeleid, bij werkgelegen-
heid, en dat kun je moeiteloos
uitbreidennaar minderheden,
groepen vrouwen en naar wij-
ken die dreigen te verpaupe-
ren. Dat is derode draad: we
willen geen maatschappelijke
tweedeling."

„Tegelijkweten we datje zoiets
in Nederland niet met een druk
op de knop regelt. Daar heb je
gemeenten en maatschappe-
lijke organisates bij nodig, de
mensen zelf. Ik vind het een ge-
weldige discussie hóe we de so-
ciale vernieuwing gaan aan-
pakken, maar laat men nu niet
de indruk wekken dat het kabi-
net met iets onnozels, iets ab-

stracts bezig is. Dan loopt het
me even over de schoenen.
„Ik ben het oneens met de stel-
ling dat het project in het water
dreigt te vallen door het melige
sfeertje dat er rond hangt. Dat
was misschien zo toen we op
de nota's zaten te wachten.
Maar nu kan iedereen aan de
slag; en we weten bliksem-
sgoed waar de problemen zit-
ten. Ga eens een keer een half
uur het Laakkwartier in Den
Haag in; kijk eens in de oude
stadswijken van bij voorbeeld
Deventer. Hou op met het ge-
neuzel en ga aan de slag."

WIM KOK ".hou op met dat geneuzel, ga aan de slag.

Donderwolken
Het kabinet mag dan, in de
woorden van de vice-premier,
gezicht hebben gekregen, toch
pakken zich er financiële don-
derkoppen boven het hoofd
van Kok samen. Het financie-
ringstekort zou kunnen oplo-
pen naar zes procent in 1991,
ver boven het nagestreefde ni-
veau van 4,75 procent. Geruch-
ten over belastingtegenvallers

van ettelijke miljarden doen in
politiek-Den Haag de ronde.

Hij reageert afhoudend. „Voor
1991 heeft het Centraal Planbu-
reau stukken in voorbereiding
die nog niet eens door de mi-
nisters onderling zijn bespro-
ken. In de tweede helft van
maart, begin april krijgen we
de eerste discussie over de op-
zet van de begroting voor vol-
gend jaar. Dan zijn de bouwste-
nen beschikbaar. Pas dan kun-
nen we een goed afgewogen
beleidsoordeel geven."

Dat 1991 een bijzonder en
moeilijk jaar wordt, erkent de
schatkistbewaardervolmon-
dig: „Maar dat zeggen we altijd
van het volgend jaar. Er zijn en-
kele eenmalige problemen,
veroorzaakt door de wijze
waarop het vorige kabinet te
werk ging. Het financiële beeld
voor 1990 werd opgevrolijkt
door rekening te houden met
meevallers zoals de verkoop
van staatsaandelen en het ver-
schuiven van uitgaven. Maar

omdat die vlieger maar een
keer op gaat, zijn de problemen
in feite doorgeschoven en is in-
direct de begroting voor 1991
belast."

De hoogte van het financie-
ringstekort in 1991 is een ander
zorgenkind. Kok: „Als je niets
doet, komt het duidelijk hoger
uit dan gewenst. Maar de col-
lectieve lastendruk (het beslag
van belastingen en premies op
elke verdiende gulden, red.)
komt lager uit dan in het re-
geerakkoord voorzien." In dat
akkoord stond 53,6 procent als
maximum. Derde knoop die
Kok moet ontwarren, is de mo-
gelijke doorwerking van de be-
lastingtegenvaller zoals die
over 1989 is geconstateerd. Die
bedroeg totaal 2,9 miljard gul-
den.

Wel zorgen
Ingrijpender, blijvender, maar
moeilijker in cijfers te vatten,
zijn de internationaleontwik-
kelingen die op de Nederland

se economie en de schatkist af-
komen. De rentestijging is
daarvan het voornaamste en
duurste voorbeeld. „Maar de
economische ontwikkeling
heeft door de Duitse eenwor-
ding de neiging mee te vallen,
zeker over 1991 en 1992 sa-
men." Over het totaalbeeld zegt
Kok zich 'wel zorgen' te ma-
ken, alhoewel hij aangeeft zich
niet zenuwachtig te laten ma-
ken door het bekend worden
van enkele onderdelen uit het
geheel.

Over één regelmatig terugke-
rend vuiltje aan de financiële
horizon is Kok glashelder. Het
moet afgelopen zijn met de tel-
kens terugkerende tegenval-
lers bij deWIR, de in 1988 afge-
schafte investeringssubsidie
voor bedrijven. Het bedrijfsle-
ven zal er rekening mee moe-
ten houden dat het de 1,1 mil-
jard gulden extra WIR-steun
uit 1989 moet terugbetalen.

Kok daarover: „De belasting-
betaler heeft te zwaar meebe-

taald aan de WIR-uitgaven
voor het bedrijfsleven. Op zich
is het mooi dat er meer is geïn-
vesteerd, maar dit kan nooit de
bedoeling zijn geweest. Het
gaat om groot geld en het is al-
leszins redelijk om afspraken
met het bedrijfsleven te maken
hoe de bijdrage van de belas-
tingbetaler beperkt of terug-
gevorderd kan worden." Op
welke wijze het bedrijfsleven
voor de 1,1 miljard gulden aan-
geslagen zal worden, laat Kok
nog in het midden. „Er zijn
meerdere mogelijkheden. Ik
wil nu niet voor de muziek uit-
lopen."

binnen/buitenland

Rudings zuinigheid is ongemerkt op Kok overgegaan

'Kabinet heeft gezicht
en signatuur gekregen'

DEN HAAG - Vice-
premier, minister van
Financiën, leider van
de PvdA zowel binnen
als buiten het kabinet:
om werk zit Wim Kok
niet verlegen. Vlak
voordat hij in het kabi-
net stapte, waarschuw-
den velen hem voor de
opeenstapeling van
functies. Nu, na vier
maanden, vindt Kok
dat hij niet te veel hooi
op de vork heeft geno-
men. „Het is nog te
vroeg voor een defini-
tief oordeel; ik moet de
wisseling van de sei-
zoenen nog meema-
ken. Maar de partij
heeft me nog niet afge-
zet, en ik ben zelf niet
ontevreden."

De keuze van de oud-vak-
bondsman voor het departe-
ment van Financiën toonde dat
het Wim Kok ernst was met
zijn 'sobere en solide' socialis-
me. De zuinigheid van Onno
Ruding is ongemerkt op Kok
overgegaan. Evenals de hin-
derlijke gewoonteom te probe-
ren met een droge vinger de
suikerkristallen van de verga-
dertafel te vegen zodra het ge-
sprek in demiljarden loopt. „Ik
ben niet zo gespleten," zegt
Kok wanneer we aankondigen
hem dehelft van de tijd als par-
tijleider en de andere helft als
schatkistbewaarderaan te zul-

- len spreken: „Dat is één en on-
deelbaar."

De scepsis van de PvdA-ach-
terban over het tot nu toe ge-
voerde beleid wuift hij weg.
„Er zit een nieuwe partner in
de coalitie. Daar zit altijd meer
spanning omheen. Wat wordt
het andere? Dat heeft tijd no-
dig. Er zijn vele beleidsterrei-
nen waar het beleid loopt, en
waar je vaak op korte termijn
alleen in de marges kan bijstu-
ren. Bovendien hebben we een
nieuwe ploeg, nieuwe mensen
op- nieuwe ministeries. Dat
moet allemaal wennen."
„Een flinke portie ongeduld bij
de achterban is gezond en nor-
maal. Persoonlijk heb ik de in-
druk dat wij het spoor goed
vast hebben. Met 'wij' bedoel
ik de ploeg als geheel, niet al-
leen het PvdA-smaldeel. Ik ben
niet somber gestemd: in vier
maanden tijd heeft het CDA-
PvdA-kabinet een gezicht en
signatuur gekregen."

Inkomens
Kan het bedrijfsleven dus een
rekening verwachten, dat kun-
nen in deogen van Kok ook de
beter verdienenden in ons
land. De PvdA-er wil deze zo-
mer bij de «eerste echte eigen
begroting van het nieuwe kabi-
net met voorstellen komen om
de 'scheefgroei' in de inkomen-
verhoudingen van de afgelo-
pen jaren te stoppen. En Kok
wil wat extra's doen voor de
mensen die bij de grote belas-
tingoperatie 'Oort' tussen de
wal en het schip vielen, zoals
alleenstaanden en bejaarden
met een klein pensioentje.

'We moeten
scheefgroei

stoppen'

Zijn recente stelling dat twee-
verdieners met een inkomen
van 100.000 gulden ofmeer dan
maar moeten inleveren, nuan-
ceert Kok nu. „Ik moest dat
wel zeggen. Er werd gevraagd
hoe ik die knelpunten zou wil-
len oplossen, en binnen de
rijksbegroting is dat niet een-
voudig.Kijk, het gaat mij abso-
luut niet om het benadelen van
de positie van de tweeverdie-
ner, maar tweeverdieners die
samen op een inkomen van
100.000 gulden of meer zitten,
komen zeer zwaar in de plus
door de operatie-Oort."

„Betekent dat nu dat ik Oort
wil openbreken? Het gaat om
onze eerste begroting. Dat
wordt dus een centrum-linkse
begroting met een centrum-
links inkomensbeleid.Dat is
geen bot nivelleren. Tegen-
woordig nivelleer je kennelijk
al als jehet gat tussen de hoog-
ste en de laagste inkomens niet
groter wilt laten worden. Ik zie
geen enkele reden voor het sys-
tematisch vergroten van dat
gat. We moeten de scheefgroei
stoppen. Het moet weer gelijk
op gaan. Ik zie ook geen enkel
redelijk argument waarom dat
niet zou moeten, mogen of
kunnen."

'Wat ruim'
Kok wil niet zover gaan als zijn
collega Pronk (ontwikkelings-
samenwerking), die onlangs
voorstelde de inkomensver-
houdingen terug te brengen
naar het peil van 1977. „Collega
Pronk ziet het af en toe wat
ruim, maar die gaat dan ook
over dehele werelden ik alleen
over Nederland. We hebben
echt een behoorlijke klus in
handenalswe dekloof niet wil-
len vergroten. Dat zie je ook
aan dereacties op mijn uitspra-
ken."

We komen terug op de collec-
tieve lastendruk, toch ook een
element van enig belang in de
inkomenspolitiek. Nu de druk
in 1991 kennelijk lager uitvalt
dan gedacht, zou dit 'ruimte'
geven voor enige lastenverzwa-
ringen, bij voorbeeld op terrei-
nen als volksgezondheid en het
milieu.

Kok in een eerste reactie: „1
milieu en de volksgezondhe^,
moetje op hun eigen merite g
bekijken en niet in het kade^
van de collectieve lastendrul
Om vervolgens uit te pakke^(
„We willen het stelselvan d^
volksgezondheid niet duurcL
maken. We willen wel een
breed pakket voorzieningen ■voor zoveel mogelijk mense^,
met een zoveel mogelijk ink^mensafhankelijke premie. B^
vendien willen we kostenbe^
heersing en doelmatigheid t
reiken. Als de collectieve 1a...
tendruk dan stijgt, ja, dan z^
ik, dat waren kosten die vrOj
ger ook werden betaald en <kj
nu alleen een ander jasje he[j
ben gekregen. Het geheel
wordt niet duurder. De bur£
moet toch hetzelfde betalen^
Maatgevend zijn de vragen:
Wat is het voorzieningenpah
ket? Wat moet ik betalen erf«
worden de kosten in de han*É
gehouden?"

Ten aanzien van de milieukt ]
ten hangt de bewindsman ei
iets andere redenering aan.
„Het gaat daarbij om regule 'rende heffingen; heffingen .c
bedoeld zijn om een ander Jl:
dragspatroon te bewerkstelfc
gen. In de mate waarin dat
lukt, is er dus geen effect va'
de collectieve lastendruk. __i,
lastenstijgingtreedt zo dus ttii

Defensie
Een centrum-linkse begroti _
mag wat Wim Kok betreft *i
evenmin een verhoging van"
uitgaven voor defensie tone^
Het is een heikel punt tusse
CDA en PvdA, weet de soci%
democratische voorman. Mar
toch, nu de militaire ontspan
ning hoogtij viert, moet die
fensiebegroting omlaag kuiv
nen. „Het is nieuw dat in het),
geerakkoord is afgesprokeni
dat de defensielasten vanaf
1992niet meer stijgen. Zoiets
niet eerder vertoond, maar 1
is niet goed genoeg."

„Natuurlijk kun jeniet zo m
dramatische percentages be
zuinigen. De defensiebegro-
ting bestaat voor een groot d
uit personeelsuitgaven en u
gaven op basis van meerjari
contracten en afspraken. Bc
vendien moet rekening geh'
den worden met de NAVO-l
En dan liggen er nog de bef
kingen van het regeerak-
koord."

Signaal
Op de vraag of hij dus het H
geerakkoord wil openbreke'
zegt Kok: „Ik breek niets opl
De afspraken over de defer.
sieuitgaven in 1991 zie ik aM
plafond, een bovengrens. IK
wil bezien of wij binnen de'
groting en in gesprek met d1
bondgenoten de taakstellinf
voor 1991 en verder kunnefl
minderen. Ik zou het prima,
vinden als we in de min kw
men. Het is heel belangijk <j
wij dat signaal international
laten horen. Ik heb ook de ij
druk dat de internationale <>
wikkelingen daar niet tegel"
steldaan zijn."

Dat klinkt heel mooi. Maar'
concreet: wat wilKok bij de
besprekingen in het kabinet
over de begroting 1991? „Wj
moeten elke overheidsuitgaj
kritisch tegen het licht houdj
Het gaater bij mij niet in d3'
bij defensie minder kritisch
moet zijn. In de intematiofll
context zijn er meer mogeW
heden en dat wil ik besprek
Als we daar voor een paar dj
pies meer besparen, scheel'
ons dat elders hoofdpijn."

Dus toch het regeerakkoord
openbreken? „Toen ging h3
om de psychologie van de 4
fers. Hoe komen we er sar.'
uit? Het regeerakkoord ga3'
over vijf begrotingsjaren. M
zijn nu nieuwe internation^]
feiten, die we toen niet kom
voorzien. We moeten het mj
matische akkoord van de Vfl
markt niet latenprevalereflj
ven het gezond nadenken- "j
moeten een goede politiek*!
discussie hebben."

carel goselinéj
peter de vA

Vrijdag 16 maart 19904
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Uit
n <"dat Bazoft op uitnodiging van
r |lraakse autoriteiten in het land
eil. kon hh' zich de eerste dagen
jt ' aan het voor hem uitgestippel-
v(,programma onttrekken. OnderJteleiding van enkele zwaarge-

Wde Iraakse 'voorlichtingsfunc-
s Garissen' reisde hij af naar Koer-

Un om daar getuige te zijn van■ 'democratisch proces.
terugkeer in Bagdad maakte hij
'eerste fout. Hij belde vanuit zijn.tel de buitenland-redactie van

'ti* Observer op met de vraag of hij

E al-Iskandria moest gaan. „Na-lijk", klonk het aan gene zijde
-jgl de lijn. „Hoe meer we daarover

'ben, des te beter."

ci%ne gro te hotels in Bagdad echter
Vladen de telefoons afgeluisterd,
Dalgesprekken met het buitenland
e (tieten er extra aandacht van de

veiligheidsdienst. De
«st voor 'Big Brother' is onder de

el*ste in Irak werkzame journalis-
;nl z0 groot, dat de meesten zelfs in
if beslotenheid van hun hotelka-
etL

Mer niet over politiek spreken. Al-
gemeen wordt aangenomen dat het
Meridien Hotel, waar tijdens de ver-
kiezingen in juni en september vele
honderden buitenlandse verslagge-
vers waren ondergebracht, is verge-
ven van de afluisterapperatuur.

" FARZAD BAZOFT
...bizarre d00d... " SADDAM HOESSEIN

...politieke grap alfataal...

Voorwendsel
Dat Bazoft er niettemin in slaagde
om al-Iskandria te bereiken en er
binnen te komen, onder het voor-
wendsel dat hij een arts was, was
derhalve een knappe prestatie. Een
televisieploeg van ITN uit Londen
wist met een gehuurde auto niet
verder te komen dan de poorten van
de hoofdstad.
Het doodvonnis en de snelle execu-
tie van Bazoft hebben het vermoe-
den doenrijzen dat dejournalistbij-

zonder interessant materiaal in han-
den had gekregen. Ook de bizarre
celstraf voor de Britse verpleegster
Daphne Parish, die 15 jaar kreeg al-
leen maar omdat ze Bazoft in haar
auto naar al-Iskandria had gereden,
wijst daar op.

De explosie bij al-Iskandria werd
het eerst opgemerkt door Ameri-
kaanse satellieten. De Amerikanen
maakten het nieuws niet gelijk we-
reldkundig, maar enige dagen later
begonnen in de Egyptische hoofd-
stad Cairo Iraakse vliegtuigen te
landen waar eindeloze rijen doods-
kisten uit kwamen. De lijken wer-
den onverwijld naar het Maadi Zie-
kenhuis gereden, dat voor die gele-
genheid geslpten was verklaard
voor gewone patiënten. Waren
Egyptische technici betrokken ge-

weest bij de werkzaamheden in al-
Iskandria? Niemand kon de geruch-
ten bevestigen; bekend was alleen
dat Egypte tijdens de bloedige Golf-
oorlog steeds pal achter Saddam
Hussayn had gestaan.
In december, drie maanden na de
arrestatie van Bazoft, verbaasde
Irak vriend en - vooral - vijand met
de lancering van een intercontinen-
tale raket. Het wapen had een rei-
kwijdte van 3800 kilometer en kon
daarmee doelen in zowel Europa als
de Sovjetunie treffen.

Kernwapen
De gedachte om in het schootsveld
te liggen van de Iraakse artillerie,
sprak niet ieder land meteen aan.
Irak had tijdens de Golfoorlog be-
wezen geen scrupules te hebben
over het gebruikvan chemische wa-

pens en zelfs voor intern gebruik te-
gen deKurden had Hussayn al eens
gifgassen gebruikt. Maar de groot-
ste angst van de buitenwacht betrof
een mogelijk kernwapen.

Een van de landen die zich het
meest bedreigd voelden, was Israël.
In 1981 had de Israëlische lucht-
macht in een spectaculaire actie al
eens een Iraakse nucleaire installa-
tie bij Basrah platgegooid, maar
sindsdien waren de geruchten over
een Iraakse kernbom toch weer op-
gedoken.

Of Farzad Bazoft materiaal in han-
den had gekregen die deze geruch-
ten versterkten of bevestigden, is
een geheim dat hij met zich mee-
neemt in zijn graf.

cees van zweden

Ontmaskering advocaat enorme dreun voor Kohl

Opkomst en ondergang
van Wolfgang Schnur

Van onze correspondent
J BERLIJN - „Een bittere ervaring, maar we zullen ook in, de toekomst samenwerken met de partij Democratische

Doorbraak. In het geval-Schnur is er sprake van menselijk
j,. falen." Dat zei HelmutKohl, de als 'kanselier van alle Duit-
jj sers' voorgestelde CDU-voorzitter gisteren in Leipzig voor

K een kwart miljoen Oostduitsers. Maar het 'Deutschland,, einig Vaterland', en 'Wij zijn één volk' klonk minder gedre-
ó' ven dan bij vorige optredens. De kanselier had het niet
J makkelijk bij zijn reactie op de val van Wolfgang Schnur
ii over diens stasi-verleden.

klap was hard aangekomen.
<JNiet alleen bij de CDU. Ook de

_
S^ncurrentie in Oost- en West-

jl^uitsland sprak van een zware. Kaf? voor de prille democratie.
J| duidelijk werd verder dat de in-

°rmatie over Schnur niet door-
gespeeld is door eventueel nog. tieve stasi-groepen, maar doorpensen die geen verkapte agentI an de staatsveiügheidsdienst

(" ?.^n de top van eenkansrijke par-
t l) in de DDR willen en kunneni lccepteren.
i d 4>7"Jariêe advocaat was tot
i» ,!fnc*erdag voorzitter van de De-

mocratische Doorbraak, een?°°r Kohl gesteunde conserva-
-5 ueve Partij. Tot hun laatste snik
f, Ipdden de Westduitse christen-
I D

emocraten en Schnurs eigen

" ?tijgenoten geloofd in zijn on-i Schuld.
.^sdag nog dankte zijn inmid-

I ne^s tot nieuwe lijsttrekker be-, g°emde vriend, dominee RainerjP_ elmann, nog „onze lieve; omdat Wolfgang Schnur
5 veld was door hartklachten en
s aardoor niet in staat was een be-

luit over zijn politieke toekomstnemen.
P hetzelfde moment raasde de

lip c'ale contactman van kanse-
K__,en CDU-voorzitter Helmut
in o door de DDR om zi Jn baas
do Vottbus te vertellen dat het
2ii _over Schnur moest vallen.
md oodschaP: deadvocaat had
We rc,aad jaren voor de stasi ge-
kw Maar de contactmange?atn te laat- Kohl had net de lof
Ü_ ~ngen va" z_n Oostduitse fi-
p,?flhouders De Maizière (CDU),

Del»ng (DSU) en Schnur.

De ontmaskering van de advo-
caat is een enorme dreun voor de
door Kohl persoonlijk in elkaar
getimmerde conservatieve Al-
liantie voor Duitsland. Kohl rea-
geerde dinsdagnacht nog: twee
afgezanten verschenen woens-
dagmorgen aan het ziekbed van
Schnur met de boodschap: aftre-
den. En de voorzitter van de De-
mocratische Doorbraak, die tot
het laatst vol had gehouden dat
het allemaal leugens waren, ge-
hoorzaamde.
Maandag nog verklaarde hij:
„Hierbij zweer ik, dat ik nooit
voor de staatsveiligheidsdienst
heb gewerkt." Maar de CDU-cen-
trale in Bonn wilde deze besmet-
te appel uit de conservatieve
mand verwijderen om te redden
wat er nog te redden valt.

Wolfgang Schnur, de man die als
een komeet aan de Oostduitse
politieke hemel verscheen, ligt
nu na moorddreigingen onder
politiebewaking in het zieken-
huis. Hij moet hebben geweten
dat zijn verleden als een zwaard
van Damocles boven zijn toe-
komst hing. De veelal anonieme
beschuldigingen doken al op, na-
dat hij - eigenlijk verrassend -
eind oktober tot voorzitter was
gekozen. Tot dat moment zou hij
nog contacten met zijn stasi-ba-
zen hebben onderhouden. Een
paar weken eerder was hij voor
zijn snuffelwerk onderscheiden
met de 'Verdienstmedaille der
Nationale Volksarmee', meldde
een van zijn vroegere opdracht-
gevers.

Zo lang het bij vage beschuldi-*

gingen bleef, leek Schnur zijn
politieke leven nog zeker. Be-
dreigend werd het echter toen in
zyn woonplaats Rostock en in
Oost-Berlijn dossiers boven wa-
ter kwamen, waarin de naam
Schnur of zijn code-naam 'Tor-
sten' veelvuldig voorkwamen. In
de christen-democratische par-
tijcentrale in Bonn hadden toen
de alarmklokken mQqten luiden,

maar partijvoorzitter Kohl ne-
geerde alle waarschuwingen en
loofde Schnur als „een man die u
kunt vertrouwen."

De CDU-secretaris-generaal Vol-
ker Rühe prees de advocaat. En
de christen-democratische
staatsseretaris voor Duits-Duitse
betrekkingen, Hennig, verklaar-
de plechtig dat Schnur de West-

Duitsers jarenlang van informa-
tie had voorzien en bij ontmaske-
ring levenslang had geriskeerd.
Langzaam maar zeker werd ech-
ter duidelijk dat de in een wees-
huis opgegroeide artsenzoon al-
les behalve smetteloos is. Woens-
dag gaf hij toe dat hij in 1964
„door middel van folterachtige
methoden" werd gedwongen
voor de geheime dienst te wer-
ken. „Ik hoef mijzelf niets te ver-
wijten. Het ging mij ook later uit-
sluitend om het belang van mijn
cliënten."

" WOLFGANG SCHNUR
..hierbij zweer ik dat ik nooit.

binnen/buitenland

Journalist neemt aanwijzingen over Iraakse kernbom mee in graf

Bazoft wist mogelijk te veel
Van onze correspondent

NDEN - In de Iraakse me-
"'H staat president Saddamihe.ssein ook wel bekend als
"teadelaar wiens grootheid de*deHel van licht vervult. On-
~n tegenstanders wordt in

*: .der poëtische termen over
1 ~man gedacht. Een politieke
irdip over de 'geliefde leider'n l reeds reden zijn tot execu-
ïen Wat de Iraans-Britse jour-
ls^ist Farzad Bazoft vorig jaar

'n_^tember deed, was in de
■ van de leider een veel
'lastiger vergrijp. Bazoft reed

(
een door verpleegster

a:phne Parish bestuurde auto
1 z .r het militaire complex al-
/r&andria om te onderzoeken
P^ich daar een grote explosie

voorgedaan.

uriTofts exercitie was eigenlijk een
lelijk gewoon journalistiek on-n- .oek, dat echter werd verricht in

>ak heel ongewoon land. Toen hij
ei. ele dagen tevoren in Irak was
an.gekomen om de verkiezingen te

Slaan, meldde het dagblad The
lependent dat een explosie bij al-
&ndria aan mogelijk 700 mensen_kt leven had gekost.

Verrader
Der Spiegel bracht maandag het
verhaal van drie ex-stasichefs
van Wolfgang 'Torsten" Schnur,
die stuk voor stuk zijn verraders-
werk over kerk en oppositie aan
de hand van voorbeelden illu-
streerden. De advocaat hield er
ook een behoorlijk extra inko-
men en andere voordelen aan
over. De Stasi zorgde er mede
voor dat hij zich na zijn studie als
onafhankelijk advocaat kon ves-
tigen in Rostock. Een voorrecht
dat zonder kruiwagens niet te
realiseren was in de DDR.

De 'gelovige christen' (Schnur
over zichzelf) maakte al snel
naam als verdediger van in de
problemen geraakte christenen.
Dat hij voor het bereiken van de
beste oplossing voor zijn cliën-
ten contact moet hebben met de
'staatsorganen' was normaal.
Vaak mochten de vervolgden
kiezen tussen een enkele reis
West-Duitsland of een flink aan-
tal jaren DDR-cel.

Maar Schnur deed veel meer, zo
is nu wel duidelijk. Hij chanteer-
de zijn beschermelingen, zoals
Freya Klier en Ralf Hirsch eind
vorige week bekend maakten.
En hij schreef uitvoerige rappor-
ten over andersdenkenden, die
de Stasi afhankelijk van de lengte
en de kwaliteit honoreerde met
200, 500 of 1.000 mark per keer.

Maanden heeft Schnur gelooft
de dans te kunnen ontspringen,
nu heeft de waarheid de man in-
gehaald, die kort geleden nog
hoopte de eerste democratisch
gekozen minister-president van
de DDR te worden. De vice-voor-
zitter van zijn partij: „Bij ons is
alles mogelijk."
En wie verscheen aan het ziek-
bed? De 'goede mens' Hans Mo-
drow, communist en nog minis-
ter-president. „Wolfgang Schnur
wilde onder meer zijn bezorgd-
heid uiten over de veiligheid van
zijn kinderen en vroeg mij daar-
voor te zorgen. We hebben niet
over zijn werk voor de staatsvei-
ligheidsdienst gesproken."

hans hoogendijk

Demonstraties
in Estland

door Russen

MOSKOU - In de hoofdstad Tal-
lin van de Sovjetrepubliek Est-
land hebben tienduizenden men-
sen van Russische origine een
demonstratie gehouden, waarin
zij eisten dat deze Baltische re-
publiek afziet van haar streven
zich af te scheiden van de Sovjet-
unie.

Verscheidene sprekers zeiden de
toekomst met vrees tegemoet te
zien en zij vroegen de Estse rege-
ring organisaties in bedwang te
houden die zich opstellen tegen-
over de centrale Sovjet-regering.
Volgens de Zweedse radio rie-
pen de demonstranten: „Estland
is klein en zal bij de Sovjetunie
blijven" en ,„De Sovjetunie is
één en ondeelbaar."

Radio Moskou heeft gemeld dat
er ook in andere steden in Est-
land demonstraties zijn gehou-
den, zij het kleiner in omvang.
De belangrijkste organisator van
de demonstraties is de 'Commis-
sievoor beschermingvan de bur-
gerrechtenen de Sovj et-macht in
Estland.' Deze organisatie is vo-
rige maand opgericht door Rus-
sische burgers die zich teweer
stellen tegen de onafhankelijk-
heidsbeweging in Estland.

Volkenrecht is
ondergeschikt in

kwestie Litouwen
MOSKOU - In het politieke spel dat
nu tussen Moskou en Litouwen ge-
speeld wordt, zijnvolkenrechtelijke
overwegingen eigenlijk onderge-
schikt. Er worden van beide kanten
wel voortdurend juridische argu-
menten gebruikt. Maar beide partij-
en weten dat er bij de afwikkeling
van de Russisch-Litouwse crisis
veel andere aspecten komen kijken.

Voor de Litouwers is de volken-
rechtelijke kant van de zaak dood-
simpel. Litouwen was een onafhan-
kelijke republiek en de aansluiting
van 1940 bij de Sovjetunie was we-
derrechtelijk. Het Molotov-Ribben-
troppact van 23 augustus 1939 wees
de Baltische republieken als 'in-
vloedssferen' aan Moskou toe. Na
grote dreiging accepteerden die
landjes een 'bijstandsverdrag' dat
de legering van Sovjet-troepen op
hun grondgebieden toestond. De
verkiezingen van zomer 1940 met de
beruchte communistische 'een-
heidslijsten' waren een aanfluiting
en bij de officiële opname van de
Baltische republieken in de Sovjet-
unie waren soldaten van het Rode
Leger in de parlementsgebouwen
aanwezig om te zorgen dat alles naar
Stalins wens verliep. Ergo, de aan-
sluiting van de Baltische republie-
ken is wederrechtelijk, onder
dwang tot stand gekomen en heeft
volkenrechtelijk geen waarde.
De Litouwers verklaren nu tevens
dat hun vooroorlogse Grondwet
weer van kracht is, maar dat die wel
moet worden bijgesteld. Litouwen
wil nu alleen met Moskou onder-
handelen over de gevolgen van de
hernieuwde onafhankelijkheids-
verklaring.

Zo gemakkelijk is het allemaal al?
het recht zegeviert. Maar zo gaat het
uiteraard maar zelden in de interna-
tionale politiek. Gorbatsjov heeft al
gezegd dat het onafhankelijkheids-
besluit van het Litouwse parlement

'onwettig en ongeldig' is. Hij wil
niet met Litouwen onderhandelen,
want dat doet hij alleen 'met andere
staten.
Nu hoeft deze eerste reactie van
Gorbatsjov niet al te zeer te verba-
zen. Het zou integendeel verba-
zingwekkend geweest zijn als hij
deze afscheiding zomaar geaccep-
teerd had.
Gorbatsjov c.s. zeggen: „Wij be-
schikken niet over ervaring, ook
niet op juridisch gebied, om zon af-
scheiding tot stand te brengen. Er
moet eindeloos veel geregeld wor-
den. De centrale overheid heeft mil-
jarden in Litouwen geïnvesteerd.
Daarover moeten schikkingen wor-
den getroffen. Er liggen onderdelen
van het Sovjet-leger in het Baltv-
cum. Dat vereist eveneens overleg.
Wij gebruiken voor onze handel en
economie Baltische havens. Hoe
gaat dat in de toekomst? Kortom,
voor Moskou is er zeker een proces
van vijfjaar nodig voor alles gere-
geld kan zijn."

Preeair
De positie van Gorbatsjov is al met
al precair. We weten trouwens nog
steeds niet wat hij echt wil met de
Baltische republieken. Dat hij ze
niet zomaar een-twee-drie laat gaan,
is begrijpelijk. Dat zou zijn positie
enorm ondermijnen. Voordat hij tot
president gekozen was, kon hij dat
überhaupt niet doen. Ook wil Gor-
batsjov absoluut niet de indruk
wekken dat hij de Baltische repu-
blieken móest laten gaan vanuit een
positie van zwakte. Maar wil hij ze
in de toekomst voor een stevige som
duiten in harde valuta écht wel laten
gaan en traineert hij de zaak alleen
om deSovjet-burgers aan hetidee te
laten wennen? Het is een vraag
waarop we het antwoord niet weten.

martin van den heuvel

'Snel aan slag met het plan Rail 21'

NS: geen samenhang
in vervoersbeleid

DEN HAAG - De Nederlandse
Spoorwegen vinden dat de regering
snel een totaalbeleid moet presente-
ren voor het openbaar vervoer in
Nederland. „Er worden voortdu-
rend besluiten op onderdelen ge-
presenteerd, maar het samenhan-
gend pakket blijft uit," aldus het
hoofd perszaken van de NS drs. D.
Dragstra.

In april verschijnt de regeringsbe-
slissing over het Tweede Structuur-
schema Verkeer en Vervoer, waarin
het gevraagde samenhangend be-
leid zou moeten worden neergelegd.
Dat moet vervolgens door het parle-
ment worden behandeld. Volgens
Dragstra duurt het allemaal te lang.
„Waarom kan er over tunnels in de
randstad wel snel besloten wor-
den?. Wat is belangrijker: wegen of
openbaar vervoer."

De NS vrezen dat het beleid dat'uit-
eindelijk uit de bus rolt, zal neerko-
men op „een beetje meer wegen en
een beetje meer openbaar vervoer.
Beide mondjesmaat, typisch Neder-
lands."
Dragstra reageert met zijn opmer-
kingen op het besluit om het reis-
kostenforfait voor forenzen in het
openbaar vervoer overeind te hou-
den.
De NS die vooraf niet in dit voorne-
men zijn gekend, menen dat de
maatregel op korte termijn niet zal
leiden tot 'gigantische capaciteits-
problemen.' „Het gaat om een fisca-
le maatregel. Het duurt wel eenjaar
voordat het voordeel ervan bij grote

groepen mensen doordringt." De
NSkunnen nog niet zeggen tot hoe-
veel extra reizigers de maatregel zal
leiden.

Op zich staan de NS positief tegen
het handhaven van het reiskosten-
forfait voor bus- en spoorreizigers.
„Het past in ons beleid om onze
klanten meer aan ons te binden.
Maar het is het zoveelste voorbeeld
van flankerend beleid. Het debat
over het openbaar vervoer wordt
steeds per deelonderwerp gevoerd.
Dat is niet waarop we zitten te
wachten."
De NS willen vooral snel aan de slag
met het plan Rail 21, dat moet leiden
tot verdubbelding van hun capaci-
teit. Ze hebben aangekondigd dit
tien jaar eerder te willen uitvoeren
dan aanvankelijk de bedoeling was.
Minister Maij (verkeer) heeft laten
weten daar positief tegenover te
staan, maar ze heeft nog niet inge-
stemd met de financiële consequen-
ties. De NS hebben op dit moment
slechts toestemming voor een voor-
financiering van drie jaar. Over de
uitbreiding van die periode tot tien
jaar wordt nog steeds overlegd, al-
dus Dragstra.

Minister Maij-Weggen (Verkeer)
heeft geen moeite met het handha-
ven van het reiskostenforfait voor
forenzen in het openbaar vervoer.
Haar woordvoerster heeft dat giste-
ren laten weten. Maij vindt het
woendag door ministerKok (finan-
ciën) bekendgemaakte voornemen
„een reëel plan."
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Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter, oogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden f 1.00 per mm. Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord m grotere letter (14 pnts )
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk Pnjs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing., Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

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

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

Personeel aangeboden— .Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Nette vrouw zoekt WERK-
ZAAMHEDEN voor 2 a 3
acht. p.w., liefst in dieren-
winkel, omg. Bom, Lim-
bricht, Sittard. Tel. 04498-
-52662 liefst na 18.00 uur.

Jongeman biedt zich aan als
CHAUFFEUR, liefst escort,
in bezit van eigen auto
BMW. Tel. 045-421306.
JONGEMAN 29 jaar zoekt
werk van 8.00 tot 17.00 uur.
In bezit van alle rijbew. en
erv. Typedipl. plusm. 400
aansl. p/m en erv. Tel. 045-
-324880.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

dok kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.
Soll.na tel.afspr.o4s-229409 frichterwg 125, Brs/Treebeek
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

Wij zijn op zoek naar:

medewerker
brood- en banketbakker

dag- of nachtwerk in overleg.
Frans Knaapen. Tel. 04408-1381 St. Geertruid.

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

(Lindenplein bij gem. huis).
Bezoek ons mobiele werkkantoor als u snel aan de slag wilt

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

G.C.S. Nederlands-bedrijf
met Limburgse inbreng.

Voor opkorte 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.

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

Fysiotherapeut M/V
gevraagd voor praktijk in Bergheim BRD.

v.a eind april 1990, full-time baan.
Tel. 09-49.2273.51195.

Raadgever Kunst B.V.
vraagt free-lance

Consulenten V/M
Min. leeftijd 35 jaar, i.b.v. auto en telefoon. De werkzaam-
heden bestaan uit het bezoeken van onze cliënten in de

provincie Limburg. Inl. tijdens kant.uren tel. 010-4191850.
GEMENGD ZANGKOOR CANTATE BRUNSSUM

zoekt:
Dirigent

Repetitie op dinsdagavond.
Voor ml.: Dhr. Dreyer. Tel. 045-253860. na 18.00 u.

Kulowany ChauffeursInterieurarchitektuur vraagt: v-" i»uiicui o
A. Meubelmaker allround gevraagd voor binnen en
B. Werkster - poetswerk buitenland, zonder ervaring

C. Werkster - was en strijk onnodig te solliciteren.
Sollicitatie uitsluitend via tel. Broek Tranport BV, Vaals,
nr. 045-256704 na 19.00 u. Tel. 04454-2341.

Hacu Confectie
vraagt

LEERLING-STRIJKSTERS
LEERLING-NAAISTERS

leeftijd tot 18 jaar.
Tel. aanmelden tussen

14.00-16.00uur. Litscher-
veldweg 16, Heerlerheide.

Tel. 045-212258.

Met spoed
gevraagd

Pompbediende
voor Shell-station Baexem,

Rijksweg 2a, N6B. Telef.
sollic. Zaterdagmorgen tus-

sen 9.00 - 13.00 uur. Tel.
045-442724.

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. 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.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht. Markt
31, Kerkrade.
Gevraagd CHAUFFEURS
voor groepsvervoer en taxi-
chauffeurs. Tel. 045-311494
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-- roepsperspectief. De Kader-

' school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.

■ Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
DAKDEKKER(S) gevr., eni-
ge kennis der werkzaamhe-
denwordt vereist. Hans Lips
Kerkrade 453818 na 18 uur.
Gevr. KAPSTER lft. max. 24
jr., voor kapsalon Treebeek.
Tel. 045-210684 / 216231
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.
Club Bubbles vraagt GAST-
VROUW (Cheffin) tel.
04490-42313.
MEIJES gevr. wegens uit-
breiding. Werkt in overleg.
Intern mog. Club Bubbles.
Geleen. 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 geïnterres-
seerd bel dan 045-229322.
Van Melick Foodgroup, voor
het maken van een afspraak
Gevraagd 2 BARMEISJES,
leeftijd speelt geen rol, goe-
de verdiensten. Tel. 09-
-3211717960.
OPPAS gëW. voor ca. 2
avonden per week. 04490-
-55775.

Gevraagd zelfstandige FRI-
TUREHULP. Tel. 04490-
-79297.
Uitgaanscentrum GLOBE
Beek vraagt ervaren buffet-
hulp voor weekend. Tel.
04490-79297.
AUTOSPUITER of halfwas,
ook ouder persoon om voor-
bewerking. Niks, Hillesha-
gerweg 57, Mechelen.
LUNCHROOM in Maastricht
zoekt medewerkster. Tel.
043-616910.
CHAUFFEUR/Bezorger
gevr. voor besteldienst op
vrijd. Lft. geen bezw. Wijn-
huis Berns Geerstr. 26 Hrl.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
BRUTO-LOON ’ 3.400,-.
TH. 04754-86745.
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.
Hotel-restaurant Prinses
Juliana te Valkenburg vraagt
voor direkt AFWASHULP
voor in de avonduren (jaar-
betrekking). Tel. aanmelden
tussen 9.00-12.00 uur. Tel.
04406-12244.
Gevr. leerling BROOD-
BANKETBAKKER, lft. 16-18
jr. Tel. 045-210360.
Gevr. verkoopster en part-
time verkoopster. Slagerij
AMERICA, St. Pieterstr. 44,
Kerkrade. Tel. 045-456435.
HULP in de huish. gevr. 1 a
2 keer p.week, tel. 045-
-418163, na 18.00 uur.
Gevr. KOKS-HULP (M/V) in
Pizzeria, die wil worden op-
geleid tot zelfstandig werker.
Geen vooropleiding vereist.
Goede wil en werklust strek-
ken tot aanbeveling. Br.o.nr.
B-3930, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zelfst. hulp gevr. voor FRI-
TURE (moet ervaring heb-
ben). Te bevr. tel. 04490-
-22681 of 28486.
FRITURE-HULP gevr. Te
bevr. Sittard 04490-19776.
Gevraagd TIMMERMAN-
STELLER, 1 handlanger.
Bouwbedrijf van de Werf.
Tel. 045-210990.
Welke ervaren AUTO-
STOFFEERDER wil zelf-
standig werken in mijn te
huren bedrijfsruimte? Werk
volop aanw. 045-323254.
Bar Monopole Herzogenrath
Merkstein sucht nette BAR-
DAME. Garantie, tel. ab
17.00 uhr. 09-49-2406-
-62928.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
TYPIST(E), partime-basis,
leeft. min. 21 jr. Ace. kant.
"Contasse", Broekhem 39,
Valkenburg.
MEISJES of vrouwen ge-
vraagd voor hotel werk-
zaamheden.Hotel Limburgia
Grendelpl. 19, Valkenburg.
Tel. 04406-12318.
JONGEMAN gevr. voor en-
kele kermissen in Duitsland.
Tel. 04498-53284.
Erv. MEUBELMAKER, res-
taurateur op parttime basis,
mag WAO of AOW-er zijn.
omg. Hoensbroek. Br.o.nr.
B-3948 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
BIJVERDIENSTE: Witgoed
handel/reparatiebedrijf zoekt
net persoon als bijrijder op
bus voor plm. 2 dagen per
week. Br.o.nr. B- , LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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.
Man, vrouw en 2 kinderen
zoeken m.i.v. plm 1 juni
WONING/HUIS (4 tot 6 ka-
mers), in het centrum van
Maastricht. Br.o.nr. B-3911
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
J. vrouw zkt. appartement of
zelfstandige WOONRUIM-
TE In Sittard of Geleen. Pr.
plm. ’ 700,-. 04406-14936.
T.h. gevr. kamers/kl. appar-
tem. omg. VOERENDAAL
Tel. 045-751082 na 14 u.

DRINGEND te h. gevr. bun-
galow of herenhuis voor pri-
vé-doeleinden, verbouwing
geen bezwaar. Br.o.nr. B-
-3921, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ECHTPAAR 65plus vraagt
te huur ruim huis met garage
in Limburg. Tel. 08355-4084
Met spoed gevr. WOON-
HUIS met huursub. Heerlen
of omgev. eventr. opkn. g.
bezwaar. Oude Tunnelweg
49, Kerkrade.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur

bungalow
in Valkenburg.

Inl. na 18.00 uur
04406-12326.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
FRITURE omg. Brunssum.
Inlichtingen: tel. 045-
-272554 na 12.00 uur.
Te huur APPARTEMENT
(boven) woonk., keuken,
slaapk., wc. en douche, all-
in. 04490-22231 Sittard.
ZOLDERKAMER m. eigen
kookgel. en douche in stud.
huis te h. aangeb. C-Heer-
len. ’ 450,- inc1.045-713901
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

HEERLEN, nabij station.
Studio, best. uit woon/slaap-
kamer, keuken, badkamer.
Huurpr. ’423,23 excl. p.m.
Huursub. mogelijk. Inl. Van
Gerwen & Van de Geer B.V.

f 043-252425.. HULSBERG te huur gestof.
r bovenw. voor 1 a 2 pers.,
) all-in ’625,-. Tel. 04405-
-t 3018.

' KERKRADE/Spekholzer
heide, Industriestr. 23a. Te- h. appartement, ’ 775,- p/m

■ excl. energiek, lnd: hal, wk.,

" keuk., 2 slpk., badk., berging. terras, info 04742-3362.

" SUSTEREN te h. bovenwo-

" ning ’ 767,- all-in, subsidie

' mogelijk. 04499-1919, na. 18.00 uur 2181.
1 SUSTEREN te huur 1 pers.
■ luxe appartement. Ind. keu-

' ken, hal, toilet, badk. en. slaapk. Huurpr. ’ 700,- p.m.
all-in. Mobu, R. v. Gelderstr.
11, Susteren. 04499-1323.

Onroerend goed te koop aangeboden

Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD L.P.M. VAN DE PAS _ï_ \
~~t~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -~ m

Frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Leuk huis gezien?
Bel dan direkt met ons voor een taxatie, een objectief

aankoopadvies en/of hypotheekadvies
045-750600

Van de Pas, de Makelaar van de koper!

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
__J_-_T-_____6

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

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

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

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

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

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Sittard
Industriepark Noord

Te koop nieuwbouw aan de Nieuwstadterweg 19
Woon/bedrijfspand, kantoren, kantine, bergruimte en werk-

plaats op 2000 m2terrein waarvan bebouwd 337 m2.
Vraagprijs ’ 439.000,-. Tel. 04490-27595.

Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

Verkooppr. ’ 89.440,- v.o.n.
Inl. 045-740900 -043-254565

Nog een aantal riante
Bouwterreinen

Te koop

Zandweg,
Heerlen.

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

043-254565.
Voor bemiddeling zoeken

wij met
Spoed

woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

Landgraaf
in Nieuwenhagen een leuk
ouder halfvrijstaand woon-
huis met behoorlijke tuin en
berging, lnd.: Beg.gr., gang,

woonkamer, eetkeuken,
douche, toilet. Kelder, verd.:
3 Slpks., vaste trap zolder,

pr. ’ 78.000,-kjk.

LIVAC bv
Brugstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-10855.

Zoetwaren
Speciaalzaak

Ter overname
Goede lokatie/omzet/resul-

taat. Tel. 04405-3238 na
18.30 uur.

Te k. HEERLERHEIDE
kantoorpand

goed gesit. plusm. 100 m2,
vr.pr. ’ 80.000,-.

Info. Br.o.nr. B-3884, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP

Heerlen.

Landgraaf
Übach over Worms: Ree-
weg 97. Een uitst. gesit. vrij-
staand groot pand, voorma-
lig café met zaal, op 1055m2perc.opp. Gehele reno-
vatie noodzakelijk. Evt.

bouwplaatsen.
Prijs 75.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855

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

’ 65.000,-. Huskensweg 44,
Heerlen. Tel. 045-720863.
Te koop gevraagd vrijstaand
ouder woonhuis met be-
hoorlijk wat grond. Omg.
BORN-Sittard-Stein. Tel.
04498-53498.

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.
HUIS met kelder, zolder en
garage, beneden en boyen-
woning (bovenw. dircet te
aanv.) met douche en w.c,
luxe keuken, woonkamer
Bx4, 5 slpks. met vloerbed.,
rolluiken, binnenpl. <net witte
tegels alles 100% in orde, pr
driekwart van de waarde.
Tel. 045-452574.
SCHAESBERG bouwterrein
hoek Kampstr.-Kamperstr.,
tot. opp. ca. 495 m2, pr.

’ 59.000,- k.k., 045-310753
Zoek vrijst. of halfvrijst.
WOONH. vlakbij Duitse
grens (Bleyerheide-K'rade).
Verb. geen enkel bezwaar,
pr. ’ 100.000,-// 150.000,-.
09-49-24071 8280.
HEERLEN, St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis. Ge-
zien de ligging uitermate ge-
schikt als kantoorpand, bwj
1920, c.v.-gas, leuk aangel.

terras. Ind: kelder, woonk.
met t.v.-hoek, open keuken
ca. 42 m2, openh. en par-
ketvl., veel veldbrand, mo-
derne grote badk., dakterras
3 slpks., waskamer, c.v.-
ruimte en vliering . Vraagpr.

’ 162.500,-k.k. Bel voor
info/bez. 045-213996.
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

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar(24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
Eengezinsw. te V.daal tegen
gr. eengezinsw. te HEER-
LERBAAN. 045-751128.

Kamers .
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Int. na 19 uur 045-
-750229
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
KAMER te huur gevr. voor 3
mnd. (april t/m juni) in Roer-
mond of omg. voor stag.
HTS-Landmeetkunde. J.
Schalk, Galder. 076-612301
Kamers te . v. student/ver-
pleeg, te Bleyerheide/
KERKRADE, 045-461153.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04743-1579.
Te huur zonnige KAMER
met eigen kookgelegenheid.
Tel. 04459-2120.
Te h. eenpers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen personen boven de 25
jaar. Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspr. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000
KAMERS te huur op oud -Limb. boerderij vlakbij cen-
trum Heerlen. 045-721976.
Te h. aangeb. gemeub. ZIT/
SLAAPKAMER te Nuth. Tel.
04492-2587, tot 30 juni.
Centrum SCHAESBERG
gem. kamers v. meisjes tm
30 jr. gevr. v. gez. keuken en
badkamer, eig. ingang. Tel.
045-324880 tot 18.00 uur.
iTe huur zit/slaapkamer te
HOENSBROEK, tel. 045-
-229654 (na 14.00 uur)

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.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2

terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen
’21,50 per m 2

Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
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-
tef gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. div. maten alum. RA-
MEN en alum. pui met deur,
tevens balken, planken en
keepers. Tel. 043-632433.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoirte-
gels, div. maten ijzeren bal-
ken. Grondverzetbedr. V.
HÖPPENER, Vijfbunders-
weg 1, Wijlre. 04450-2981.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. mooie VELDBRAND-
STENEN, tel. 04455-2541.

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
Vertegenwoordiger in kunst-
stof ramen zoekt MON-
TEUR voor samen een be-
drijf op te zetten. B.V. en
showroom aanwezig. Br.o.
nr. B-3898 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-5210^893.
Te k. SCHAPEN met lam-
meren. Eikenrade 2, Wylre.
In- en verkoop van PAAR-
DEN en ponies. Tel. 04454-
-4276.
Te k. kunststof VATEN, als
nieuw van 200 L en 1000 L,
de laatste is 1 mtr. bij 1 mtr.
en heeft aan de bovenzijde
een vuldop van plm. 20 cm
en aan de onderzijde een
aftapplug. Voor meer info
bellen tussen 18 en 19 uur
04950-33867.
POOT-AARDAPPELEN te
k. bintje A, 25/28 en 28/35.
Gebrs. Snyders, Brommelen
1, Wynandsrade. Tel. 045-
-241659.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle model-
len weidesiepen, ook met
banden 2-6 m. Ook hydrau-
lisch opklapbaar. Lely rotor-
kopeggen, kunstmest-
strooiers en hooimach. Fahr
Kuhn en PZ en Vicon hooi-
mach., maaiers enz. Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. Veewagens 2-4 koeien
en 6-8 koeien tendem as.
Perfect weidebloters. Div.
kunstmeststrooiers. 1-2-3
schaar gebr. ploegen. Wei-
dehekken 3/5 m. (gegalvani-
seerd). Bel direkt: JEAN
SPONS Eijsden 04409-
-3500 of 2524.
1 VICON monozentra type
S bietenzaaimachine 6-rijig,
100% in orde, ’3.500,-; 1
Bijlsma transporteur 60 cm
band, 8 mrt., ’3.500,-; 1
Rabe zaadbedcombinatie
3.30 mtr., ’1.250,-. H. Ne-
ven BV, Bunde. 043-641234
Te k. SCHARRELVAR-
KENS, div. landbouwmachi-
nes, hangkettingen. Wau-
bacherweg 5, Brunssum.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

-^^^^ OPrscrf-icicttf *§§|§|r'
i_. Proficiat oma Ody van ï

proficiat met je 70ste
verjaardag I

Hl Monique, Joep, Lily. n
van Mart en Maria Jacques en Pa jO,

*■ W^ÊÊt' "^^^*____b
______ *_■__f^__ B a li

ook na je ABP-tijd Proficiatvan Mam, Jan, f fO P 14 Zef, Jolanda, Mich, Moniq'r
Z ~~. " Peter, Ellen Huub Chan. "l
Proficiat! D .. . , eBoschke

ÉP** ""'"____! i& Ifljj.. JE» L/É,.

Léon en Patrick »d(| __P**^

Auto's c
Wie heeft : «

* OPTIBELT industrie- en CONTINENTAL V-snaren^)
* SKF kogellagers en STEFA oliekeerringen? e

* DREUMEX hand- en vloerreinigers? .
* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers? .
KiEP - 1

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

4 __i ___ \\\WW^l\w

_
Daihatsu Charade CS Ij iDaihatsu Charade CS 1j t
Daihatsu Charade TS I
Daihatsu Charade TS : 1» I
Daihatsu Charade TG I.
Daihatsu CharadeDiesel TS 1* r
Daihatsu CharadeDiesel CS 1j
Daihatsu Charmant 1300 1»(
Ford Scorpio 2.OiGL 1'!
Seat Malaga 1.2 GL 1'»
Seat Ronda 1.6 GLX 1' <
Austin Mini 1ï >
Citroen Visa 1983/1*
Skoda 1*

Automobielbedr. T. Schuijren b^
Rötscherweg 60, Landgraaf, tel. 045-313588.

Voor Piccolo's zie verder pagina 12 j
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Grote order van
Schiphol voor GTI
CHIPHOL - Het installatiecon-n. GTI heeft een raamovereen-
lc?. st gesloten met de Luchthaven
J, Phol voor de levering van vrij--1 alle electrotechnische installa-
J en werktuigbouwkundige in-
flaties voor de uitbreiding van
' stationsgebouw en de E-pier.
*rder zal GTI deelnemen aan hetuWteam dat al is opgericht voor
k* installaties in de nieuwbouw.
■J' de principe-order is ongeveer f»L miljoen gemoeid, aldus GTI.
I * richt voor de projecten een
Uwe vestiging op de luchthavenr_Het werk moet binnen drie jaar

j*e ed zijn. In 1993 moet Schiphol
kr capaciteit hebben uitgebreid
f^ de huidige 16 miljoen passa-
r rs tot 27 miljoen luchtreizigers.

Lage Landen
op overnamepad

- De Lage Landen,:ê jCialist op het gebied van finan-
dienstverlening en volledige

j^ermaatschappij van Rabo-
Cr5 Nederland, heeft het Franse
Oo ring bedrÜf Centrale Factor,0r een onbekende prijs overgeno-

Jmeel is nog toestemming van de
jtose centrale bank nodig maar

verwacht Toebosch in de loop
gj* de volgende week. Factoring is

t 0 ?vernemen van schulden tegen
tig nS en dit vormt een belangrijk
e toent in het beheer van debiteu-
"Portefeuilles.

beurs-overzicht
Iets omhoog

- Het Damrak
!^el e weg omhoog gisteren
leswaar nog wat voortgezet,

a£ de vaart van eerder deze
'en h

Werd wat afgeremd. Hier
'"lm werd tot wat winstne-
Mn 6n overgegaan waardoor de
v_eSt Van e ochtenduren onge-
le _. Werd gehalveerd. De obliga-
ste^arkt handhaafde de vaste
(Jagming van de voorgaande
6f>rf lll^ winstenvan om en nabij;n half punt.

°. _'
de hoofdfondsen was DAF

Op f^Uw gevraagd met f 1 winst
'fi ,^6»60. Fokker was eveneens
:V\r,T

eter op f43,10 en uitgever
;ter u klom f 2 tot f 103,50. De in-
,l]e ati°nale waarden deden het■«UiJ?aal wat beter en het che-

;>la_ nds DSM liep nog f 1,20 op
Eff 121,10.

_
0 yinststijging van Hunter

W glas viel beleggers blijkbaar
')toseri want op f 104,50 zakte de
C f 1.50. Ook NMB Postbank,
(j e de cijfers publiceer-
fo .n cd het minder goed met
Op|du verlies op f 48,90.
iklan e lokale markt vielen enkele
ler oers te noteren. Reder Van
f2j Ulessen-de Noord ging na de
ee1s nst van woensdag nog
W'« omhoog naar f223. Ha-
Op °ednjf HES Beheer zette de
f246 f, met f 10,50 voort tot
lor». De winstsprong van Poly-
W Werd eerst gevolgd door al-
".aar maar hogere biedkoersen
*itip Per saldo werd toch een rij-
f Iq 6 geconstateerd van flO op

061^ Winkelbedrijven zag de
V°Qri,■♦ Wlnst beloond met een,ng van f 2-50 °P f62-
-f 186 «

dlnS holde f4door naar
)VaarH

en Enks werd f3,80 meerVq °Pfl2l.nOganiEet lag met f2,2 miljard
*e_r Vp°iog' maar dit kwam door
i. ctor n affaires ir» de obligatie-
erhaïf ar werd voor bijna an-w .arbn UJard gulden omgezet,

Si üe Jongste 9 procent le-
)oen om sprong met f470 mil-

Trump koopt
werf uit zorg
voor jacht

NEW YORK/MAKKUM - Miljar-
dair Donald Trump neemt naar
alle waarschijnlijkheid binnen
een week scheepswerf Amels in
Makkum over van de Britse be-
leggersgroep CTS Limited. CTS-
eigenaar Greg Stokes uit Zuid-
Afrika verkoopt Amels wegens
gezondheidsproblemen.

Trump koopt de werf in eerste
instantie om er zeker van te zijn
dat zijn nieuwe 400 miljoen gul-
den kostende jacht in Makkum
wordt afgebouwd. „Maar het is
best mogelijk dat we de werf ook
daarna houden. We geloven in
Amels. Het is een goed geleid be-

dijf met uitstekende mensen.
Het is een goede investering", al-
dus Jeffrey Walker, vice-presi-
dent van The Trump Organiza-
tion in New Vork.

Hij geeft toe dat een scheepswerf
geen normale 'business' is voor
The Trump Organization, die

voornamelijk hotels, casino's en
luchtvaartmaatschappijen be-
stiert. „Maar Amels past in ons
programma. We hebben geen zin
om de Trump Princess ergens
anders te laten bouwen, omdat
Amels gewoon de beste is. Wat
we na 1992, als het schip klaar is,
gaan doen, is nog niet duidelijk.
Er hangen enkele hele goede or-
ders in de lucht, dus is het heel
goed mogelijk dat we de werf
houden." Amels wordt het eerste
bezit in Europa. Dat Trump hier-
mee vaste grond in de Europese
Gemeenschap kan verwerven,
wordt als bijkomend voordeel
gezien.

Tegenvaller
In het Centraal Economisch Plan
1990raamt het Centraal Planbureau
de tegenvaller bij de ziektewet in
1989 op 300 miljoen gulden. „Hoe-
wel een toename van het ziektever-
zuim niet ongebruikelijk is in tijden
van hoogconjuntuur, stemt die te-
genvaller niet vrolijk over de bele-
ving van de volksgezondheidssitua-
tie in ons land," zo wordt daarbij
aangetekend.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondsen__ .?N Jgg-22 !!_'_.Ah°ld 23,30 24,00
Akzo 130,00 130,20
A-BN; JJ.SO 40,60
Alrenta 152,30 152,30

*
6V _ . .»'m II mnrop'_K S5-S SS_mr° _ ".X 'KBorsumyW. - 72,10 72,00 e

Buhrm.Tet. 61,70 61,00
C.S.M.eert 77,80 77,90
DAF 35,60 36,60
_"-Petr n.'w .9.'? nDSM 119'90 12110
Elsevier 78,80 79,50
Fokker eert. 42,10 43.10
Gist-Broc.c. 28,70 28,80
HCS Techn. 11,60 11,90
Heineken 113,00 114,20
Hoogovens 75J0 76,10
Hunter Dougl. 106,00 104,50 a
Int.Müller 9.30 97,20
KLM 38 60 38,50
Kon.Ned.Pap. 4o!oO 40,50
Kon. Olie 144,00 144,80
NatNeder. 70,60 71,40
NMB Postbank 49 60 4890
Nedlloyd 100^0 101,30
Océ-v.d.Gr. 293,50 295,00
Pakhoed Hold. 167,60 168,50
ph!,PS il-W
Robeco 99,00 99,50
Rodamco 79,80 79.80Rollnco %-6ü 96,80
Rorento 57,20 57,30
StorkVMF 48,20 47,90

v
mRVeUN.T M 'nVer.BezitVNU 101,50 103,50

VolmacSoftw. 9,00 48.70
VOC !°^° 40'30
Wessanen 4, 65,30
Wolters-Kluwer 48,50 48,80

Binnenl aandelenBinnenl. aanoeien
Aalberts Ind 68,00 69,00
ACF-Holding 36,20 36,50
AhrendGr.c

8
217,00 2.7,50

AirHoUand 27,20 27,10
Alg.Bank.Ned 41,00 41,30
ABN(div'9o) 3910 39,10
Asd Opt. Tr. 20,00 20,00
AsdRobber 5,40 5,40
Ant. Verft 410,10 -
Atag Holde 97,50 97,00
Aut.lnd.R'dam 85,00 83,50 a
BAM Groep 92,00 91.0Batenburg" 88,70 88,80
Beers 130,00 136,00
Begemann 138,50 137,00
Behndo 321,80 321,80
Berkel'sP. 5,45 5,45
Blydenst.-W.ll. 26,80 27,50
Boer De, Kon. 317,00 317,00
deßoerWinkelbedr. 59,50 62.00
Bols 163,50 164,00
BoskaüsW. 15,05 15.20
Boskahspr 17,90 18,50

Braat Beheer 46,00 46 30
Breevast 17 00 17 30
Burgman-H. 3300,00 330o!oO
Calvé.Delfl pr 800,00 800,00
Calvé.Delftc 962,00 965 00b
Center Parcs 51,00 52,00
Centr.Suiker 76,80 77,30
Chamotte Unie 6,70 6,50
Cindu-Key 197,00 197,00
Claimindo 318,00 318,00
Content Beheer 22,90 23,00
Cred.LßN 52,30 52 00
CrownvGc 93 00 93 00S^stmm! 8
Desseaux .HOO. 24M0
Dorp-Groep 34,40 34 80SS 115 00 -Econosto 28 00 329 50z^m 122 00 12200

0 0£w',,n, qq no unn
,','|,

Furness 27 00 28 00r" a HnM,„„ win «.nnS""_,. g BH°„ "HJg"f 2' 3'f6| 20
~"IZ _„ v innnn mm

Frt SoO w'nng^Kon' 58
crohch 47 50 50 50,'b'Hagemeyer 113 50 11290g'Jg',,1050 ln'ooSTrustß 490 «O
HAlTm_llnit 14 90 14 50HALl"'Un" 14,90 14,50

«^ '; '"HoelsMach. 1250 17^0
Helneken Hld95,50 9650
HoUSeaS ,13 ,JJ
Holl Kloos 430 00 425 00s^'pXE^Sk *$$ 4 f̂Hun^rD 450 460
ICA Holding 16 50 16 50
IHCCaland 44 30 44 00ana * juu
mfotheek 24,50 24 70
mei ne BurKnnrinr ifiSOO 5R7nnKr

s
K°nd°r 5' 5'Kempen Holding 16 30 16 20S's Su.k 140000 140000

KBB fiftOO7n'_.,
c

&8.00 70,20
Sphinx lS l|
KoppelooortH 29200 29400H* 195 00 19500ISw4GI 60 70, 60 90Eosh' 4000 400
MaXwel Petr. 690 00 69500
Medicopharma 6320 63 80£_ff 5700 -Sint ' 3 5,00
MHVAmsterdam 18 90 2200b
Moeara Enim 120000 121500
M.Enim 08-cert 15800,00 15900,00
MoolenenCo 2830 29 20
Mulder Bosk. 7600 76 00
Multihouse 7,90 790
Mynbouwk W 41400 414 50

Naeff 300,00 -
NAGRON 46,00 46,00
NIB 615,00 620.00
NBM-Amstelland 17,90 18,50
NEDAP 367,00 369,00
NKFHold.cert. 339,00 338,00
Ned.Part.Mij 41,30 41,80
Ned.Springst. 10000,00 -
Norit 1015,00 1038,00
Nutricia gb 74.00 74,80

f Nutricia vb 84,20 84,50
Nijv.t.Cate 97,00 96,80
Niv.Cated'9o - -Oce-vdGr.<_iv9o - -
Omnium Europe 13,5013.90'Orco Bank c. 68,30 68,50
OTRA 18100 187,00
Palthe 67 20 68.50
Phihps div.'9o 41,50 41,80
Pirell.Tyre 29 10 30 70
Polveram 34 30 34 30£"m|
Porcel Fles 184 00 184 00St 44 90 4500Ek ft" 7200

Rva|$!
Riva (eert.) 48 50 49 00
Sam^ fir__. fiinn MS^Tkreek 3100 3120Sema 135 13!Oa!
Schu tersveld 37 90 37 90Sm" UfiO M.OO
St.Bankiers c. 23,50 23,00
Stad Rotterdam c 46,80 46,60
Telegraaf De 90,30 90,50
TextTwenthe 345 00 345 00ïexuwenme ",ou «a,uu""_B lt»
Übbink 77,00 80.00
Union Fiets. 29,50 29,00
Ver.Glasfabr. 335,00 337.00
Verto 55,70 56,00
VolkerStev. 69,80 70,50
Vredestein 20.60 20,90
VRG-Groep 57,70 57,70
Wegener Tyl 178,20 178.20y

West Investc. 105,00 105,00
Wolters Kluwer 193 00 193,00fd"^ 47 5048^0:Wyers 43,00 44,00

n ■ . !."_.»_.„Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,20 37,30
ABN Aand.f. 71,80 71,60
ABN Beleg.f 55 50 55 70
ALBEFO 50 60 50.70
AldollarßFs 2160 21,60Alg.Fo^dsenb. 225 00 225,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 4630 -
Amenca Fund 29600304,00.Amro Eur.F. 71,50 72,50
AmroFar E.F. 60,20 60,10
Amro Neth.F. 72,80 73,00
Amro N.Am.F. 60,60 60,60
AmroObl.Gr. 152,40 152,80
Amvabel 77,30 77.30
AsianTigersFd 63,60 63,10

AsianSelFund 47,90 47,70
Bemco Austr. 53,00 53,00
Berendaal 108,40 108,90
Bever Belegg. 6,15 -
BOGAMIJ 106,00 105,30
Buizerdlaan 42,00 42,00
CLN Obl.Waardef. 99,00 99,30
Delta Lloyd 41,80 42,20
DPAm.Gr.F. 25,50 24,80
Dp Energy.Res. 46,50 -
Eng-H0U.8.T.1 9,30 -
EMF rentefonds 58,70 59,10
Eur.Ass.Tr. 10,0010.00.EOE DuStlnF. 292,00 302.00
EurGrFund 59,9060,90',Euro Spain Fd 8,90 8.90
Gim Global 50,20 50.00.Hend.Eur.Gr.F. 219,00 220.00
Henderson Spirit 67,00 67,90
Holland Fund 74,00 74,20
Holl Obl Fonds 114 00 114 50%X* mïï> .OW
Interbonds 490,00 492,00
n e eff500 46 80 4720
nee Warr 30600 30600
ade Fonl _$_|

JapanFund 25.0025,40,.
JaD Ind Alüha Fd 1165000 -
JapanRo Fund yen 95 0 0 -&bld!vFon'ds 96,60
MX Int.Vent. 5150 53.00
Nat.Res.Fund 1430^0 1430j0
Nedufo A 132,50 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,90 40,00
NMB Global F. 47,60 47,60

NMBRen_F. 9W 9^o
NMB Vast Goed 38,0038,20"Obam. Belegg. 217,00 217,50
OAMFRentef. 12,25 12,45
Orcur.Ned.p. 47,10 47,10
Pac.Prop.Sec.f. 45,50 45.60
Pierson Rente 99,70100,30.Postb.Belegg.f. 51,30 51,30
Prosp.lnt.Hlgh.lnc. 7,00b -
Rabo Obl.inv.f. 73,50 73,10
Rabo Obl.div.f. 47,60 47,70
Rabo Onr ef 84,60 84,70
Ren JentBel. .3 230 132:90
Rentotaal NV 30,40 30.60

groen 50,40 50.40
RG blauw 49 70 49,70
RG , 4850 4850
Rodin Prop.s 106_0 107_0
Rolinco cum.p 92,00 92,00
Sc_Tech 16 50 16,50
Technology F. 17,70 17,70
Tokyo Pac. H. 233 00 241.00i
Trans Eur.F, 81,60 82,00
Transpac.F. 440,00 436.00
Uni-Invest 120,00 121,00
Unico Inv.F. 79^078,80.Unifonds 37,50 38,00
VWN 60,10 60,10
Vast Ned 129.40 129,50
Venture F.N. 44,80 a 43.00
VIB NV 87,50 87,60
VSB Mix Fund 50.70 50.80
WBO Int. 71,30 70,90

Wereldhave NV 204,50 204.50
Yen Value Fund 85,80 86,20..J»___,.„ -_.«„.,...Buitenlandse Obligaties
83/.EEGB4(I> 98,00 98,00
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y/i EIB 65 99 50 99 50
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*"%*g",Am.Tel.&Tel. 40.90 41,20
Amer.tech 59,70 59,70
Amproves Cap. 5.00
Amproves Inc. 218,00 -
ASARCO Inc. 2, 28.70
AÜ. Richf. 114,60 115,00
BATlndustr. 8,00 8.10
Bell Atlantic 91,60 90,50
BellCanEnterpr 43.80 43,30
Bell Res.Adlr 0,20
Be" South 53,00 52,70|
BET Public -Bethl. Steel 19,60 19,70
Boeing Comp. 66,25 67,20
CDL Hotels Int. -

b Chevron Corp. 66,00 -.8,5 18.80
Citicorp. 25,20 25,00
Colgate-Palm. 58,20 58,50
ConmEd.son 35,50 35,60
Comp.Gen.El. 540,00 -Control Data 19,10 19,00
°^e\ "^°°WC" 6550
£u,Pon' ~ 39,25 -

I
s
aln^odak 38,' 38'80

"ers XL 2,90 -EuroactZwTr. 14 -
ExxonCorp^ 46.00 46,50
g^_^"» '^ "
uo'^' 43,25 -"%*" 48i° «""Gen. Electric 62,20 63.00

Gen. Motors 47,20 46,80
"«« *#> 51,50
£uodyfr„ 37,50 37,50
Grace&Co. 29,00 -Honeywell 85,60 87,00
Int.Bus.Mach. 106,70 106,75
jntern.Flavor 5,30
'^m. Paper 51,75 -
"TCüt* 54.30 54,20
KBenson© 5171,00 -
Littonlnd. 2,40 72,40
loekheed 35.00 3,
Minnesota Mining 81.50 81,50
MitsubElect. 1030,00 -
MobUOÜ
Morgans 36.50 37,20
News Corp Auss 10.70 10,90
Nynex 80,70 80,10
Occ.Pelr.Corp 27,40 27,50
g«-"«_ 44,40 43,80
PAO.» 7,00 7,00
peps>co 59,30 59,40

Phiüp Morris C. 37,30 38,00
PhiU. Petr. 25,50 25,50
Polaroid 46,20 46,60
Privatb Dkr 272,00 272,00
Quaker Oats 47,00 -
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&"*'<* 26,00 -Schlumberger 48.60 49,00
Sears Roebuck 41,50 41,50
Sony (yen) 44,30 44.00
Southw. Bell 56,20 55,30
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Tandy Corp 33,50 33,80
Texjo

P
58405920'Texas Instr. 36,20 35.70

The CoastalC. 32,00 32,00
T]pEur 200 a 195
Toshiba Corp. 1090,00 1070,00
UnlonCarb,de 22,00 -
Union Paclflc . 7150 71,00
Un 1550 1680ferp SJO &N
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Warner Lamb 104 50 -w£s£_taïe 7320 7360

Xerox Corp 5475 5500
j. MCertificaten Amerika
AMAX Inc. 46,00 47,00
Am.HomeProd. 192.00 -ATTNedam 77,00 77,00
ASARCO Inc. 44,50
Atl. Richf. 219,00 221,00
Boeing Corp. '124,00 126,00
Can. Pacific 3850 -3900
Chevron Corp. I^OO '-Chrysler 34,00 33.50
Cibcorp. 46,50 46,00
Colgate-Palm. 111,50 112,00
Control Data 31,00 31,50
Dow Chemical 125,50 122,50
Eastman Kodak 73,00 72,50
Exxon Corp. 89,00 89,00
FluorCorp. 82,00 -Gen. Electric 118,00 121,80
Gen. Motors 89,00 89,00
Gillette 97.00 97,50
Goodyear 73,0073!.».
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i.B.M. 202.00 201,50
Int. Flavors 118,00 -mCorp. 11900 -Kroger 23.00 23,00
Loekheed 65,00 66,00
Merck & Co. 127,50 129,50
M.nn. Min. 157,00 157,50peps Co. 112,50 113,00
Philip Morris C. 70,00 73,80
PhiU. Petr. 47,50 48,50
Po^oid 81,00 82,00
Procter_G. 121,50 d-.QuakerOats 86,00 -Schlumberger. 91,50 93,50
Sears Roebuck 79,00 78,60
Shell Canada 62,50 62.50
Tandy Corp. 61,50 62,50
Texas Instr. 67.50 66,00
Union Pacific 137,00 137,00

Unisys Corp 29,00 34 50
USX Corp 67 50 66 50
Varity Corp 3,60 '-Westinghouse 140,50 142,00
Woolworth 116,00 116,50

b Xerox Corp. 95,00 94,00

Ell.O-ObliqatieS & COOV." S
Aefjwair, 12,3012,30,
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11Amev 86 92,00 92,00
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10Amro 87 93,25 93,25

a 5.. Amro 86 90,00 90,00
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7Rabo 84 94,75 94,75
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LTV Corp. 1,50 1.50sNederhP6B-78 23 50 23,50
RSV eert 0,92
7VB RSV 69 87,00 87,00

Parallelmarkt"nmil_______*l

Alanhen 25,00 25,50
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és? c fuT lv'so 341 I'SO IISf[ cJu 37,50 341 1,50 ,90
daf P J"1 32,50 356 2,00 1,20
daf p jul 37,50 355 5.50 a 4,30
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Vooral sterke groei in kleine bedrijven

Ziekteverzuim in
1989 toegenomen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het ziekte-
verzuim is vorig jaar met
drie tiende procent toege-
nomen tot 8,8 procent. Het
Nederlands instituut voor
arbeidsomstandigheden
(NIA) raamt dat op basis
van een steekproef onder
bedrijven en instellingen
met meer dan vijftig werk-
nemers.
Vooral in kleinere bedrijven (50 tot
100 werknemers) nam het ziektever-
zuim sterk toe tot 9,4 procent. Bij
middelgrote bedrijven (100 tot 500
werknemers) bleef het percentage
onveranderd op 8,7 procent. Bij gro-
te bedrijven (meer dan 500 vyerkne-
mers) nam het met twee tiende pro-
cent toe tot 8,6 procent.

In de nijverheid nam het ziektever-
zuim van 1988 op 1989 toe met vier
tiende procent tot 9,2 procent. In de
dienstverlening steeg het verzuim-
percentage met twee tiende procent
tot 8,5 procent. De toeneming van
het verzuim zit hem vooral in ver-
lenging van de ziekteperiode. Het
aantal ziekmeldingen schommelt al
vanaf 1986 binnen een heel nauwe
marge rond de 1,9 per werknemer
per jaar.

economie

Uitvoer met
vijf procent
toegenomen

!pN HAAG- De omvangvan de to-
* Nederlandse uitvoer is vorig
fr met 5 procent toegenomen. De

van de invoer bedroeg 4 pro-
P- De uitvoergroei werd met
toe veroorzaakt door delfstoffen

1 metaalprodukten. De invoer-
kwam voornamelijk tot stand

'orde sterke volumestijging bij de
Vesteringsgoederen. Deze cijfersn door het CBS bekendgemaakt.

| vormen een aanvulling op de
Vorig jaarbedroeg de

J^de van de uitvoer 228,5 miljard
'üs 12 procent), die van de invoer
I miljard (plus 13 procent). '|i*t volume betreft stegen de uit-

J*r van delfstoffen (vooral aard-
ig textiel en kleding en de me-B*'produkten meer dan gemiddeld,
I** repsectievelijk 14, 7 en 9 pro-
P ""■" Aan de invoerkant was er meer

iiq *n gemiddelde groeibij de investe-
it£ (plus 8 procent),

oral veroorzaakt door de grote vo-

I
toestijging bij de personenauto's
rj^s 17 procent). Het volume van
pinvoer van consumptiegoederen
F*g minder dan gemiddeld (plus 2F°cent).

f süjging van dewaarde van de in-
P uitvoer werd veroorzaakt door
r^el volume- als prijsstijgingen.p invoerprijzen stegen met 8 pro-
pl*» de uitvoerprijzen met 6.

Wereldbank terug
in vertrouwde rol

WASHINGTON - De Wereldbank
zal het accent bij de kredietverle-
ning aan ontwikkelingslanden de
komende jaren verleggen naar le-
ningen voor de uitvoering van spe-
cifieke projecten, de traditionele ac-
tiviteit van de bank. De in de jaren
tachtig sterk toegenomen krediet-
verlening voor algemene economi-
sche aanpassingen zal verminderen.
Dit heeft de vice-president en be-
langrijkste econoom van de Wereld-
bank, Stanley Fisher, verklaard.

De bank leende tot de jaren tachtig
voornamelijk voor projecten in sec-
toren als landbouw, infrastructuur

en energievoorziening. Na het uit-
breken van de internationale schul-
dencrisis in 1982 begon de bank in
toenemende mate te lenen voor
minder specifieke doelstellingen,
mede om het wegvallen van nieuwe
kredietverlening door commerciële

banken op te vangen.

Deze leningen worden sneller uitbe-
taald dan de projectleningen en
staan daarom in het vakjargon be-
kend als „rapid disbursement
loans". Het geld voor projecten

komt beschikbaar naarmate de
werkzaamheden vorderen.

Volgens Fisher wordt de accentver-
schuiving naar projectleningen
mede mogelijk door de verbetering
van de financiële positie van een
aantal grote schuldenlanden zoals
Mexico. De meeste „rapid disburse-
ment loans" van de Wereldbank
gingen naar Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied. Deze leningen
vormden in het afgelopen boekjaar
53 procent van de 5,8 miljard dollar
die de bank aan dat deel van de we-
reld uitleende. De totale kredietver-
lening bedroeg 14,5 miljard dollar.

Forse groei bij
dagbladen eruit

AMSTERDAM - De episode van
forse groeicijfers in de dagbladwe-
reld van zon tien jaar geleden lijkt
definitiefvoorbij te zijn. De oplage-
en de advertentiemarkt zijn moei-
lijk. Er is wel vooruitgang waar-
neembaar, maar echte snelheid zit
er niet in. Het gaat voetje voor
voetje vooruit.

Dat zei de voorzitter van de Neder-
landse Dagblad Pers (NDP), drs. J.
van Tienen, deze week bij de pre-
sentatie van het jaarverslag over
1989. De totale betaalde oplage
steeg vorig jaar met 0,3 procent tot
ruim 4,6 miljoen exemplaren. Het
advertentievolume ging met 2,3 pro-
cent omhoog. In de eerste vier we-
ken van het lopende jaar is het ver-
loop van het advertentievolume on-
geveer hetzelfde.

Wel maakte het volume aan adver-
tenties in kleur een sprong van 8,6
procent, dankzij een toename bij
met name de regionale dagbladen.
Maar Van Tienen wees erop dat
kleurenadvertenties geen overmati-
ge winstbronnen zijn. Kleur in de

krant vergt enorme investeringen
en het gebruik is ondanks de stij-
ging nog relatief laag.

Het aantal abonnementen steeg vo-
rig jaarmet een half procent, de los-
se verkoop daalde met 0,8 procent.
De rendementspositie van de dag-
bladen bleef gemiddeld ongeveer
gelijk aan 1988. De gemiddelde
winst voor belasting bedroeg rond
11,8 procent van de omzet.

British Aerospace
boekt recordwinst
LONDEN - British Aerospace, de
grootsteBritse luchtvaart- en defen-
sie-industrie, heeft in 1989 een re-
cordwinst en -omzet behaald. De
winst voor belasting bedroeg 333
miljoen pond (ruim f 1 miljard) te-
gen 259 miljoen pond (fBOO miljoen)
in 1988.
De omzet bedroeg 9.085 miljoen
pond (f28,2 miljard) tegen 5.706 mil-
joen pond (f 17,7 miljard) in 1988.
Voor het eerst werd de omzet van
een heel jaar van de overgenomen
Rover-groep geconsolideerd, tegen
slechts vier maanden in 1988.
Voorgesteld wordt een slotdividend
van 14,6 pence per gewoon aandeel,
waardoor het dividend over 1989 in
totaal 22,7 pence bedraagt. Dit is 10
procent meer dan over 1988, toen
het totale dividend 20,6 pence be-
droeg.

In 1989 werd 60 procent van de om-
zet in het buitenland behaald. De
voorzitter van British Aerospace,
Roland Smith, zei in een reactie er-
van overtuigd te zijn dat de winst
kan blijven groeien gezien de ver-
dere Europese integratie op het ge-
bied van de defensie-industrie en de
grote mogelijkheden die zich in
Oost-Europa zullen voordoen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbeperkt ’ 24.400-/25.900,
vorige ’ 24.430-/24.930, bewerkt ver-
koop ’ 26.500, vorige ’ 26.530 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275-/ 345, vori-
ge ’ 275-/345; bewerkt verkoop ’390
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,86 1,98
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,57 1,68
deensekroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelsekpond 2,96 3,21
finse mark (100) 46,25 48,75
franse frank (100) 31,75 34.50
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14,15 15,85
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,66 16,21
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.65 1.81zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 123,50 128,00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,92525-1,92775
antill.gulden 1,0625-1,0925
austr.dollar 1,4580-1,4680
belg.frank (100) 5,4215-5,4265
canad.dollar 1,63175-1,63425
deensekroon (100) 29,360-29,410
duitse mark (100) 112,610-112,660
engelse pond 3,0980-3,1030
franse frank (100) 33,300-33,350
griekse dr. (100) 1,1325-1,2325
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) 125,72-125,82
nwzeel.dollar 1,1295-1,1395
noorsekroon (100) 29,080-29,130
oostenr.sch. (100) 15,9990-16,0090
saudi ar.ryal (100) 51,2750-51,5250
spaanse pes. (100) 1,7490-1,7590
surin.gulden 1,0600-1,1000
zweedse kr. (100) 31,105-31,155
zwits.frank (100) 126,205-126,255
e.e.u. 2,2930-2,2980

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,70 195.80
id excl.kon.olie 186,70 187,90
internationals 198,00 199,10
lokale ondernem. 192,60 193,89
id financieel 145,60 146.40
id niet-financ. 239,40 240,90'
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 253,80 255,30
id excl.kon.olie 232,20 233,60'
internationals 267.40 268,90
lokale ondernem. 238,30 239,80
id financieel 189,70 190,80
id niet-financ. 286,20 288,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 114.50 115,00
internation 113,10 113,80
lokaal 114,70 115,30
fin.instell 106,70 107,30
alg. banken 106,80 106,50
verzekering 107,10 108,80
niet-financ 117,20 117,70
industrie 116,90 117,50
transp/opsl 135,40 135.70

Meer kaas
uitgevoerd

RIJSWIJK - Nederland heeft in
1989 voor 3,240 miljard gulden kaas
geëxporteerd. Dat is 9 procent meer
dan in 1988, zo heeft het Nederlands
Zuivelbureau donderdag meege-
deeld. De groei in kilo's bedroeg 5
procent, oftewel 20.000 ton.

De groei van de export was het
grootst in de landen van de Europe-
se Gemeenschap, met name in Bel-
gië, Griekenland en Spanje. De
Bondsrepubliek bleef verreweg de
grootste afnemer van kaas, met een
aandeelvan 40 procent in volume en
43 procent in waarde.

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

Akzo 130,20 (130,20)
Kon. Olie 144,30-144,90 (144,80)
Philips 43,20-43,40 (43,40)
Unilever 147,80(147,80)
KLM 38,50 (38,50)

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 2690.77 1158.78 217.05 1004.22
Hoogst 2714.86 1163.41 218.00 1011.00
Laagst 2677.93 1139.22 216.17 995 92
Slot 2695.72 1148.12 217.30 1002.66
Winst/
verlies + 7.88 - 10.13 + 0.18 + 0.87

Jaloezieën doen het goed

" Hunter Douglas, producent van onder meer jaloezieën van het merk Luxaflex, heeft vo-
rig jaareen recordwinst geboekt van 171,5 miljoen gulden. Dat is 23,6 procent meer dan
het in 1988 behaalde resultaat van 138,8 miljoen gulden. Op defoto de produktielijn voor
aluminium, bestemd voor het vervaardigen van zonweringen.

(ADVERTENTIE)

Limburgs dagblad J
—vrijdag ibinaan iyyu7



Vrijdag 16 maart 19908

pppppooftOOOOOflOOOOOOOOQflflOflflO _3ff i ■H*^^ ___■ WB^^^ w "^__S_f \^U^^^ m*i^a^***\*t*i*i%\^***%**i^i*\%\mim**i*i*i*i*
m
**

ftonflOOOO|H|fliKi Efev A vff _____Exj] __v vv tp""""*"*"""*"*""""""*",*"_,I"«b b*_b»*_"«"»"«*«"""""**»*!""*»'_*_*!".
|QQOODOOQOOODPQQpQBQQQfIfIQ4>QfIfIQQO QOQQQOI 00 OQOv _________ ______FVfl __^_________^. ICQyUViI ■"""'//«'■'"'"""""'"""""'""■'■'■"""/"""""'"'■'.'"'"'//"'■'"'■'■""■- "'"'■'■'"'"'"'"'"'"'"'■'"'"'■'",' *_*_*.*_*.*.*_*.".■.'.*■ P*uyUMUUUUUUyUüyiiyMMy^^ HHWWWW M H___i^__r ______ ___■ ___BA_9 __■ __^H__________ K__n___l_____fl ________k ___■ __^H_______k K" "_____-_-"""■"""""""""""■""■"""*""*■"*"*""""*"" ."_1 ■fiffflfl MMi tflflfloOO lOC #_____■ ___D__rl ■Dl__.^^^_____ ___>" """ " " ...... 4 I

M V ______ ,I*!*I"""I"*\\^^ c.

GROTE OCCASIONSHOW
MAZDA MAZDA

Loven Heerlen
lltiA Ild bij aankoop van een occasion

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

Grote keuze
Eigen financiering - Bovag garantie

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

i
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COUMANS GELEEN
Alfetta 2.0 L bruin 03-1981

"' Alfa 75 1.8 alfarood 07-1987
Alfa 75 1.8 wit 10-1987

■ Alfa 75 1.6 alfarood 05-1988
i Alfa 75 2.0 Twin Spark alfarood 03-1988

| Rll GTX blauwmet. ’15.700,- 03-'B7
RIITSE blauw ’ 9.450,- 01-'B5

! R9Cwit ’ 6.250,- 01-84
! BMW 520iroodmet. ’ 13.500,- 02-'B4

Sierra 1.8 Laser T ’ 12.000,- 11-'B5
I Sierra 1.6 L grijsmet. ’ 9.250,- 05-84
; Sierra 2.0iS wit ’20.500,- 01-87
" Kadett Hatchback 1.6 D, groenmet. ’ 4.000,- 01-'83
! Mini 1000 HLE blauwmet. ’ 5.700,- 09-'B4

Nissan 2.0 Bl.bird, gr.met., gr. kent. ’ 14.500,- 05-'B7
■. Saab 900 TS ’ 19.500,- 09-'B6

' Saab 900 ’ 8.000,- 06-'B5
'VW Jetta diesel ’ 6.000,- 02-83

Volvo 240 GLT grijs ’34.800,- 10-'BB

" Volvo 740 GLE TD interc, groenmet.) 32.500,- 11-'B7
' Genoemde prijzen zonder inruil 53856
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HSk_!l___iE____F____^__ü ___r

I DE VLAG 1
DIE ELKE LADING DEKT.

/__2* - -4i___i^___)i: ____
______l__P^<^__R_i___i^_|[ -1 ___!

fr __I—«M^-

Zeta/TurboZeta. Een range bedrijfswagens
van Iveco (3,5 tot 9,4 ton GVW) die geschikt is voor
vrijwel ieder gebruiksdoel.

Als bestelwagen met grote laadruimte of als
cabine-chassis, ook met dubbele cabine. Het chassis is
geschikt voor iedere opbouw.

Krachtige diesel- en turbodieselmotoren van
88 t/m 139pk.

f> A D A/^ C A.P.K. KEURINGSTATIONV7AKAV7E tachograafservkev.d.o.

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

1
_

Strijthagenweg 123

760GLE aut. alle extra's 1987 Ford Sierra 2.0 GL 5-drs. 36.000 km 1987
740GLE aut. schuifdak 1985 Fiat Panda 750L 1e eig 1987
740GL 2.3 1986 Peugeot 205 XRD grijs kent 12-1987
340 DL 3-drs. 1.4 5-b, get. glas 1988 Opel Kadett sedan 1.3 37.000km 10-1986
440GL inj. div. extra's 1989 Opel Kadett 1.3 club 28.000km 1987
440GLE inj 1988 Mercedes 230 schuifdak 1980
340 aut. 5-drs. 18.000km 9-1988 Lada 2105 GL LPG 1985
360 3-drs. 2.0 spec. uitv 1985 VW Golf 1.3 3-drs. 1e eig 1983
340DL5-drs. 1.7 1987 Talbot 15101.6LS Ie eig 1980
340GLsedan1.4 1985 Citroen Axel 12TRS 47.000km 1986 _~__

I , ■ , — Jl
■b|[mmi||M pifPflH Seat Ibiza Sabatini: vanaf fl. 16.795 t 1

l|;H/i W»-*ï^ l T-¥\ El k/ ___ do° cc' °fl-2^ Motor System Porsche,
■"■'"■■",,^l*y'll"Bl^l!-"f''IIW katalysator, 5-versnellingsbak, sportieve striping,

B_jf i mn II -f ffglf"? k / k / r/*J ■ L^_i i _fl aërodynamische wieldoppen, zonnedak, speciale
bekleding en vloermatten,wis-was installatie achti

w%f _________^_. ::^t_ ~^P ...

j^^^n_~^3_!-_-Ttawe^'^^ "' -'^^■jM*^-a*e3M" r ■"■■* i_i^BJ_iiifl___l __^_L_

■*|X zen. Hoofdprijzen: Drie vliegreizen voor twe

lÉ PP*P ■ personen naar Parijs. Met VIP-plaatsen op !
IS' m :^m _fl het Centre Court van Roland Garros a.s. ju.
WjSmÈÊÈ R"t '/M^k Ga dus deze maand naar de Seat deak j■ ...** ...-' H_Tf^^ü___HpB ___Mi*__i voor een Proefrit en de prijsvraag._ I Definanciering tegen0%rente tot in 1991 hee

u alvast te pakken.
Gabriela Sabatini is een charmante Motor System Porsche en 5-bak. En niet te ver-

verschijning op de internationale tenniscourts. geteneen zonnedak. En dat alvanaffl. 16.795,-. g■ "^P^|
Zij wordt gesponsord door Seat Dit verklaart De Seat Marbella Sport en de Seat Volkswagen Groep.
de naam van het speciale Seat Tennisshow Malaga Touring zijn de twee andere sportieve

»_"»____■■__" fl
actiemodel: de even charmante en sportieve types die het bekijken en rijden waard zijn. WIIM EEN VLiEGREiS NAAR
Seat Ibiza Sabatini. Metfelle 900 cc of 1200 cc Ook een tennisprijsvraag metveel mooie prij- ROLAND GARROS, PARUS

BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V., DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK
Jeugrubbenweg20,045-222455.KERKRADE,AutoAarts,Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF, AutomobielbedrijfTon SchuijrenB.V. (subdealer),Rötschej
60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. Boosten & Zn. 8.V.,Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heej
dwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25(Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364. 'Prijzen inclusief BTW, exclusief a-leveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vierstappen-huurkoopovereenkomst meteen looptijd tot april 1991 in samenwerking metonze financieringsmaatschapM
gebruikelijke voorwaarden, voor hetbij inruil bij te betalenbedrag meteen maximumvan 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%.Alle aanbiedingen zijn tijdelijk, gelden zolang de vooraad strekt. De 0%financieringgeldtalleen bij aanschaf van een!
Seat personenauto in maart 1990en registratie vóór 15april 1990. Importeur Pon Car b.v.. Heemstede.Tel. 023-339172. Medewerkers van het reclamebureau en Pon Car b.v. evenals haar dealers zijn uitgesloten van deelname aan de Seat tennisprifl- .-.^^^^^^-^^^^^^^^^-^^^^—^^^^^—l^—^^—^^^—^——^ I _----_----._________________——_-_ g

JpU IJS, I Lp-\ I M I |«jgjj 1 g. i # i
Fiesta 1100 Escort Escort Ï2ü!if Escort Escort Sierra 2.0 j

Finesse 1600ibravo IISo L sedan CL 1400 CL 1400 bravo sedan CU
IQR7 IQB7 . Hr_ ioqc c*c 1988 ' 1qR7 .-rir. 1988, 3-drs. 1989 J
rood _Lo. nrr^;, blauwmet. wit Snjsmet. blauwmet. 'rooa bl.met. gri smet. wn

oaooi urn _i .nnn km i
33584 km 71331 km 70633 km 33185 km 39941 km |*223 km 43000 km

SG-18-BN SB-08-BX NH-85-BL TF-72-NG SL-21-FP ST-32-ZD TX-48-ZY ,
15.000 19.500 15.500 27.850 18.750 ony" 2_?__(?o* '-1.500 10% -1.950 10% -1550 10% -2.785 10% -1.875 -2.075 10/o -2.850 10*

13.500 17.550 13.950 25.065 16.875 18.675 | 25.650 JI ' *■ ' '— -jij (

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

Hamstraat 70 Kerkrade - 045-423030

Smeets is de enige officiële Mercedes-Benz dealer die
E| de Mercedes filosofie duidt, lijk waarmaakt: I ■! m\*WMÈ P FAI Bh M___n ___I_*_J

.s^ÉÉI "Das Beste oder Niehts" L^XAmhALJ^^i^HiÊÊÊï S__.^______l _____.«__ _s_i_xs

■ 1 Das Beste komt tot uiting in ieder aspect van de organisatie. J .
I Smeetsstaat klaar voor ven uw Mercedes-Benz. K-^# M rn__ii_Éwr "~~^~ %..mHfl WrjiéÊm H. _^^^P_^____^__9^________^___H_ÉiH__K 'M _tfê_T 3*«|1 L Met glasharde officiële Mercedes-Benz garantie- en fll
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Kantel
De schuifdakenfabrikanten kwa-
men toen zelf ook met een pro-
dukt op de markt, het glazen
schuifkanteldak. De fabriek van
Hollandia werd in 1894 gesticht
en begon haar werkzaamheden
als koetsbouwer. In de jaren der-
tig werden schuifdaken in het
programma opgenomen. De heer
Vermeulen van Hollandia stelt
dat de Nederlandse markt voor
een bedrijf als het zijne te klein
is. Het samenwerkingsverband
in 1974 met Inalfa in Venray, wat
ook fabrieken in Nederland Bel-
gië en Italië bezit, resulteerde in
een fabriek voor schuifdaken in
Farmington Hills onder de rook
van het Amerikaanse Detroit.
Hier is het merendeel van de
Amerikaanse auto-industrie en-
worden per jaar40.000 schuifda-
ken geproduceerd. Inalfa werd
meteen na de Tweede Wereld-
oorlog opgericht en maakte on-
der andere gordijnstangen en
breipennen. In de jarenzeventig
werd de produktiecapaciteit aan-
gewend voor de fabricage van
schuifdaken bij Inalfa en worden
onderandere daken voor Rover,

Jaguar, Volvo, Saab, Fiat, Lancia
en Alfa-Romeo geproduceerd.
De moderne technologie zorgt
ook voor vooruitgang in deze
branche De schuifdaken van
Hollandia zijn voorzien van niet
mindere dan 55 octrooien.

Volgens de Maastrichtse Hollan-
dia-dealer, Ger Merkelbag, werd
in het verleden een groot skala
aan daken gemonteerd. De klant
wilde echter service en garantie,
want een lekkend schuifdak is
een ramp. Om maar niet te spre-
ken van rammelen en trillen. Het
dak moet strak worden afge-
steld. Tevens zijn er 4 afwate-
ringsslangen gemonteerd voor
een goede watergeleiding naar
buiten toe. De minimale inbouw-
diepte is een extra voordeel,
vooral bij de lage auto's van te-
genwoordig.

Gelijmd
Het monteren gaat als volgt:
eerst wordt de hemel gedemon-
teerd. Vervolgens wordt met be-
hulp van een mal het dak inge-
zaagd. Dan wordt het schuifdak
aan de dakplaat aangepast.Eerst
wordt het gat in het dak met
roestwerend middel behandeld.
Nu kan de schuifdakbak tegen
de dakplaat worden gelijmd en
de afwateringsslangen gemon-
teerd. Bij een stalen schuifdak
wordt de plaat in dekleur van de
auto gespoten. De montage van
een stalen of glazen schuifdak
duurt ongeveer vier dagen. De
montage van een sunroof, het
glazen kantelschuifdak, duurt
slechts een halve dag. Het enige

verschil is dat
in tegenstel-
ling tot het
schuifdak de
sunroof over
het dak weg-
schuift.

„Het is belang-
rijk bij monta-
ge van schuif-
daken en sun-
roofs dat dit
gebeurtaan de
hand van de
fabrieksspeci-
ficatie van de auto waarin het
dak wordt gemonteerd. Uit oog-
punt van veiligheid moet goed
opgelet worden hoe de dakcon-
structie bij de verschillende
autotype's is gemaakt. Er zijn
zelfs auto's waar, vanwege de
dakconstructie, geen schuifdak
gemonteerd mag worden," aldus
Merkelbag. Derhalve laat Hol-
landia haar daken alleen bij er-
kende dealers inbouwen en zijn
deze niet los verkrijgbaar in de
handel.

Citroen XM met
multiklepsdiesel

Het ie.at O
ruim een halfjaar geleden

reid/" 1.tr°ën in Frankrijk de we-
kwPr\meur lanceerdevan de 12-- dels t elmotor- °p het inmid"
W. 'Auto van het Jaar'ver"
versi

n model KM zijn de twee
bfar_.S Van deze unieke zelfont-
Verba rnu ook in Nederland le-
Wer,ri ar- Behoudens de vernieu-
*W e techniek, weet men in het
haiv Se bedrijf intussen dat be-
een s]- et bieden van kwaliteit,Verv._"_me Prijspolitiek een on-

acht succes kan hebben.

v .e] i eclerland was immers een
% bJkge!ie verkoop gepland dan
V' _r n?aald is. Voor de afgelopen

naanden konden in het or-

derboek al bijna 1500 auto's ge-
noteerd worden. En ons land is
niet de enige natie waar de KM,
vooral in de duurdere uitvoerin-
gen, bijzonder hoog scoort.

'De drempel om een Citroen te
kopen is kennelijk in korte tijd
na ons marktonderzoek flink ge-
daald," zegt Citroen pr-directeur
E. Verhaest. Hij is vooral blij ver-
rast dat 1 op de 10 klanten uit de
hoek van Mercedes 190 en BMW
5-serie komt. 'Naast de tot nu toe
leverbare benzinemodellen zal
dekomst begin meivan deKM D
12 en Turbo D 12, het marktaan-
deel substantieel doen stijgen.
Renault voelt met zijn R 25 onze
hete adem nu al in de nek.'

De penetratie van het dieselseg-
ment ligt in ons land op 24 pro-
cent bij de duurdere auto's. De
geschatte totaalverkoop van 2500
XM-modellen dit jaar, zal dus
voor een groot deel uit diesels
bestaan.

Een eerste rijproef met de twee
nieuwelingen, laat een goede in-
druk achter. De atmosferische D
12 is iets rumoeriger dan de ver-
gelijkbare Peugeot 605, met de
turbo erop gaat het allemaal nét
iets kalmer. Kijken we naar het
gebodene dan zijn de prijzen van
f 56.500,- voor de KM D 12 en f
65.000,- (inclusief ABS) voor de
KM Turbo D 12, alleszins aan-
trekkelijk te noemen. Het grote
pakket standaard voorzieningen

in combinatie met de unieke hy-
dractieve vering van Citroen, zijn
ijzersterke troeven.

De nieuwe 12-kleps motoren zijn
volgens de cijfers zuinig. 'Je
moet echt moeite doen om 1: ]_0 te
halen. Normaler is 1:14 of 1:17
met deze diesels,' beweert Ver^
haest. De turbo-versie biedt met
245 Nm precies 100 Nm meer
koppel dan de ongeblazen KM
diesel. De drukvulling zorgt dus
voor meer trekkracht, maar is
daarmee beslist niet onzuiniger.
Per 100 kilometer 6,7 ltr tegen-
over 6,6 ltr voor de gewone D 12.

Het zal nog wel even duren eer
het PSA-concern waartoe Peu-
geot behoort met een 'schone'
diesel zonder katalysator komt.
Als er echter subsidie wordt ver-
leend op KAT-diesels dan zal
men snel een dergelijk type ge-
reed hebben. 'Dat is voor ons een
commerciële afweging. Maar het
is uiteraard zinniger om tech-
nisch gesproken het paard niet
achter de wagen te spannen. De
vervuiling van een motor kun je
beter bij de bron aanpakken en
niet achteraf met een katalysator
zo goed mogelijk tegengaan,'
zegt de PR-baas. " Citroen KM met turbo diesel

Windvanger
Hollandia Sunroofs kosten circa
750 gulden en zijn tegenwoordig
uitgevoerd met een automati-
sche windvanger/spoiler. Kantel-
schuifdaken welke door middel
van knoppen op de versnellings-
bakconsole elektrisch worden
bediend kosten circa 2200 gul-
den, afhankelijk van het autoty-
pe. Handbediende daken kosten
slechts 50 gulden minder.

flor schilte

auto

Professionele montage eerste vereiste

Bij mooi weer komt er
vraag naar schuifdaken
e zomer van 1989 was een

) van de warmste van de
■ ,eüw. En dus was 1989 hetJaar van de cabriolet, maar

Xooral van het schuifdak.want de automobilist be-&nt pas aan een open dak te. a^nken als de zon schijnt., nsse lucht en auto's zijn vanaf
. e» 1 begin met elkaar verbonden«eweest. De eerste Daimler aan

in e^n<^ van de vorige eeuw was
I*1 feite niet meer dan een open
9ets met hulpmotor. De passa-

jlers van deze gemotoriseerde
j^ndauer zaten in weer en wind.
df?. na volSden de auto's metcht passagierscompartiment
lu i.a* e chauffeur in de open
t__ i'ln devi Jfiëer en zestiger ja-, 1 kwamen de eerste schuifda-uen op de markt. Peugeot ver-acht haar 304 en 404 standaardmet schuifdak.
_i. 'anten die geen schuifdak wil-

be. ,moesten zelfs een meerprijs
.. r! en' *n die Jaren waren ook

le_ -?eux Chevaux, de Renault 4
g ' «e Fiat 500 en 600 gemeen-
b"cd met hun linnen daken. De
eria Two-Seaters zoals de MG

(j. Austin Healy mochten niet
\n,

e"~ °P de Amerikaanse marktgei . n verkocht in de zeventi-
en Jaren vanwege de veilig-
e.n ormen' Alleen auto's met
ïar rolbeu ëel zoals de Porsche
gpK

ëa mochten nog op de markt
_Cht worden- Het schuifdak

blji^ mogelijkheid om 'vrij enJ te rijden bij zonnig weer.

ka_te 2eventiger jarenkwam het
aflielschuifdak op. dat onder

andere in de duurdere uitvoerin-
gen van de Ford Granada en Ca-
pri én Opel Rekord en Commo-
dore standaard werd geleverd.
Schuifdaken werden steeds
duurder. De sunroof, het glazen
kanteldak, was een goedkoper
alternatief wat uit Engeland en
zonnig Italië werd geïmporteerd.
Een stortvloed van merken
kwam op de markt met een groot
verschil in prijs en kwaliteit.

J " Veilige montage alleen aan de hand van defabriekksspecificaties van de autoproducent. Foto: FRITS widdershoven

uitlaatjes
BMW PRESENTEERT de 520i
en 525 i met 24-kleppentech-
niek. Vanaf mei 1990 worden
twee nieuwe motoren geïntro-
duceerd in de twee modellen
uit de 5-serie. Deze motoren
volgen de huidige 'kleine' 6-cy-
linder-motoren op. De nieuwe
motoren, die intern de aandui-
ding M5O hebben gekregen, le-
veren dank zij de toepassing
van 24-kleppentechniek méér
koppel en een hoger rende-
ment in vergelijking met de
huidige M2O 6-cilinders. Het
gevolg is dat de prestaties en
de souplesse zijn verbeterd, bij
een lagerbrandstofverbruik en
schonere uitlaatgeassen. De
prijzen van de uitvoeringen
met 24-kleppentechniek zijn
circa 3.000 gulden gestegen ten
opzichte van hun voorgangers
en zodoende kost de 150 pk
sterke BMW 520 i69.600 gul-
den. De BMW 525i, met 192 pk
onder de kap, is voor 83.800
gulden leevrbaar.
VOLKSWAGEN maakte be-
kend dat de 1.500.0005te Volks-
wagen in Nederland is afgele-
verd. Op 8 augustus in 1947
werd in Wolfsburg het contract
getekend met Volkswagen
waarbij Pon's Automobielhan-
del officieel werd aangesteld
als importeur in Nederland. Op
16 oktober van dat jaar arri-
veerden de eerste zes VW Ke-
vers in Nederland.

De 1.500.0005te VW is een witte
Golf milieudiesel. Volkswagen
viert dit feit door alle bezoe-
kers bij de dealers een leuke at-
tentie in de vorm van een CD
aan te bieden. Deze CD met de
titel 'The Million Sellers' bevat
hitsuccessen uit de jaren 1947
tot en met 1990.

Na bijna 900.000 Golf GTl's is
er een nieuw topmodel in de
GTI-klasse: de Golf GTI G6O
met een vermogen van 160 pk.
De nieuwe top-GTI is samen-
gesteld met componenten die
hun kracht al hebben getoond

in de Corrado en de Passat: de
G-lader motor en delenvan het
onderstel. De 1,8 liter motor
met de G6O-lader presteert van
0-100 km./uur in 8,3 seconden
terwijl de topsnelheid volgens
de importeur 216 km./uur be-
draagt. Aan deze bom op wie-
len hangt een prijskaartje van
51.100 gulden.

DE ALFAROMEO 33 is geheel
vernieuwd. Aan de serie is ook
een zeer prettig geprijsde 16-
-kleppen-uitvoering toege-
voegd. Terwijl de meeste GTl's
met 16-kleppentechniek over
de 40.000 gulden heengaan is
Alfa er in geslaagd de Alfa 33
1,7 16V QV op de markt te
brengen voor 35.190 gulden.
De sportief ogende limousine
met grote achtervleugel heeft
een 1712 cc metende boxermo-
tor met 132 pk onder de kap en
haalt 205 km/uur. Opmerkelijk
is dat de auto standaard met
lichtmetalen velgen en stuur-
bekrachtiging is uitgevoerd.

VAUXHALL, de Engelse
Opel, krijgt naast haar vesti-
ging in Ellesmere een nieuw
motorenfabriek. General Mo-
tors gaat bijna f 1 miljard in-
vesteren om jaarlijks 100.000
V6-motoren te fabriceren.
Deze V6exemplaren komen in
de duurdere GM-versies en
zijn ook bestemd voor toekom-
stige modellen van het onlangs
overgenomen Saab.

Honda's VTEC maakt van
brave Civic een racertje

Met een subliem systeem verrast
Honda vriend en vijand in de
autotechniek. Door de crypti-
sche toevoeging VTEC wordt
van een brave 'burgermansauto'
een racertje gemaakt. De letters
staan voor Variable Valve Ti-
ming andLift Electronic Control
System, hetgeen wil zeggen dat
Honda op de Civic-motor een
'tamme' nokkenas en een 'snelle'
nokkenas' heeft gemonteerd.

Het verschil in tijd van de klep

opening en de tilhoogte van de
klep maakt dat bij normale toe-
rentallen de motor soepel draait.
Wil men echter op 'power' rijden
dan treedt de waakzame 'snelle'
nokkenas in werking.

Het systeem werkt hydraulisch,
waardoor een pen de tuimelaars
als het ware verbindt. Het geheel
volgt dan het snelle nokprofiel
er> dat geeft de 1.6 ltr motor een
niet gering vermogen van 150
pk/7600 tr-min.

Na de zomer zijn de Civic en de
CRX met dit VTEC systeem in
ons land leverbaar.

De normale Civic-serie, bestaan-
de uit 3-deurs, 4-deurs, sedan,
CRX en Shuttle is overigens vanbinnen en buiten enigszins aan-
gepast. Bumpers, koplampen en
dergelijkezijn de lichte verande-
ringen aan het exterieur en het
interieur heeft o.m. een aantal
nieuwe bekledingstoffen, metersen schakelaars.

" Honda met VTEC: deze zomer in ons land

Veilig Verkeer:
proefrij bewijs
geen goed idee

Veilig Verkeer Nederland (WN)
vindt een voorlopig rijbewijs
voor zestienjarigen geen goed
idee. Voor de verkeersveiligheid
ziet zij liever een puntensysteem
waarmee de strafmaat kan wor-
den bepaald na het begaan van
een overtreding. Automobilisten
zouden daardoor rustiger rijden.

Volgens een woordvoerster van
WN beperkt een rijbewijs naar
het Franse model de persoon in
zijn bewegingsvrijheid. Contrle
op deze nieuwe soort automobi-
list is volgens WN ook bijna on-
mogelijk.

De Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) ziet onderzoek naar een
dergelijk project wel zitten. A.
van der Vorst: „Alles wat de ver-
keersveiligheid kan bevorderen
juichen we toe. De uitvoerbaar-
heid moet het onderzoek uitwij-
zen."
Controle op zestienjarigen die
zonder begeleider of 's nachts in
het weekeinde rijden is niet echt
nodig volgens de SWOV. „Nu
zijner ook jongerenvan onder de
achttien die autorijden zonder
dat .e gecontroleerd worden.
Voorkomen kun je dat toch
niet."

Het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) tenslotte
reageert uitermate negatief op
het plan. Zij zien veel meer zitten
in een bromfietsexamen. Het gat
dat bestaat tussen verkeersles-
sen op de basisschool en het
auto-examen op achttienjarige
leeftijd wordt zo, volgens hen. op
een goede manier opgevangen.
„We vinden het een slecht idee
om de verkeersveiligheid op een
puur wetenschappelijke manier
te benaderen. Ervaring kun je
niet leren, die doe je op," aldus
een woordvoerder van het bu-
reau.

Vrijdag 16 maart 19909
Limburgs dagblad



Vrijdag 16 maart 1990 10Limburgs Dagblad

____________ f ___■

■ _
________________■ _J ______L _.___._. _______

_■_■■»_■ ■ ■ * B^^^^B^k^fe^h^^nH-w-.^J _________HL~_ ___________________■."_"_~_~a ■■'a ■ ""■~e"e ee"■ " " e "_■""""""_"_"■.„„„---_„----_._,„_—_.---—■_■----wnnnnnnnnnl VW________M_______rVVß*fllll_______P ■feAAAAe**aAnfo JOOO J# " ■ " »«»■■■"""■■■"_"-■-_""""■"i >_._._.»-.-_i-.—■■■■——--^»»j»iiiiinii|i|iniiiiiiniiwinn__W _____■ w_T_F_r__-__i w nnnnoonnf V_____r^^^^^____ i _■ V oouC _T ___F ___J_p^^ ________TlHftt|itiiiftfi|ififi|ifi|ifi|iH__P uw i iwiw wn fw__wwww uw wwwwww n KKKnrf___jOn_j_j__r ________# ___H' fl _______> ___h_^^ O jOOOj# __■ r iL_"Jf _Hr __"__■ ■ "■■■""■"""""■■"" "_'ïilfwiflfirwi uw Hflmwi HUI HWÜnnn J_FÜ Anfn IHHHHM A ______■ _____r i_■ J______r V OOOC ______ ____■ r __E__Tf ___r " " " ■ " ■ ■ ■ ■ ■ ■ " * " " " ■ ■ * ■ * * ■ItlflHflfinHHHflfifififWWW WWI ifWWWtf i__Hi -_____H___fl__-_ _W JMAMf n >QOfWinOTK7T?_____[ A VIT _______ fl flr ' O jOOO_________ ___■ * ■_# __r ■ ■ "juuu___p^____p_______h_______i____i ___■__! mmm im m_F__i__n___n _n_ -_-__-_---r m . u wnooc _____■ ____v _lv ___r »_ """"■■"■"■■ ■."■ ■ ■ . , , * "
_

■ . . " " " " "\-DDDDD uyl uuuuü IWW UW __t__W_l_fl__W Q innnnnnnOOPw K W ■■ 'fl kW V JUUU _H ____■ __r %"""__■ " " ■ ■ " " ■ " ■ ■ ■ " " " ■ " " " * " * * * * * *TfWIIIintiIUUiJUWUWIIWUi^H hm hm B iwh i_n_nnwi__Pi ww -M-H-Wn w OOOOOOOOOOOV ___L __■ _______ ifl ___r _______ m OOOC CB _______■ __________*. _________■ _____# __^_________ »■ ■ ■ ""■■_■■"■■"■"■*"\iTi__i__ru__i__r__r_i__f uw wwwww _______■ w___w_w___r__f im nm -__fi___p g 100000 ■____■ ________ __________ _______ fl ______■ _____■ _________________ ■DOOO_n_i ____________ _____■ __________________ __■" ■ " " " ■ " * " " * " " ■ ■ ■ * " * " * "
______ __1B my Myyw Wl iWW___-_-_-_t -W-f -H-^-__tli IOV _________ ________! ___H i __l _________________k ____J_J_____L OS ____k ___■ ___________________l m" " " ■ ■ ■ ■ ■ * " " * * * " " " * " " " * " " " " _T__ _Mddddd yyi wwwww n_M _n_m_m_T_P ww iw________"__w_r n <"**wwwof|rnHifg i jq bqMwu m ■ ■■■"""■■""■"__"__"■■"■"■""" hiinimil UUUUyyi fyu IWWHWI Win -_-_-_-_-- WW oDDDDD _■ nnnfrOOOOfnnW __HK i II _____H _________ RD__^^_____(l ____H _k ■ ■ ■""■■■"""■""■■"■■""""*""■■ BZyyuyyyy 881 WW_______l_H _____H WWWWitIWi Hn !______■_* W Q InfffrfiDOPOlJOW _______ ___■ __■ 'n _■__■ ______■ ______W_i ______[ _■" ._■__".""■"■■""*"■"""■"* *#!_.

AH wy IWWWWI ____HI l__--H--_-H---_l ____! -T-P-fH_-W__l w n fTTTfiTHH_r ___r__ft i Ifl ■nni _____H __P_*__l ______! ____?■ _^ ____■ ■ ■ _
" " " ■ ■ ■ * " ■ ■ ■ " " " * ■ " * * * ■

TUfini 881 88888 _____H J_-_-l----l nn %_P__W_______r_r Q 10finfrTfOOnfTQ_F ______D__k _H fl ______■!__ __H _____uO__r __■■ ____H _____P"_*l ____*J ___l ■_r __■" " ■ ■ ■_"""■""""■■"""""""■""""■" __.
ififtfHi 1881000000 10l OwOOQO K QPPflQppt/PPw "^H ____>« ■ " ""■■""""" ■■

BBPPOtttTPflOpftPflpflppnpnOp 001 QQOQQ rtfll n tflflflflflflflOOff ___H _______L __^_B ___pOi _______ __F_L. _■_■_*■*■"" " " ■ " *.".■.".*.■_"_*.■.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.,."-".'."''-*''U*i»:wjifiJTl HM IWWWWI WH Inflnrl-in_f__l nnnnnn ■ OOnT'" *" m ____, _____H ____________ ________H ____n ________"J ____■_■ ___L^__ _____________ ■
_

jyyyß uhi WWWWW n__U _-_F________F__l__f Bn KFHT-Ti OOV i ____________Pul__ ____*_■ __^ _____H ______P_______. ___________■■ ■ " ■
________

THHlljiriri 188 IWWWWI MW _____H_HW____H t_FW r___lnn W OOQOOOOPPCT ___L. _l __H_^__k_ _________J_P_P__P_?<l HDU ____L ______
________*-"■ ■■■"■■"■■""»■■"""""*""""""""" *PntUUUUUUUUUUwUUUUUIiIiBB H WWWWW HWi fWWWWWW nn WKlfTffOf O KfOPOflflilPPr ______ __ ____B ____________ ____^___________DOOOOOI -PCt __________L ____P_.j^_____ ■ _

" ■■""""""■"-■"""" *v.ivjUUbiMyyi_i_i_i_i_ui_i____l__l IWW HMM uw WWrWfl i_F__f r ______________
~^^ — —^^*^^^^^»- ___________________________OOOOOvi ________________________________"_______■ ____L _^________________D _____■■"" . " " ■ "_.Tliniljirif881 UWNU Hfii T-*ns\lÊnsnsnÈ nn wwwnW n lOOOOnT__n__T ____■ __■_ ___H __________i_____________^_______________l ____KXXX_OCf __V___H _____"-*____■ ____Tk _^__H __H> " " ■_.«■»"__""■"■"""""■"■""""""""" Au fWW IWWWWI UW WWWWWWI _fW __-__-_l-FW___i W -_-__-_-TWnncifW US __________t__^__H ■nnoouOa ____D____H ______■_*__________ ____L _ _^___B ___m ■ _ ■ ■ " ■ " ■ * ■ " " " " ■ ■ ■ ■ * * * * * * * * * * * JBB UUUU 881 WWWWW AA! _FWWWWWW nn -W-W Q -_^_-_T-T|lMfiflM J^D rv^_ _______■ ________________■ ________TV^_T__l ■nöoUUUCI ___K_____l _______PO___H ____F_^__H ____r_ ■ a^____i ___PT" ■ ■■*"■"■.■""■■ " ■ ■ " " " " " " * ■ ■ * * ""ffl QflflQO WO WWKHjOBi wwWHHh a _RflH_Rfl___iCß________________________^____i H___________^_____BvV H_W_____l HHISoni WBStS&lSx^^ in t|fPPWWy__flwWwl--W__l^__^__WWl-Wl_>W__H---Fi_W^^ w-^^-^^-^-w-w-w-^^D HJ i

____L_T\\ \ï_ ""\ ____——___._
I NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist I Door eigen import:m JURGEN AUTOBEDRIJVEN ''

Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions I concurrerende prijzen- 1
HEERLEN I KERKRADE

Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat Langheckweg 36-40,
tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach tel. 045-452570

Nissan Bluebird 20LX 4d '86, petrol 500 SE autom. bl.zwart met., ABS, Pullman aircoenz,
Nissan Cherry 1.3 Trend, '86, d. grijs 51 000km' '88
Nissan Cherry 1.5 GL,'B5, wit n- ___

__k_ ;u„ m;„„„„p 300 St autom., rookzilvermet., ABS, airco., velours bekl. elektr.
Nissan Micra 1.0 DX, 5-87, rood Uiverse geDrulKte INISSanS stoelen enz.. 1e eig.. bwi. 1986
Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-grijs Micra, Sunny, Bluebird en andere 500 SEC autom. '84 alleextra's 83.000km
Nissan Micra 1.0 DX, '88, blauw met. morkon in nriicklaccpn va 300 D 5-tak '86 bordeauxrood, oetint glas, schuif/kantdak
Nissan Micra 1.0 GL 5-drs '87, zilvermet. J «cnn

MJi,*ldbi,t!" VeL 300D: ajtom., '86, zilvermej.. lederen brt.enz.
Nissan Stanza 1.6 SGL, '85, groen ’ 6500- 260E: zilvermet.. ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r ■Nissan Sunny Trend '88 wit .spiegel radiocass. etc. 57.000 km.bwj. 1986,
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé,'BB, rood „„„_ ~"

, ~,%., , _ , „.„■,
Nissan Sunny 1.7 D '83. blauwmet. _,_,_.,.-... F" .o»,6"6''' Ve'oUrS beW ' s"ba6500°km'ANDERE MERKEN bw^^

20Chperlmutgrijsmel. schuifd., getint glas, cenlr. vergr. '87
_lf_ R

" 1°~33 junl.rr,ood .oJ 200 T: (combi) geelkenteken, blauw/zwartmet., sportvelg., ww.Audi 100 2.2cc rookzilver 86 glas,diyejseixtraL6o.ooo km. bwi. 1987. _
ANDERE MERKEN S^BX GTM6v rood W »D= auf°m Wauwftwartmet. schuil-kanldak, centr. vergr. ww.

ritmen RV 1 Q TRI wit 'ftfi 9l3S' Ö!Y__?>____^_B
Austin Metro 1.0 L, '82, beigemet. lr°e" "* * '"' w'l ?° 250D: Impalamet schuif-/kanteldak, ww-glas, centr. vergr., dcc.
H—Ponv'f f»SSL m*

sÏÏ_?pïïii!& IStSSI goudB met. '85 V. "O __
Hyundai Pony 1.5 GLS, 88, zi ver met. M d 626 QLX s_d5 _d * m ,

88 250D: perlmut grijs, schuif-kanteldak. centr. vergr. ww. glas, div.
?T%rï?V -t' Peu9eot 205 KR zilvermet '85 extras. '88jy_0Q_km .
__ij cic .n' W_ .0. Peugeot 309 rood met.'B7 200D: d.blauw, ww. glas, centr. vergr., bwi. 1987.
_r. l _ n _ ~' _' . r°_ _ Renault 21 turbo wit ,88 1MD: zilvermeL w.w. glas. centr. vergr., schuifd etc, '89_^,U___!!_M 9 M\T< t_„ -«7 ____■_*_,__ K^'l 25-rGTS __ï '84 1»* «.Mauw. WW-glaS, . ntr.'üfflLJ8Opel Kadett 1.2 N, 5-drs., 5 sp., 87, donkerblauw Renault 5 T rood 87 — : r~;
Suzuk. Alto GA '89 w.t Toyota Carina 1.6 GL zilver '84 "STAtS" ' 'Renault 21 GTS sport, 8-'B9, blauwmet. VW Golf GTD grijs met. '87 bu^jLfc 70 OQtkmJwi. 1986,
Toyota Starlet 1.3 DX aut., '85, zilver Vw Jetta CL groenmet. '86 WDid.gr.met.. schuifd., ww-glas, div. extras, 83.000 km, bwj.
VW Golf GTi, '86, rookzilver Volvo 340 GL blauw '84 1985 ,

m " 19QE; 2.3: w^fltes^schuifd^cent/:.vergr., '88, rood m
% 190E: blauw/zwartmet. w.w.-glas, centr. vergr. 1e eig. '83 m

30043 230 GE: (jeep), autom., groen, alle extra's, bwj. 1983.

ryfti I | Ezjzy^ |———■■■_____—f^ ihh. dri*^^^
, - ■ 1 _______________^^_ _^_—^—

_____________________________________________
_3de

J|Jl*i*p
Nu extra hoge inruilwaarde. #fS*ie!j(|

Laat u vrijblijvend een offerte maken.
Profijtplan: een Nissan Micra rüdt u voor nog géén’ 200,- per maand.

Zelfs onze service kan niet meer stuk:
CRUTZEN AUTO'S u-*X£S£"~"m 1

.-*■" '^^^m~~~~3Ê '____£ ~ banden, uitlaten, accu's en onderdelen, tegen zeer scherpe prijzen;

" '"'__t_B mF> " lfeC___ ~ 'case-auto's, informatie binnen 10 minuten. "C-
-"______ ______>___________ii___i____nM__H Nissan geeft ul2 maanden werkplaatsgarantie!!! £n

___W' 3_9l_-_fl LI" _~_~_~Trr_l Vraag onze informatie ov*' (

P§§ Nissan autofinanciering
(iiminlkainder.iKi'ririskii. CO profijtplan... I^g

Stationsstraat 115Beek (L) . _■_■_____■___*«_■■£' l\,| | | i C& ■ i kt=f_.. >_ o

___________________________ ■■■■HHHH R
ien:

WWffWl UU eXtra VOOrdeel Bijvoorbeeld: £
■ 'H^'JIL'JÏ _■■ f __ J _»/»_> 323 HB 1.3 LX 25
■ÉÉPPPÉ 0// aanKOOD MaZOa 616 5 bak wit mcl. afleveringskostei^I 4 " I ' r + bitaccen + ML 05

n
I 1 _ I tVOe 1989 Nieuwprijs ’ 23.200,- g_rnrnTii _^^_^\ """"■^*_> 323 HB 1.3 LX de

I^_TjH_iTTT___^ -_.tVV_V\_ V*\^^ 5-bak wit lm
llf'll 11 _^^^ ___f_Xl\w_W* _^-^"^ Nieuwprijs ’ 24.495,- ""yéIJLJLUIL I W^ï/ Nu ’ 22.00(T-

-hl \ 323 Sedan 1.3 LX 'U
___________U \\_\V_VVV^^ sbakwjt t;

I I 1 _"1 ' I \^\^^"^ Nieuwprijs ’ 25.200,-

U^^ \^^ Nu ’ 22_750m.

HHBHI Autobedrijf Loven Heerlen BV l
: jty 'iimsmmmJ^Ê Palemigerboord 401, Heerlen J|
"J^LJjjS ■ Aan de rotonde Schelsberg, tel. 045-722451 __J%

_______■ B°:
>:

W_W__ft_WWA_W___-_^
i' Veneken Sittard Veneken Beek " hr
i TmI Audi 801600, grijsmet 1984 Audi 801.6,LPG, blauw 1988 hT■■ Audi 801600, blauwmet 1985 Audi 100 CC turbo diesel, zilver 1987 rm

FiatRegata 70 ES, rood 1984 BMW 316i, 4-drs., wit 1988 ■
J Fiat Uno45, blauw 1985 ;M"3JM"en 1981 ■
■-FordSierra2.o,wit 1986 «iWl.SS.jirt" .. 988 ■
i 1 MitsubishiLancer GL 1.2,roodmet 1984 °P« .J'JïïJ ms ■«
BSKBi,aK_l===:Sl Kiru9120fl'rood £■:aOpelKadett 1.35, wit 1987 924Sauton.., roodmet 1986 ■"Peugeot 205 XE, rood 1987 GoM ET, 16V,„«rtniet 1988 _■

VW Jetta CL 1.8, groenmet 1987 GolfAvance Sportief 1600,5-bak, rood 1983 ■-II VWJettaCl.6, blauw 1985 6olfGTII.B, wit 1987 |"
■VW JettaC 1.3, wit 1985 Audi 100 CC 2.3 E autom., roodnet 1985 I-■- VWJettaC 1.3,r00dmet.,4-drs 1988 Passat 1600,5-drs.,zwartmet 1988 ■.l" VW Golf Cl3, goudmet 1984 RenaultR5TL, blauw 1987 _■

_■ VW Golf Cl3, rood/blauwmet 1987 OpelAscona 20 S, groen 1981 ■ a
VWGolf CL 1.6, blauwmet 1986 Fiat Uno 45, wit 1987 mTBVW Passat GL 1.8, blauwmet 1984 "pelKadett sedan 1.3S. zilver 1987 ■
VW Polo, 3-drs., wit 1985,1988 MJlon.l'; 1"6'b.auwme, J» *M
VW Polo couoé rood 1984 BMW 316,4-drs., wit 1986 1v10340Z 985 Go"MemPhis'5-drs- """odiesel' Brjis 19M .■
«n " t«M L;'nm OM Volvo 480 ES airco, grijsmet 1988 ■-Volvo 343DL autom 1982 p^t Avance 5-drs. turbo diesel, wit 1987

VW Jetta Cl, 4-drs. autom. 1600 cc, beige, van ■■ part., zonder mr. / 19.900,- 1987 ■_
■ _ ToyotaStarlet 1000 cc,rood 1988 w"_■ Polo, alle uitvoeringen 12x |

"l Golf, alle types en mot 48x ■__ Jetta, div.specificaties 14x g ■a Verwacht: VW Passat CL turbo diesel, 80 PK, stuur- |
bekrachtiging, centr. slot, donkerblauwmetal., ■_
nieuwmodel 11-1988 p"

? Auto Veneken b.v. jï
L' „Occasionkelder" „Occasioncentrum" j*"| Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 |
P. 6132 CN Sittard 6191 EE Beek ■_
L' 53«66 tel. 04490-15777 tel. 04490-72882 |". ; i

$ SUZUKI
AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '85, '86, '87
Suzuki Swift 1.0 3-drs. + 5-drs '87
Suzuki Vitara 1.6 met. top demo 17.000km '89
Suzuki Swift 1.3 GL en 1.3 GLX '85,87,88
Suzuki SC 100 GX Coupé 79/80
Suzuki Carry, wit '85
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34+ 45 '85,88
Skodal3oL [86
Hyundai Stellar '85
Volvo 340 GL autom. 26.000km '87
Volvo 360 GLT 2.0 '86
Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service! *"_

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

ifw^_^rT____l _P_S_*3^

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN. DAN DOEN _
ikmtj m,.t __ SncMingi-...* Recl.^t jUtl-

. — — ■ 1.5i

i~~ n ï " w" ;\ ? i

verlichting dashboardkastje U>ÏIZIT wTf^^^mCmf^^TW^ *lE__ XE."-"^Bplklpl
middenconsole mr __T_« 1M\. ¥_rA W M 01_-F3^ "^^art^J[^3ti3P
handgrepen achtermetkledinghaakje M M m I^L/M B-H 4 M l~£ j^^__M'#;::"__3 fc^XjP^ I (
uitklapbare achterzijruiten (3-drs) ▼ ______L_____L »-—^w^"—-"^jfc^ïï f r

sierstrip in bumpers r■ij ■ ■ ■ MT ■ M WJ^ |fr p-|nHt iopbergvakken achterpanelen (3-drs) II II I l^^_ WEïdm tr~~^_l^_lr!_!___F__fef-l-t-—& c m m _’___. .Inl ■ ______L^_____ -w___«a-Ir ~_l _KTT__t _PS«r;'
y* i r _____■__. ___________

______._______^^ ______»«___^____-^»^"*^^^. -^^^*- -^^^*- ■b^ww|m«bjk w, ~"d jwrffl____T "**^Kt !_______ 'verlichting bagageruimte "^K 7j^"^^k 1"~^____Tl ___! __.! — aßßr'"^_k___lj
sportieve wielplaten J[ B ____! !_i ■ L ___ _< '4:~:if—JÜ^_^rHl
Totale waarde extra's 2.250,- /^ f^f^f) ___■ -I^^EEE^B^ÏSIÖ1
Cat.prijs+extra's 26.245,- "fe^'fc'j

■O "Ü?*"'1 Wvy__vrw«««i«v W._.__^wm«^^
,

_^_ -fßfe"" "*",T« ___; /■jgJÊmSjm H<w_|^SÜit,.... . »'_tm^_aTlM,_ii__tt__l UWW^^ '""""""■ sK? ■« _*-$!"■!__;"" *" '^ffljfl^ffi^—'--'-'- :-*Wk' M^,:-rH_________l*

i— | -?§£ llBg_s ■.;.-■■■.. H________«l l ':sS_____r_flß_^____B^M^!^:___B^ _-_.::'hn h __act" ie m^- _____ __________________________iii___________-lli^^ ggSSSSSSSB >____s«_ss_s ■ " >*■ _________fc IÜHF T^n^ffi-'_____
IldcloL la et j*B)«to__.^__B ___________^P^_^____P^f_■ _____ '-■l Bsl "

i y-i i /^'yj H» li^ If^ |_P F^M kR^B» ulil^_^"^'''>rt'w^*'**'^^^"
$&$& ___i__F iTnil' iBT' ttSS iStti_ft^^3sP^ §_^_H__B_£_l

||§r *!li siir B^ mumw i^-.-jbs- - - sta__^B

309 COMFORT 3-DRS BENZINE 1.4 I 24.245.-. 309 COMFORT 5-DRS BENZINE 1.4i 25.195.-, 309 COMFORT 3 DRSDIESEL 1.9 28.445.-. 309 COMFORT 5-DRS DIESEL 1.929.395,-. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 490.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOU

Eêl peugeot. dynamisch opweg.



Duitsland 1
CO Tagesschau.
"°3 Unter der Sonne Kaliforniens.

v^erikaanse serie. Afl.: Daniel.herh.).
*5 Gymnastik im Alltag.
°0 Tagesschau.
"03 Leipziger Bürgergesprache.■lve-discussieprogramma vanuit
r^ipzig. Thema: monetaire unie."OO Tagesschau.

R«3 ooARD-Fernsehlotterie.
_-j-s0 Neues vom Kleidermarkt.-p5Urnschau.:jjs Presseschau.

'?0 Tagesschau.
05 ARD-Mittagsmagazin.
"45 Wirtschafts-Telegramm.
'■"O Sesamstrasse. Kinderpro-Prarnma.
NO Die fünfte Jahreszeit.
NO Tagesschau.
.'"35 Alarm auf der Burg.■4. Der goldene Pfeil. Amerikaan-
j* speelfilm uit 1961 van Antonio

rargheriti. Prins Hassan hoort dat hij"6' hart van Prinses Janilakan win-[! 6ri als het hem lukt de Gouden Pijl
Jvet de magische boog af te schieten.
Passan slaagt, ondanks enorm veelMenwerking.

Kleine Unterbrechung.
*, Tagesschau.
y«5 Die grolïeKlappe.
ï*5 Das A-Team.
k'^° Hier und Heute. Actualiteiten.?^2 ""WWF-Club. Live vanuit de|t.dio.|'~jj Programmaoverzicht.
|"0 ooTagesschau.. '^ 5 U-Boot in Not. Amerikaanse
S^elfilm uit 1978 van David Greene.I ® atoomonderzeeër Neptunis zinkt
lsp_een aanvar'n9 met een vracht-! c'|ip in dichte mist. De spanning aan

boord stijgt, terwijl aan de oppervlakte
begonnen wordt aan een moeilijkeen
gevaarlijke reddingsaktie.

22.00 Gold, Silber, Bronze. De uitrei-
king van de Adolf-Grimme prijs 1990.

22.30 Tagesschau. Met bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Die Grossmutter-Bri-
gade. Blanche krijgt bezoek van haar
veertienjarige neef die voor de nodige
opwinding zorgt.

23.25 Sportschau.
23.50 Lana Turner. Die lustige Witwe.

Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Curtis Bernhardt. Om het koninkrijk
Marschowia van de ondergang te
redden krijgt Graaf Danillo van de ko-

ning de opdracht te trouwen met de
schatrijke weduwe Christel Radek. Zij
weet waarom ze het hof gemaakt
wordt, maar speelt het spelletje toch
mee.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

"Ned Beatty, Christopher Reeve en Stacy Keach in 'U-Boot in
Not'. (Duitsland 1-20.15 uur)

TV-kanalen,
GOLFLENGTEN
.*el- en CAI-abonnees:y°' kanalen zie schema exploitant

% = zwart/wit programma
0* = stereo geluidsweergave
Y® = tweetalig bij stereo-app.

~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ne_6rland1:5' 26 29' 46' a' 53 en 57""Mand 2: 31, 33, 35. 49. 54. 56 en 60

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

België/TV1
Mg.
f t\rrn Schooltelevisie. Geschiedenis:
f (VQ°fde- Afl. 1; Armoedesituaties

' r^hoo'televisie. Chemie, afl.
(Vr., molecuulformule van water. 3 °)I tti6t s'nja Mosa. Braziliaanse serie! >.si Lucelia Santos. Afl. 140.
«Qq ïieuws-> _.gs Tik Tak. Animatieserie. Afl. 200.

t1 ..IQ Pons. Afl.: Plons en de uitstap.

' daa postbus X. Jeugdserie. Van--18.3S9;pHet lottospook.
'eb 7avid de kabouter. 26-delige
%t lrnserie- Afl. 11: Het magische

9ram Uit2ending door derden. Pro-
.Ornr^ 3 van de Vlaams Nationale1 .?sr°«-P Stichting.
."ia.. ededelingen. Een program--1 .3n°^erzicht.?0.00 uieuws-kaan et Capitool. Nieuwe Ameri-

..i serje van CoreyAllen- Afi. 1.
_.'" Ty|er McCandless keert te-*s. on een missie.

r6ek s dr°omfabriek. Nieuwe
s_r, Programma's met hartewen-

i^er'rioromen. fantasieën en nacht-
lSS us- -1 ka Psalon. 6-delige Britse
js_n| °ysene. Afl. 3. De gebeurtenis-
?2s i,een modieuze kapsalon.
&3o<?.4_; .N|euws.
1i1.,.;. Weerbericht.

22.50 Tijd is geld. Wekelijks finan-
cieel-economische magazine. Pre-
sentatie: Paul d'Hoore.

23.00 Vrijdagnachtfilm. Fabian,
Westduitse speelfilm uit 1980 van
Wolfgang Gremm. Fabian werkt wel,
maar geld en carrière maken interes-
seren hem niet.

00.50-00.55 Coda. De handenvoor de
bruid, van Jozef Deleu.

9Jess Walton en Nicholas
Walker in 'Capitol'. (Bel-
gië/TV 1 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuwzee-

landse serie. Afl. 26. Een geheimzin-
nige bezoeker arriveert in de kanto-
ren van Gloss.

16.48 Dieren van de Middellandse
Zee. Natuurfilmserie. Afl. 4: Belan-
genconflict.

17.24 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl.: Het filmscript.

17.45 Bassie en Adriaan. Jeugdse-
rie. Afl.: De Schotse ruit. De stof van
Bassie's jasje komt uit Schotland, nu
wil Bassie een Schot worden: Mac-
Bassie.

17.52 TROS Aktua Junior. Actualitei-
ten voor en door kinderen.

18.22 TROS popformule. Live acts,
nieuwe videoclips en de Nationale
Hitparade, gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé.

18.57 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 21.

19.02 Linda. Lifestyle magazine voor
jongeren. Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT-, "")Journaal.
20.27 Bananasplit. Verborgen came-

ra-programma. Presentatie: Ralph In-
bar.

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

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-
rie, (serie 4). Afl. 3. Het verzet plaatst
een nieuwe serveerster in René's ca-
fé.

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

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

22.25 TROS Sport. Sportmagazine
gepresenteerd door Jack van Gelder.

22.50 Derrick. Duitse politieserie. Afl.:
Dood van een fotomodel. Lore heeft
zelfmoord gepleegd. Haar broer Ralf
komt erachter dat Lore verkracht
werd door twee mannen. Een van hen
wordt nog dezelfde avond doodge-
schoten...

23.55-24.00 ""Journaal.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100.3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36en 39 (93,7-
97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91 9 mHz

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Buren Australische serie. Afl.

313. Torn gedraagt zich eigenaardig
na een brief van Max.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 W.O. II - Politiek van het min-

stekwaad. 6-delige serie over de po-
sitie van de Belgische leidende krin-
gen en ambtenaren tijdens de bezet-
ting. Afl. 1; Een wissel op de toe-
komst.

21.25 Desktop publishing. 10-delige
serie over grafische vormgeving met
een personal computer. Afl. 9: Wer-
ken met DTP / van beeldscherm naar
papier.

21.55-22.55 Europese culturen.
7-delige documentarie serie van
George Zauner en Fr. Thomas Aec-
kerlO. Afl. 7: Venetië.

Nederland 3
09.00-9.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 18.
11.00 Schooltv-weekjournaal. Afl.

23.
11.30 Anderland. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 21 maart 1990. De Turkse kie-

zers, live programma over de ge-

meenteraadsverkiezingen en alloch-
tone kiezers.

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

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.
Afl. 23: Stadhuis op stelten.

19.35 Alan B'Stard. De nieuwe
staatsman. Engelse serie. Afl: Een
kolossale samenzwering. Alan zet
zich voor de belangen van jonge
meisjes in. Hij laat het dan ook niet op
zich zitten als hijvan ontucht met min-
derjarige meisjes beschuldigd wordt.

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

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

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

20.55 ""Avondvoorstelling. Met
Moesorgsky: De schilderijententoon-
stelling, kennismaking met deze com-
ponist en de achtergronden van een
schilderijententoonstelling; De or-
kestvisie die Leo Funtek enkele
maanden voor Ravels versie schreef,
uitgevoerd door het Symfonie Orkest
van de Zweedse Radio 0.1.v. Vladimir
Ashkenazy.

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

22.45 Studio Sport. WK shorttrack in
Amsterdam. Commentaar: Heinze
Bakker.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

14.15 Deutsche Flußlandschaften.
Die Spree. Portret van deze Duitse ri-
vier.

14.45 Richtung Deutschland. Van-
daag: Wie wird die Umwelt wieder
sauber? (herh.).

16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. Verha-

len met Brigitte Horney, Peter Pasetti,
Lonie von Friedl, e.a.

16.55 Programma-overzich.t Met de
gelukstelefoon.

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

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

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Herr der Ameisen.

18.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Bangemachen gilt nicht.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Ulrich Kienzle.

20.15 Der Alte. Misdaadserie. Afl.: der
Nachfolger. Jakob Muller is eigenaar
van een handelsketen die J.M. wordt
genoemd. Hij is ervan overtuigd dat
zijn zoon Thilo het bedrijf later zal
overnemen. Zijn schoonzoon Rolf
Kossak heeft zichzelf ook die taak
toebedacht, maar wordt dood op een
bouwplaats gevonden.

21.15 Tele-Zoo. Dierenprogramma.
Vandaag: Walvis-toerisme. 2. Vogel-
bescherming op Sicilië. Presentatie:
Alfred Schmitt.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga-voetbal. ' Presentatie:
Wolfram Esser.

23.15 Die Zeit mit Julien. Franse
speelfilm uit 1987 van Agnès Varda.

00.30-00.35 Heute.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. (Herh.).
VT16.20 Schooltelevisie. 16.55 Vaca-
turebank. 17.10 Nouba Nouba, kinder-
programma met de tekenfilms Cubitus
en Bouli. (Herh.). 17.40 Paper dolls, 14-
-delige Amerikaanse serie. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-

naai en weerbericht. 20.05 Contacts,
verkeerstips. 20.10 Rocky-cyclus: Roc-
ky 111, Amerikaanse speelfilm uit 1981
van Sylvester Stallone. Rocky wordt
door de onsympathieke Clubber uitge-
daagd. Zijn manager Mickey komt te
overlijden en zijn vroegere tegenstan-
derApollo Creed wordt zijn nieuwe ma-
nager. 21.55 Génération pub. 21-delige
serie. Afl. 20: A la dure école. 22.50
Weerbericht en laatste nieuws. 23.10-
-23.20 Bourse, beursberichten.

TV5
16.05 Infos. 16.15 Envoye Special.
17.15La Chanee aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Recreation. 18.50 Club TVS. 19.00 Fu-
tur's. 19.30 TVS Infos. Et mété0.19.40
Papier Glacé. 20.00 Bizness News.
21.00 Visa Pour Le Monde. 22.00 Jour-
nal Télévisé et Météo. 22.30 Ciné-Club:
II y a longtemps que je t'aime. 00.00- j
00.50 Sauve Qui Peut.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 Edge of the Night. Tv-feuille-

ton. Deel 25.

15.10 As the World turns. Tv-feuille-
ton. Deel 22.

16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-
presenteerd door Irene Moors.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

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

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Wedden dat? Spelprogramma.

Presentatie: Jos Brink.
22.20 De Koos Postema Show.
23.10 Journaal.
23.20 Rigged. Speelfilm.
01.10 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (2). Afl. 9.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 26. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20 AK-zwo. (Herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 6.

18.30 Hallo Spencer. Kinderserie, i
Afl.: Ich weiss, wer du bist. i

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal;
magazine met nieuws en Blickpunkt j
Düsseldorf.

20.00 Querköpfe. Mem Leben ist eineI
Kunstaktion: Elke Koska filmportret.

20.45 Freistil oder das Fleisch deri
Götter.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30 Die Nacht des Marders. Tv-film:

van Maria Theresia Wagner. De j
Beierse boerin Elisabeth en haar Iq- j
naz zijn al vele jaren getrouwd. Het"huwelijk is weinig hartstochtelijk. Als|
de stomme knecht in haar leven komt, i
voelt Elisabeth zich heimelijk tot hemi
aangetrokken.

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

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Hotel Terminus. Amerikaanse docu-
mentaire uit 1988 over deberuchte nazi
Klaus Barbie. 00.25 Beurs en Weerbe-
richt.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7 04 Het Ge-
bouw metom 7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.06
Afd. binnenland; 11.06 De buiten-
landreportage; 12.06 Afdeling bin-
nenland. (12.30 Nws); 12.52 Be-
richt voor de vissers 12.55 Meded.
tbv land- en tuinbouw. 13.10 Hier
en nu. 13 35 Kerk vandaag. 14.07
VI.P-roem. 16.07 Radio I vrijdag-
editie. 17 30 Nws. 20.03 Vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Oh, Wat een nacht,
met om 0.02 Stemband. 2.02 De
wollige winternacht. 5.02-7.00 Ook
goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow 7 50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek. 19.03 De burgemees-
ter is jarig 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha,
die Holland. 15 04 De Top 40.
18.04 Driespoor. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
;)0-13.05 Nieuws voor doven en
;ïchthorenden.

"0 Tao Tao. 26-delige serie anima-
filmpjes voor kinderen. Afl. 26:'
jeder Panda vertelt het verhaal van
|t grote gerucht.
"5 De vrijdag is anders. Geva-
«rd actualiteitenprogramma. Pre-

statie: Mieke Lamers en Willibrord
f .vin.

30 ""Journaal.
40 Lekker weg. Toeristisch maga-
lne. Vandaag: Den Bosch. Presenta-

rt: Marnix Kappers.
\i}o Kruispunt TV. Informatie uit"*rk en wereld. Presentatie: Ad Lan-

en Maud v.d. Kroon.
■00 ""Journaal.■20 Spoorloos. Programma waarin

tensen uit heden en verleden elkaar
ftmoeten. Presentatie: Han van der'eer.
■25 Hints. Spelprogramma met be-

ende Nederlanders. Presentatie:
r ank Kramer.05 Spoorloos. Vervolg.
■25 Brandpunt. Actualiteitenru-

iffiek.:°0 Het geheim van de Sahara.
■deliqe serie over de zoektocht naar

■

een legende.Afl. 5. Als ze in vermom-
ming het paleis van de kalief probeert
binnen te dringen wordt Anthea ge-
vangen genomen.

23.00 ""Journaal.
23.10-00.35 Sol Madrid. Amerikaan-

se speelfilm uit 1968 van Brian Hut-
ton. Een politieman infiltreert onder
de schuilnaam Sol Madrid in een
drugsnetwerk. Hij ontmoet al snel de
ex-vriendin van een kleine drugshan-
delaar. Samen raken ze steeds ver-
der betrokken in de intrigues van de
drugshandel.

Fritz Wepper en Horst Tappert in 'De dood van eenfotomo-J. (Nederland 2 - 22.50 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 5.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie,iLes 6. i
09.00 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws inj

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans. I
17.00 Denkmalpf lege. Für Geschich-!

te und Kunst. Afl. 2.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie,i
Les 6. (herh.).

18.00 Vulkanismus im Süden. Afl. 2: i
Italien.

18.30 BFury. Die Abenteuer eines 1
Pferdes, jeugdserie.Afl. 21: Joe zeigt i
den Weg. (Herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Sche- j
ne Aussichten. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmmagaizne.
20.05 BMenschen unter uns. Wer i

fürchtet sich vorm schwarzen Mann, i
Oostduitse documentaire over ko- i
lensjouwers in Oost-Berlijn en hun j
cheffin. ;

21.00 Südwest aktuell - Neues urn|
Neun.

21.15 Kultur spezial.
21.45 lm Gesprach. Gabriele von Ar- i

nim interviewt Klaus von Bismarck. i
22.30 Bliek in den Spiegel. 4-deligei

Franse serie. Afl. 4.
23.25 Jazz-in concert. Jazz-program- j

ma. Presentatie: Peter Jacques.
00.25-00.30 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert: Ernest bloch 8.00 Nws. 8.02
Vroeg ochtendconcert 11. 9.00 An-
dré Caplet en Ciaude Debussy
10.10 Het internationale concertcir-
cuit. Muz. voor klavecimbel. 11.20
De dirigent Wilhelm Furtwangler
(4). 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00 Nws. 13.02 Operette, instr.
operafragm. 14.00 Orgels in stad
en ommeland: Vijf eeuwen Gronin-
ger orgelhistorie (11). 14.40 Klein
bestek. 15.30Uit de schat der eeu-
wen. 16.00 Crème du baroque.
17.00 De cantates van J.S. Bach
17.40 The Best of brass 18 00
Nws. 18.02 Musica Nova: Muz.
voor klavecimbel 19.00 De boven-
bouw: Horst Rickels. 20.00 Nieuws.
20.02 Europees Concert Podium:
A. Jeugdork. van het Muziekinsti-
tuutvan West-Helsinki met cello. B.
Tapiola Jeugdkoor. (20.35-20.50
Muziekspieael van Konrad Boeh-
mer). 22.00"Horizon. 22.30 Jazzge-
schiedenis. 23.00-24 00 Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Het overzicht. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13 10 Het Gebouw, met om 13.10
Standplaats Marconiplein 13.30
Het interview; 14.30 Euroburo;
14 50 Muziek in het gebouw; 15.10
Afdeling onderzoek. 15.30Ald. Bin-
nenland. 16.35 Welingelichte krin-
gen. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-

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

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

verdict.

RTL Plus
06.00 Informationsprogramm zur

Lage in der DDR.
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Louis und seine verrückten
Politessen.

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 Gut geht's. Gezondheidstips.
15.30 RTL plus - Schön und Fit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft Heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenshow

met Iff Bennett.
16.30 Vater Murphy. Amerikaanse

serie. Afl.: Beim Baren, der mich ge-
bissen hat (2).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Tele-Boutique.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Das neue Ge-
sicht.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Vorsicht. Wetter!.
19.15 Gemini Man. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Unter Mordverdacht.
20.15 Da steht der ganze Freeway

Kopf. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van John Schlesinger.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff. Die Fussball-Show met

Burkhard Weber.
23.00 Overthrow - Söldner des

Schreckens. Italiaanse speelfilm uit
1987 van Larry Ludmann.

00.30 Tanz in den Tod. Amerikaanse
speelfilm uit 1987 van John Florea.

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Motorsport. 10.30
Trax. 11.00 Basketball. 14.00 Voetbal
om de wereldbeker. 16.00 Paarde-
sport: springconcours te Antwerpea.
19.00 Worstelen. 22.00 Skiën: vanuit
Zweden. 00.00 Atletiek vanuit Madrid.
01.30-02.00 TBA.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Die neven Rockstars.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Vandaag: Der Abschiedstanz. 09.50
Teletip Koehen. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Tele-
shop. 10.30 Hohe Tannen. Oostenrijk-
se heimatfilm uit 1960 van August Rie-
ger. Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 The real ghostbusters.
Afl.: Die Geister gehen zum Film. 14.30
Teletip Reise. Aansl. Ihr Horoskop.
14.40 Love Boat. Amerikaanse serie.
Vandaag: Wer streitet denn hier? 15.30
SAT. 1 Teleshop. 16.05 Paradise - Ein
Mann, ein Colt, vier Kinder. Amerikaan-
se Western van Nick Havinga. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Rachel. 17.35
Teletip Test. 17.45 Programmaover-
zicht: 17.50 HAddams Family. Ameri-
kaanse komedie. Afl. Onkel Fester, das
Versicherungsgenie. 18.15 Die Ausge-
flippten. Amerikaanse comedyserie.
Afl. Aufregende Zeiten. 18.45 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 19.05 Glücksrad. Quiz-
show. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Drei
Engel für Charlie. Afl. Ein Engel als Me-
dium. 20.55 SAT 1.Bliek. 21.00 Die Flut
bricht los. Amerikaanse speelfilm uit
1976 van Earl Bellamy. 22.50 SAT.I
Bliek. 23.00 Madame und ihre Nichte.
Erotische Duitse speelfilm uit 1969 van
Eberhard Schröder. 00.20-00.30 Pro-
grammaoverzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine:Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 1305, 14 02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel.
17.25-17.59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6 30, 7 00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12 00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side 23 30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open air. Deel 1.
10.20 Kilroy.. 11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes.
15.20 Sport on friday.
16.50 News.
17.00 Smaal objects of desire.
17.30 I Spy.
18.00 Newsround extra.
18.10 Guey.
18.35 9 II 5: Work, work, work.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.45 Allo, allo.
21.10 Whickers's world.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Campion.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 What the papers say; awards.

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

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

Club MTV. 21.00 MTV Spotlight.
21.30 Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00
MTV's Coca Cola Report. 23.15 VJ
Maiken Wexo.

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 12 50
Landfunk. 13.00 Treffpunkt Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Hier
spricht Schlumpfi." der Ver-
kehrsschlumpf! Auf dem Lande.
14.20 Musikzeit heute: Klassik
leicht serviert.ls.oo Nachmittags-
studio. 16 05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-

tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12 15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17 00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00 00-01.00 Traüm-
tanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavil lon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Auto's

mazDa
Driessen-Beek

Maastrichterlaan 26, 04490-71920.
1 Jaar garantie op alle occasions

boven ’ 10.000,-.
Autobedrijf Driessen-Beek. j

Eerste klas occasions
VAN 1e EIGENAAR

Peugeot 205 1.4 luxe, 3-drs. 1987, schuifdak, 5-versn.
Renault 19 TX 1989, 5-drs. schuifdak, div. extra's.

Opel Kadett 1.3 S, 5-drs. 1986, als nw., rood.
Opel Corsa 1.2 S, 1984, luxe uitv. groenmet.

Citroen BK 1.4 E, 1984, rood, 5-versn.
Citroen Axel, 1985, leuke auto.

Ford Escort VAN, 1988, grys kent.
GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN . TEL. 045-722463.

Jonge automaten
Daihatsu Charade "special"

6500 km, nieuwstaat, bwj. mei 1989
Fiat Uno Selecta

40.000 km, nieuwstaat, bwj. feb. 1988

Auto Kallen b.v.
Rijksweg-Zuid 320, Geleen. Tel. 04490-42719.

biedt aan zijn

Top 10 occasions
Volvo 740 GL Estate Diesel, demo nieuw
Volvo 240DL mcl. st.b., LPG, weinig km, nw.st 1988
Volvo 340DL 1700wit goed onderhouden auto 1986
Volvo 340DL D schuif.k.dak, extra's, weinig km 1986
Volvo 340 Special donkergrijs, netteauot 1987
Volvo 340rood, div. extra's, weinig km 1986
Volvo 360 GLS 2 ltr. 5-drs. uitv. metallic 1985
Volvo 340 GL 5-speed 5-drs uitv
ca. 45.000 km, nieuwstaat 1985
Ford Fiesta 1.1 "Special" blauwmet
ca. 27.000 km, nieuwstaat 1988
Opel Kadett 1.3 sedan, get.glas, blauwmet 1987

Al deze occasions zijn nu zeer scherp geprijsd, tevens
worden alle occasions afgeleverd met:
tech. afleveringsbeurt

APK-gekeurd
als extra "Volvo-paspoort"

3-6 maanden garantie
Volvo Auto Kallen

Rijksweg-Zuid 320, Geleen. Tel. 04490-42719.
Een selectie uit ons aanbod no-risk occasions:

Polo Coupé Sprinter rood 1986 ’ 13.500,-
VWPolo3-drs 1986 ’ 11.500,-
VW Golf div. uitvoeringen 1985/1987
VWGolf CL Turbo diesel 1987 ’ 22.500,-
VW Golf Diesel 1983/1987
Audi Coupé GT 1982 ’ 14.500,-
Audi 80 1.8 grijsmetallic 1987 ’ 26.950,-
Audi 80 1.8 blauw 1988 ’ 29.950,-
Fiat Panda 1000 CLrood 27.000 km 1987 ’ 9.950,-
Honda Accord 1.6 1983 ’ 6.950,-
Mazda 323 1.3LX 1988 ’ 17.950,-
OpelKadett 1.6 SGT blauw 1987 ’ 20.500,-
OpelKadett 1.2 1986 ’ 13.950,-
Peugeot2osXE 1987 ’ 13.950,-
Peugeot 309 XL Diesel 1987 ’ 18.950,-
Peugeot 205Rallye 17.000 km 1988 ’ 20.950,-
RenauItIBGTLLPG 1986 ’ 10.895,-
Citroën BK 14RE, kl. rood 1987 ’ 16.500,-

Alle auto's zijn ANWB gekeurd!
Autobedrijf Ploemen-Schols

Uw VW Audi dealer
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888.

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

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

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

- Inruil mogelijk

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62 Maastricht.

Tel. 043-215154.
Rijksweg 113 Gulpen.

Tel. 04450-1450.

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

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

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

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

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

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

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

" 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar" 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAG GARANTIE
nnGebruikteWagens
UUPlusSysteem

Mazda Auto Leymborgh B.V.
Mazda 626 1.8LX 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

1.3GLX 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 6i LX 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 1.35H8 aut. 24.000km. nw.st. '87; Opel Kadett 1.2 S
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 1.6 SLX 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 silver uitv. '87; Mazda 929

2.2iaut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met Mazda-
Kroon garantie. Bornerweg 2-8, Limbricht. 04490-15838.

Canton Reiss
* Uitgebreide keuze uit div. scherpe aanbiedingen.

* 24 maanden garantie op occasions.
* Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur;

donderdag tot 21.00 uur; zaterdag 10.00-17.00 uur.
Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-718040.

voor nieuw of gebruikt
/ OPELO

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Opel-voordeel
Corsa roodmet., 4-drs., 12S TR, GL 1986 ’ 12.750,-
Kadett stationcar fjord blauw met 1985 ’ 12.500,-
Kadett stationcar 1.6 diesel d.blauw 1988 ’ 27.500,-
Kadett 1.3 S zilver-met 1986 ’ 14.500,-
Kadett 1.3 SLS wit 1985 ’ 10.750,-
Ascona 4-drs. rood-met: 1985 ’ 9.950,-

-lg.___s._i__ _;____7_fTT^I j^r-p O.L. Vrouwestraat 89 —■
E?.. Tel. 045-453030 M

Voorjaarsshow
Volvo Dealer Veders

** N I E U W**
Volvo 440 Jubilee

1.8, 5 speed, rood nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, wit nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, donkergrijs nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, blauw nu ’ 27.950,-

Volvo Dealer Veders
Handelscentrum Bergerweg

Sittard. Tel. 04490-10342
Volvo-Demonstratie-Auto's

Volvo 740 GLT 16 Valve, antracietmetall 1989
Volvo 740 Grand luxe, blauwmetall 1989
Volvo 440 Turbo, smokesilvermetall 1989
Volvo 440 GLT Injection, wit 1988

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Volvo Stationcars
Volvo 745 GLTurbo Diesel, wit 1987
Volvo 745 GLE, autom. LPG, blauwgroenmet 1987
Volvo 744 GL, LPG, grijsmet 1987

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Stationcars
Opel Omega 2.01LS met gas grijsmetallic 1987
Opel Kadett 1.6 Diesel GLS-drs. rood 1985
Opel Kadett 1.3LS 5-drs. blauw 1985
Toyota Corolla 1.8 Diesel grijsmetallic 1987

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwenschoól).

Tel. 045-416023.

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

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

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

Tel. 045-423030
Te k. gevr.

Toyota's
Datsuns

tevens toyota-bussen en
datsun-bussen 4-en 5-drs.
vanaf bwj. '78 tot '84. Bellen

tot 's avonds 10.00 uur.
Correct en met vrijwaring.

Tel. 045-443996.

(bij Makado)

Ford Escort '82.t/m '87; Ford
Fiesta 1.1 '86; Ford Óhon
1.6 '85; Ford Siërra 1.6 '85;
Daihatsu Charade '88; Mit-

sub. Colt '84; Mitsub. Tredia
I.6'B4;Mitsub. Colt GLX'B6
Toyota Corr. '86; Peugeot
309 '86; VW Jetta 1.3 '83;

Hyundai Pony '89; Fiat Uno
'88; Lancia 112 '85

Opeis
Corsa 2-3-4 drs. '84 t/m '88;
Kadett 1.2-1.3-1.6-1.884
t/m '89; Ascona '83 t/m '87;
Rekord 4-drs. '86; Manta
1.8 cc '83-'B4; Omega 2.0 i

'87-'B9.

Eurocasion
Nu kopen, betalen 1991

Informeer naar onze
spelregels

Citroen
AX I.OE '88 G

AX 11 RE '87-'BB M/G
AX 14 TRD diesel '89 M
Visa 11 RE '82-'B7 M/G
BK 14e-RE '83-'B9 M/G

BK 16 '83-'B7 M/G
BK 19'85-'B6M/G
CX 22 TRS!! '87 M
2 CV 6 '83-'B5 M/G

Diversen
Austin Metro 11-'BB M
Austin Mini Magie '88 G

Ford Escort 1.6 aut. '84 M
Ford Escort XR3i '83 G
Ford Sierra 20 GL '83 G
Ford Scorpio 11-'87 M
Fiat Uno 75 IE '88 G

Mazda 323 1.5 GLX '88 G
Nissan 1.3 SLX6-'BB M

Opel Kadett 1.3 SR '83 G
Opel Kadett 1.2 S '86 M
Renault 11 GTX '84 G

Renault 5 Avenue '84 M
Renault 4 L '82 M

Saab 900 GLS 4-drs. '83 M
Seat Ronda '84 M
Skoda 130 L '86 G

Suzuki Alto GL '88 M
Toyota Starlet '86 G

M is Maastricht G is Gulpen
CITROEN v. ROOSMALEN

Maastricht, Wilhelmina-
singel 58-62. 043-215154

Gulpen, Rijksweg 113.
Tel. 04450-1450.

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

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

Tel. 04490-16565.
Autobedrijf

P. Floegel
Galvanieweg 21, Echt.

Tel. 04754-85969.
1981 Ford Escort XR3 zwart

1982 Ford Escort 1100
1985 Ford Siërra diesel

1985 Ford Scorpio
1982 Renault 5

1981 Renault 5 LPG
1983 Austin Metro
1981 Ford Fiesta

1983 Citroen BK LPG
1982 Citroen GSA 5-bak
1983 Opel Rekord, auto-

maat iets aparts
1979 BMW 320 zilver, zeer

mooi
1981 BMW 320, zwart
1981 Talbot Horizon

1980 Peugeot 505 automaat
1980 Volvo 244 GLD6

1982 Volvo 340 GL autom.
1980 Volvo 343 DL autom.
1979 Volvo 343 DL autom.

Voor liefhebbers BMW tou-
ring 2002 opknapper

VW 1303 3x
VW 1300 3x
VW 1200 2x

Inruil, garantie en fin.
Mazda 323 LX 17D '87;
Mazda 626 5-drs. '87.

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

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

Tel. 04490-16565.
Peugeot 205 KR '86;
Peugeot 309 KR '87;

Peugeot 505 GLD Break '88
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.

F®.I_______J

Li-I I

Ford Escort 1.1 Laser '85;
Ford Escort 1.3 CL '87;
Ford Escort 1.4 CL '87;

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

Tel. 04490-16565.
Toyota Starlet '87;

Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Corolla GT11.6 V '89
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Ad van Neer
Autobedrijf

Ford Escort 1.4 4-drs. 1e eig
bwj. '87; Opel Rekord 2.0 I
CD '83; Ford Escort 1.3 Bra-
vo 5-drs. '82; Opel Ascona
1.6 5-drs. '84; Citroen Visa
'82.

Zandweg 160, Heerlen
naast Vroedvrouwenschoól.

Tel. 045-416023.
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... 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.
Te k. Ford SIERRA 1.6 CL,
06-'B7, 1e eig. nw.model,
’15.750,-. 045-255784.
Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.

BMW 323 i bwj. '80, donk.
groen, met schuif/kanteldak,
pr.n.o.t.k. Inr. evt. mog. Tus-
sen 17-19 uur 045-325689.
Te koop BMW 320-6, bwj.
'81, kl. rood, nw. banden en
uitlaat, i.g.st. Pr. ’ 5.750,-.
Tel. 045-273212.
Tek. BMW 318, LPG install.
bwj. 1978, nw. motor 1987,
km.st. 80.000, i.g.st. Voor
ml. 04492-1549.
Te koop BMW 315 type '81,
APK 3-'9l, wit, uitgeb.,
sportvelgen, nw. banden, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-461082.
Oldie! BMW 2002, APK,
mot. en techn. 100%, trekh.,
’850,-. Tel. 045-314215.
BMW 520 i bwj. 27-2-'BB,
78.000 km, nw. model, met.
burgund, 6 cyl., airco, skizak
radio-voorbereiding. Fak-
tuur met BTW mog. 04490-
-21161.
BMW 320 i m. '84, metal.
kleur, get. glas, electr. spie-
gels, verlaagd, 15" velgen,
alpina uitl., vr.pr. ’ 16.500,-.
04754-86169. Zaterdag na
18.00 uur.
BMW 323 i 7-'B5, metall.
kleur, div. access., onderh.
boekje aanw. ’ 22.000,-.
04498-57064.
Te k. BMW 320 6-cyl. type
'79, BBS uitbouwset, kl.
groen, APK, pr. ’ 3.000,-.
Crutserveldweg 2, Heerlen-
Kissel.
BMW 320 i bwj. '86, SEDI-
TION, diamantzw., shadowl.
Recaro, schuif/kanteldak,
verlaagd, Im-wielen, LPG.
Tel. 04406-14821.
Excl. mooie BMW 323i, nw.
model, alle opties, '88-motor
Rekeningen ter inzage, pr.
n.o.t.k. 04490-14258.

DATSUN 280 ZX bwj. '80,
kent. '85, zwart en 4 nw.
banden i.g.st., vr.pr. '’9.500,-. Moorveld 18, 'Geulle. ;
DATSUN 120 V Coupé, :
1977, APK tot 12-'9O, pr.

’ 650,-. 045-229870 |
Te k. gevr. AUTO'S van '1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784. i
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
Te k. uit W.O. II DODGE
Jeep W.C. 51 bwj. '43. Ge-
heel gerestaureerd en in
perfecte staat, met Neder-
lands kenteken ’11.500,-.
Inr. mogelijk. 04490-27595.
Te k. FIAT X1.9 bwj.'Bl, kl.
rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 04499-3325
Fiat Tipo Bigit, spec. uitv.,
blauwmetallic, 25.000 km,
bwj. '89. CANTON-REISS,
Valkenburgerweg 28-34,
Heerlen. Tel. 045-718040.
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '81,. APK febr. '91, pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-223565.
Te koop Fiat PANDA 1000 S
bwj. '88, getint glas, 5-gang
blok enz. 045-316419.
Te koop Fiat PANDA 34
Shopping bwj. '84, als nw.,

’ 4.450,-. Tel. 045-453572.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

9 KOMPIER (@)
HEERLEN: Akerstraat 150 MAASTRICHT: Galjoenweg 45- tel. 045-717755 tel. 043-632547 |

VW GOLF autom., bwj.'76, 11 I Fiat PANDA 1000 CL, kl.
vr.pr. ’950,-. Eikstr. 49, 11 I rood, bwj. okt. '87, km.st.
Heerlen. 045-214202 II I 24.000, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
Te k. VW KEVER 1300, bwj.ll I 452100.
'72, met APK, pr. ’ 1.500,-. 11 ■ Ford FIESTA S, bwj. '78, vr.
Tel 045-220193 f 1 -T-T-»! ■ I J_] pr. ’950,-, APK. Eikstr. 49,

Te k. klein open VRACHT- LllX^iEiUj Heerlen-045-214202-AUTO; MAzda El6OO piek- I I Ford ESCORT 1300 CL okt.
up, benz.; kl. rijbewijs bwj. ■ I '86, 60.000 km, ’13.500,-,
'84; All. laadbak, dubbel-II I z.g.a.n. Tel. 04742-3511.
lucht, APK '91, i.st.v.nw. ll I Te koop Ford TAUNUS 1.6L’4.250,-. Zien is koPenlP^^^^M I LPG, APK '78, nw. banden045-323178. I I »i'_3MH_ i E lenremmen- 0^750-29453.
MITSUBISHI Galant 2.3 ||L^^j4^AlJ| ITe koop Ford TAUNUS 1.6
GLX, turbo diesel '81, APK II I GL, bwj. '80, pr. ’1.200,-.
3-'9l ’2.950,-,045-319328 II I Tel. 045-255569.
Te

K k_-^AT*0NhCiR wf" I I Ford ESCORT 1600 SportitV'nJ^ I_3. __W^_P_PW¥BI bwi '81. sportwln., radio-’ 1.400,-. Tel. 04492-1834. lij .i||ys*j i ■ ILa ' s mistlampen, 5-bak,
Mooie Toyota CELICA cou- I^^^^^^^^^^^^^Él zilvermet., deze auto is als
pé ST, APK tot 12-'9O, sp. I I nieuw, APK '91, ’3.450,-.
wielen, ’ 2.500,-. Unescostr I |[Tel. 045-323178.
98, Vrieheide-Heerlen. I I Ford GRANADA 2100 GL.
GOLF C diesel eind '83, i.z. I I Diesel met nw. revisie-mo-
g.st., rood, trekhaak, radio, I I tor, motor 20.000 km gelo-
alarminst. Burg. Schrijenstr. I ■kTI , IllVjl I pen, met papierenter inzage
48 11, Sittard. I I bwj. '83, nw. type, APK '91,
Autobedrijf M. JORRITSMA, I I auto is als nieuw, ’3.950,-.
1e klas occasions: Peugeot I I 045-323178.
2105 Accent 13.000km. '88; I I Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
VW Polo Chopper '87; VW I I '83, 1 jaarAPK, goed en zui-
Golf 1300 CL '87; Peugeot I I nig, ’4.750,-. St. Martinus-
-309 Allure '87; Mazda 323 V V str. 31, Kerkrade-W.
.?__ R3_dn '.rV. .f. .nn WTe k. Ford ESCORT '1300

?c
L __n6'_ o_ /«vVn W drs., orig. schuifd., km.st.25.000 km 86 ’6.750.- m 52QQQ

y
/10.500,-. Tel.Ford Escort 1100 Laser 85, MW n_i ._. ._^7

Auto's met Bovag garatie. W u^o-._od-/.

APK-Keuringsstation. W Te koop Ford TAUNUS 2.0,
Pastorijstr. 106, Nuth. Tel. bwj. '78, pr. ’750,-. Tel.
045-242412. VW 045-325671.

Saab 9000 CD turbo '89; Saab 900 turbo 5-drs. 10-'B6; Lancia Prisma i.e. '87; Lancia The-
ma i.e. 10-'B6; Ford Sierra 1.6 Laser '86; Nissan Sunny 10-'B4; Saab 90 7-'B6; Saab .00
'86; Peugeot 205 GR 4-drs. 5-'B7; Saab 900C 5-drs. '88; Lancia Prisma 1.6 '86; Citroen 2
CV 6 1-88; Saab 90 '87; Saab 900 turbo 4-'B5; Fiat Panda 34 '84; Lancia Thema i.e. '87;
Lancia Prisma Symbol '88; Lancia Prisma TD 10-'B6; Saab 9000 turbo '86; Saab 900 GLi
4-drs. '81; Lancia Prisma TD Monte Carlo '88; Fiat Croma 2 ltr i.e. '87; Saab 900 turbo S
1600 V '86; Lancia Prisma 1.6 gas '85; Saab 9000 i '86; Saab 900 turbo 3-drs. '84; Saab
900 GLS autom. '81; Saab 99 2-drs. '82; Saab 900 GLS 4-drs. '82; Saab 900 GLS '81.

Fors ESCORT 1.6 D Bravo,
bwj.'BB, br.band, get.glas, s-
bak etc. Tel. 043-212251
(zat na 18.00 u.)
Ford ESCORT 1.1 L, bwj.
12-'B3, APK, vr.pr. ’3.900,-
-045-444694 na 18.00 uur
Weg. omstandigh. te k. of te
ruil tegen kleinere auto:
BMW 320 aut., bwj.'79, tev.
talbot pick-up, bwj.'Bl, tel.
045-326617.
VOLVO 340 DL, bwj. mei'B7
5-versn., kmst. 64.000, mcl.
Volvo radio.Vr.pr.’ 13.500,-
-04490-16367, na 18 u.
ALFA 33 1.3 rood, bwj. '89,
17.000 km. Tel. 043-
-471673.
ALFA 90 QO 2.5 injectie, zil-
vermet. '87, vr.pr. ’ 24.500,-
-incl. BTW-nota. Tel. 043-
-611653.
Alfa SPIDER QV zilvermet.
27.000 km, '88, vr.pr.
’38.000,- mcl. BTW-nota.
Tel. 043-471673.
Te koop ALFA Sud 1.5 TIV
bwj. '81, APK 3-'9l, pr.
’3.000,-. 04490-21717.
Alfa GIULLIETTA 2.0, 6-'Bl,
APK 1-'9l, 5-bak blauw, vr.
pr. ’2.000,-, 045-322619.
AUDI 80 GL diesel bwj.'Bl i.
z.g.st. trekh. sunr. alarm.

’ 4.750,-. Tel. 045-255843.
AUDI 80 type '82, kl. blauw,
radio, nwe. banden, APK
gek., i.st.v.nw. weg.
omstandigh. ’3.650,-. Tel.
04490-29612.
Te k. AUDI 80 LS, bwj. '79,
APK '91 ’1.250,-. Tel. 045-
-323763.
Austin MINI 1000, met veel
extra's, bwj. '78, APK 3-2-
-'9l, vaste pr. ’850,-. Tel.
045-721477.
BMW 320 6 cyl., bwj. '80, pr.

’ 3.700,-, zeer mooi. Tel.
04405-2708.
Te k. mooie BMW 318ibwj.
'83, nw. mod. ’ 13.750,-.
Teutelebroekstr. 89, K'rade.
BMW 320 met schuifdak,
sportvelgen, en 5 versn., i.z.
g.st. 04409-3500.

BMW 323i, bwj. '84, verl.,
electr. spiegels en ramen,
met kantel/schuifd., pr.
’16.500,-, APK gek. kl. an-
traciet. Tel. 045-317516 of
320862.
BMW 524 turbo diesel, bwj.
m.'B6, blauwmet., getint
glas, schuifdak etc. nw.pr.
’61.000,- nu ’14.750,-.
Inr. mog. Tel. 045-414659.
Te k. BMW 323 i, bwj. '78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvel., verl., enz. elke
keur. toegest., vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-463390,

" na 17.00 uur.
BMW 318i, 1982, geen 2e
zo mooi, div. extra's, tel.
045-460445
Te k. BMW 320 6 cyl., get.
glas, spoilers, sp.velgen,
sunroof, ger. motor, APK
11-'9O, te bez. Op 't Veldje
1, Landgraaf.
Te k. CITROEN BK 14 bwj.
'86, kl. wit, 74.000 km. LPG
trekhaak, ’ 10.750,-. Tel.
043-212342.
Te koop CITROEN Familiale
CX 2400 bwj. '80, ’ 2.500,-.
Tel. 045-463658.
Te k. CITROEN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj.
'83, 045-256347.
Citroen AX 1.1 RE, wit,
55.000 km, bwj. '88.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
Te koop CITROEN BK '86,
nwe banden, uitl. en trekh.
Tel. 04404-2356.
CITROEN BK 1900 diesel
'84, APK 3-'9l, extra's, vr.
pr. ’ 6.250,-, 045-319328.
Te k. zeer mooie EEND type
'82, orig. 27.000 km, 1e eig.
’2.250,-. 045-424167.
Daihatsu ROCKY diesel,
okt. '87, km.st. 41.000, zeer
spec. uitv. met veel extra's.
’27.000,-. 04490-39127.
Datsun BLEUBIRD 1800,
type '81, m. LPG en trekh.,
vr.pr. ’ 1.850,-. Pater Vaes-
senstr. 7 Hoensbroek.

Te k. Ford GRANADA 2100
Diesel, APK gek., m. gek.
trekh., bwj. '80, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-227279.
Wegens omst. te koop Ford
SIËRRA 2.3 diesel, 4-drs.,
wit, bwj. mrt. '89, 40.000 km.
vr.pr. ’ 27.500,-, tijdens
kantooruren 04490-77770.
Te k. Ford TAUNUS combi
'82, Ghia uitv., i.z.ast., km.
st. 76.000, t.e.a.b. Tel. 045-
-440073, na 18.00 uur.
Te k. FORD Fiesta KR 2,
bwj. '85, kl. zwart, alu velgen
sunroof enz. 045-321203.
Te koop Ford SIERRA 2.0
GL'B5 met LPG, ’12.950,-.
Tel. 045-255777.
Ford Siërra IS, sportuitv.,
wit, 40.000 km, bwj. '87.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, in nw.st., pr.

’ 12.900,-.Tel. 045-211284
Ford ESCORT 1300 '79,
APK gek. 100% i.0., vaste
pr, ’1.000,-, Koninginnepln
15, Schaesberg-Landgraaf.
Te koop Ford ESCORT au-
tom. bwj. '77, techn. prima,
o.a. nwe banden, uitlaat, pr.

’ 400,-. Tel. 045-217799.
FORD Siërra 1.6 L, bwj. '84,
LPG, sportvelg., br. banden,
sunroof, spoiler, zeer mooi,
’8.950,-. 04406-13137.
Ford CAPRI 2.0 S bwj. '79, i.
z.g.st., 53.000 km, zilver
metal. vr.pr. ’2.800,--. Tel.
04454-3506, Vaals.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L
type '81, kl. rood, nw. band.,
1e lak, i.z.g.st. ’2.150,-,
Piet Heynstr. 22, Geleen.
Te k. Ford FIESTA 1.1 L
1985, kl. groen m. nw. band.
i.st.v.nw., APK '91, koopje,
Middenveld 12, Urmond.
Te koop Ford TAUNUS 2 ltr.
bwj. '79, LPG. Tel. 045-
-316663.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

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

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

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

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

Bedrijfswagens
Opel Kadett stationcar 1.6
diesel grijs kent. '85; Re-
nault 11 TD VAN diesel grijs
kent., '81; Renault 4F6 be-
stel, geel kent. '81. 'Erkend
bovag-bedrijf "Eigen werk-
plaats 'Financiering zonder
aanbet. mog. "Alle keuring-
en toegestaan "Inruil moge-
lijk "Keuze uit 12-3 mnd.

"garantie "VVN keuringssta-
tion "Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268 / 424231.
FIESTA 11 Festival als nw.
70.000 km ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544 Hrl.-Rennemig
Honda CIVIC, bwj. '77, APK
gek. sept. '90, ’ 600,-. Bel-
giëlaan 9, Heerlen.
Te k. HONDA Civic bwj. '85,
te bevr. Bovenderstr. 20,
Merkelbeek. Vr.pr. ’ 9.000,-
Te k. Honda ACCORD bwj.
'79, APK-gek., pr.n.o.t. k.
045-242125, na 18.00 uur.
Honda CIVIC aut. prachtig
APK 100% in orde '81

’ 2.350,-. Tel. 045-318619.
Honda Civic 1.5 GL, dolfijn-
grijs, 43.000 km, bwj. '85.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
Te koop van 2e eig. HONDA
Accord 1.5 Coupé bwj. '77, i.
z.g.st., nwe banden, APK tor
mrt. '91, vr.pr. ’750,- Tel.
04490-45218 na 11.00 uur.
PRELUDE 1.8 EX nw. mod.
'84, 12 klep, st.br. 5 sp., i.z.
g.st. ’ 11.750,-. 04490-
-14427.
Te k. Honda ACCORD, t-'BO
i.st.v.nw. schuifdak, sp.vel-
gen, striping enz. APK 3-'9l
pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-221550. St. Hubertuspln. 17
Heerlen.
Honda JAZZ 1.2 Special,
bwj.'B4, kleur rood, weinig
km.'s, met APK, in NIEUW-
STAAT, elke keuring toege-
staan. Vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-458666. Bergstraat 18,
Kerkrade.
JAGUAR 4.2 '79 duurste
Daimler blauwmet. APK 2-
91, ’ 6.000,-. 045-319328.
LADA Samara 1300 bwj.'B7,
LPG, trekh. APK vr.pr.

’ 8.900,-. Tel. 04490-73158
LADA 2105 GL 1300 bwj.'B2
nw. banden, i.z.g.st., APK 3-
91, ’ 1.350,-. 045-230346.
LADA 2107 bwj. '85 met
gasinstall., APK gek., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-270224.
T.k. MAZDA 323 bwj.'Bl, km
97.000, i.z.g.st. trekh.,

’ 4.500,-. 045-452980.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’3.150,-. 045-323178.
Te koop in nieuw staat verk.
MAZDA RX 7, juni '81.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Te koop z.g.a.n. MAZDA
626 2.0 GLX Coupé, nieuw
model, bwj. '88, kl. wit, met
vele extra's, km.st. 22.000
Tel. 04454-1573.
Schitterend mooie MERCE-
DES 200D, '80, stuurbekr.,
schuifdak, w.w.-glas, techn.
100%, pr. ’7.250,-. Tel.
045-255784.

MAZDA626 1.6 4-drs. t. '80,
nwe. bnd. en uitl. APK 5-'9l.

’ 1.650,-. 045-230346.
MAZDA 626 GLX Sedan,
bwj. eind '83, i.z.g.st., pr.

’ 7.900,-. Tel. 045-451874.
Te k. MERCEDES 280 SE,
veel extra's, vr.pr.

’ 19.500,-. als nieuw. Tel.
045-229700 of 045-244240.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj.'Bs, 100.000 km. gel. mr.
mogel. 04498-53498.
Tek. MERCEDES 190, bwj.
'83, zilvergrijsmet, schuifdak
get.glas, sportvelgen, centr.
slotvergr., stuurbekr., trekh.,
pr. ’22.500,-. 045-254808
Vrijd. na 19.00 uur en zat. na
14.00 uur.
MERCEDES 280 E, aut., kl.
model, bwj. '84, alle extra's,
pr. ’ 16.500,-. 04490-28336
MERCEDES 280 S, in nw.st
geen 2e zo mooi, pr.

’ 7.500,-, mr. mog. Kunder-
gats 26, Kunrade, (bij de
kerk). Tel. 045-752547.
Mitsubishi LANCER '82, i.z.
g.st., m. nwe motor,

’ 4.800,-. Kanariestr. 61
Hopel(kerk)
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.
Mitsubishi Colt 1.2 GL, wit,
5-bak, 40.000 km, bwj. '87.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
Mitsubishi CELESTE 1600
ST type '79, access., APK,
’1,850,-. 045-720951.
Nissan CHERRY 1.5 GL
bwj. '85. Termaar 34, Klim-
men. Tel. 04459-2517.
Apart mooie zwarte Opel
ASCONA 1.6 LS, '87, 4-drs.
1e eig., pr. ’ 13.250,-. Tel.
045-255784.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
stationcar, bwj. '84, groen,
pr. ’10.500,-. 045-463915.
Opel KADETT 12 N,bwj.'Bo,
met Rikardo stoelen. Tel.
045-720788. __
Te koop KADETT 1.2 S, bwj.
'80. Pastoor Brounstraat 2,
Schinveld, na 18.00 uur.
Opel KADETT D 1200 N t.
'80, APK 8-'9O, pr. ’ 2.500,-
Tel. 045-444481.
Te koop Opel KADETT 13 N
bwj. '82, APK 3-'9l, LPG,

’ 3.450,-. Tel. 045-316940.
Opel MANTA i.z.g.st. APK,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Burg. Slanghenstr. 54
Hoensbroek.
ASCONA Diesel 1600 Tra-
vel 5-gang, vr.pr. ’ 12.750,-
Tel. 045-224760.
Te k. Opel KADETT HB 1.6
diesel, kl. blauw, bwj. '84,
APK-gek. vr.pr. ’ 5.750,-.
E. Casimirstr. 2 Kakert/
Landgraaf.

Te koop Opel ASCONA bwj.
'79, sportvlg., APK '91. Tel.
045-215361.
Opel SENATOR 28S aut.,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, ’4.250,-, tel. 045-
-323178.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
75 pk, 5-versn., radio, bwj.
7-'B5, pr. ’9.250,-, J. Kly-
nenlaan 164 Geleen,
04490-55378.
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 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.
Opel KADETT '80, 5-drs!
HB Berlina, APK 3-'9l,

’ 2.950,-. Tel. 045-322619.
Te k. Opel KADETT 13 S GT
1985, als nw. pr. ’12.500,-,mr. mog. Columbusstr. 33
Heerlerheide. 045-227293.
Opel MANTA 2.0 S, alu-vel-
gen, nw. banden, trekh., ra-
dio/cass., bwj. '78, i.z.g.st.,
vpr. ’ 1.750,-. 04490-26906
Te k. Irmscher MANTA GTE
Targa. Auto is in 1988 ge-
heel vernieuwd. Extra's o.a.
5-bak, Rekaro, ronde lam-
pen, verlaagd etc. Inr. evt.,
tel. 045-243134
Tek. Opel CORSA 12 STR
1986, 34000 km, kl. wit. Tel.
04458-2302.
Opel KADETT 1.6 diesel LS,
nw. mod. '87, div. extra's, in
abs. nw.st., ’ 12.750,-. Tel.
045-455778
Ascona Traveller 1.6 S,
staalgrijs, 68.000 km, bwj.
'86. CANTON-REISS, Val-
kenburgerweg 28-34, Heer-
len. Tel. 045-718040.
Omega Sedan 2.4 I, div. op-
ties, staalgrijs, 25.000 km,
bwj. '89. CANTON-REISS,
Valkenburgerweg 28-34,
Heerlen. Tel. 045-718040.
Omega Sedan 2.0 GLS,
zwartmetallic, LPG, 74.000
km, bwj. dcc. '87. CANTON-
REISS, Valkenburgerweg
28-34, Heerlen. Tel. 045-
-718040.
Omega 2.0 I Caravan, div.
opties, zilvergrijs, 41.000
km, bwj. '88. CANTON-
REISS, Valkenburgerweg
28-34, Heerlen. Tel. 045-
-718040.

Tek. KADETT 13 LS kl. wit,
66.000 km, m. '86, als nw.,

’ 10.500,-. 04490-80867.

Opel Kadett 1.3 GL, —metallic, 50.000 krrß
'86. CANTON-REISW
kenburgerweg 28-34W
len. Tel. 045-718040.1
OPELKadett 1.2LS,fmodel '85, gld
’9.500,-. 04406-141»^
Stationscar Opel K_
12 S '80 LPG, APK 3-'
pr. ’ 2.650,-, 045-322
Te k. Opel KADETT 1,M
'81, APK en LPG, aut 'in nieuwst., pr.n.o.t t!
bevr. A. TasmanslT ■Heerlen. 045-224879.__
Te k. Opel MANTA 2.<
3-drs., bwj. '81, APK
met spoilerset en no( 4
extra's. Pr. ’3.950,11-'
045-720200. j
Te k. Opel KADETT M
km.st. 51.000, i.z.g.sl
na 16 u. 045-31630!
na 14 u. 045-314468.
Opel KADETT 1300 L
bwj. '87, zeer mof-'
’13.750,-. 04490-269,^
Uniek mooie Opel RE^2.0 S Luxe, w.w.-glasa.
bwj. '85, ’10.750,-. (\
23318.
Te k. Opel MANTA G
LPG, bwj.'Bo, APKB-'/i
pr. ’2.400,-. Limietsr'
Ijzeren. 04406-15518. jf,
Opel KADETT '77, in
goed in orde. Ernst Ci?
str. 8, Schaesberg-Kajci,
Opel MANTA 2.0 GTÖd.
'80, APK '91, kl. grijs ü

’ 3.250,-. Tel. 045-32: ..
Te k. Opel REKORD ie
mod. '84, kl. grijsm. Al Vl
trekh. get. glas, schuiM
g.st. ’5.850,-, tel. <n
40382.
Opel CORSA 1.5 D, re
met. 2-drs. bwj. 10-'_ e'

’ 13.500,-. Rennemig)
Heerlen. 045-215425.»?
Opel COMMODORE L
met LPG, bwj. laat V
bordeaux roodmetallfp
sportwiel. trekh. enz"-
gek. vr.pr. ’4.250,-.
str. 2, Kakert-Schaesb
Opel REKORD bwj.'L
pr. ’2.200,- mr. kl/*
mogel. Van PallantsL.
Maastr. Tel. 043-6232P
Te k. PEUGEOT 30^car 1983, 100% in ori

’ 4.750,-. Tel. 045-461^
Te k. PEUGEOT 205t0,
39.000, i.z.g.st., tel. n4.045-228357. ((
Te k. PEUGEOT 305 Irc
GLD bwj.'B2. a

’ 2.600,-. 04498-5349 o
Te k. PEUGEOT 50! n
met schuifdak en trekt*.
'83, i.z.g.st., pr. ’4
Tel. 045-220580. y
PEUGEOT 205 Accd
drs., kl. rood, bwj.'B6, t
36.000, vr.pr. ’ 11^
Tel. 045-317622. /
Te k. PORSCHE 95.
rood, als nw., fe(
’34.500,- mcl BTVty
mog. Broekstr. 8, Olj»,
Tel. 04498-55824.
Pracht RENAULT sfbwj. '81, 60.000 km*
mooi en gaaf, 045-4569
Te koop RENAULT 5 l)
bwj. '80, ’ 1.750,-. Hoi*
24, Vaesrade (kru'
Schinnen). *
Koopje! RENAULT 5 E
Turbo bwj. '83 lichte sC^Torenstr. 26 Oirsbeek^
Te k. RENAULT 5 bwj.
i.z.g.st. ’2.850,-. Tel.
316940. h
Te koop 2x RENAUL]
bwj. '79 en '82, i.g.s .
rood en groen, pr.rli
Tel. 04451-1812. _.
RENAULT 25 GTSr
i.z.g.st., pr. /9.500,-n
043-617979. ’.
RENAULT 11 GTL bvij'APK 2-'9l, ’5.1;
04490-15431. '^Te k. RENAULT 5 TS,fc
bwj. '81 ’ 1.950,-. k,
doornstraat 21, Geleed-
Te koop ROVER 23,
bwj. '81, pr.n.o.t.k. GrC e
1, Stem. Tel. 04490-3^
Voor liefh. te'k. g»
SAAB '79, 134.000 W.
’1.200,-. Benzenradjc
Heerlen. Tel. 045-425 J
Te k. Subaru 1800 GL
bwj. '85, z.g.a.n. DIG
dashboard, electr. f'
stuurbekr., 50.000 W
’13.000,-. Tel. o'<
15074, na 18.00 uur.J
Tek. SUBARU 1800<"
WD, bwj.'B4, 045-226J 1

SUZUKI Jeep SJ 41'
i.g.st. m. vele extra'sl
'85, ’ 9.795,-. 04454-J)
T.k. Suzuki JEEP 9i
bwj.'B3, zwart, II

’ 7.800,-. Tel. 04498J j
TOYOTA Corolla K 3>
torn., bwj. '75, APK, 1
gaaf, techn. 100%, I
’,1.200,-. Leenheerstf i;
Brunssum. Tel. 045-2<)
Te koop Toyota COP JHB, bwj. mei '88, '133.000, weg. omsth
Tel. 045-463301.
Te koop Toyota CA
'80, met trekh., ’ ]
APK 30-01-'9l. Tel-'■ 752411. 1
Toyota COROLLA 0')■ dan, bwj. '85, rood, .■ 79.000, pr. ’ 8.950,-',. 463978. J

1Te koop Toyota COf
1bwj.'7B, APK mei■ ’500,-. 045-3181V\. 18.00 uur. j
1Te k. TOYOTA Star^!. '80, APK 13;S1’2.250,-. 045-21892g; l

TOYOTA Corolla de Ij!:

" st. 77.000, vr.pr. ’l*,'1jz.g.st. van onderh. Te1!; 259297, na 18.00 uüO'
I TOYOTA Celica 2.0 !j j- Supra-model, APK 9";
g.st., vr.pr. ’6.000.'■ 04409-3735. \
\ Voor Piccolo's |:

zie verder pagin^ .
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Schteling
tic kerk aan het Pius XII-, in Hoensbroek wordt zon-
-3} maart om 13.30 uur een
Qdere herdenkingsdienst
'(den. Vluchtelingen van
s illende landen en religies
Z%ken in deze mis hun do-
ylegenen die in Nederland
M>en zijn, maar ook hun
Aeleden en vrienden uit de
m die ze ontvlucht zijn.
J slachtoffers van oorlog
frorisme. Aanleiding voor
"ierdenking is de dood van
t| een jonge Tamil uit\broek. Hij maakte op 15
"3 1988 een einde aan zijn. toen hij naar Sri Lanka
il ie te worden terugge-ïï.
buma
yNederland zijn er - schrik3 meer dan 300.000 reuma-
Jt-ten. Een maal per jaar
t een zogenaamde 'reuma-
'keweek' gehouden. Zater-'Joopt de actie in de regio

af. Twintig jeugdigen
j die dag bij 't Loon en op

tomenade en brengen de
.-week onder de aandacht

nde voorbijgangers door
ïfnet de collectebus te ram-

radijs
t is nog maar een paar
jes slapen en dan is het

-. Wie er ook gaat winnen
* gemeenteraadsverkiezin-
i>ast staat dat wij, eenvou-
vkiezers, ons na 21 maart
Tn verheugen op een para-
J>p aarde. Wij hebben er de
«e weken vrijwel alle he-
fbare programma's op na
'jgen en het duurt ons sim-
fg té lang voordat het vol-

* week woensdag is. Niet
ifl zijn wij er zeker van dat
'Uanciën van alle gemeen-
ji de Oostelijke Mijnstreek
ymende vier jaarbeter dan
vullen worden beheerd.

radijs (2)
*ér nog zijn wij overtuigd
"iet feit dat alle knelpunten
fen opgelost op het gebied
Milieu, verkeersveiligheid,
higingssubsidies, vanda-
Fi politiezorg, toegankelijk-
\voor gehandicapten, aan-
Ifiets- en wandelpaden,
Ken- en jongerenzorg, be-
tjning van de sociaal-
*keren, wonen, welzijn en

E^wijs. Deze lijst kan moei-
s verder worden aange-
I' de diverse programma's
Pi mogelijkheden volop.
f?wi, we staan er goed voor..
*' slechts een maar aan de
*Q.ak: u moet wél op dejuis-

ofvrouw stemmen...

riek
lf Iweede produktie van het
**a,ads theatercafé 'Kriek'

op het programma voor
*üag 31 maart. In het Hu-
shuis presenteert Kriek

een uitvoering van
frgroep Musical 2000. Mu-

-2000, een Antwerpse
£> brengt het 'totaalpro-
I Kam' op de planken., is opgebouwduit een col-
van teksten van Brecht,,l9gelt, Seattle, Gibran,

ftuli, Van der Plas, Van
cri en vele anderen. De toe-

-2?Fefers worden door Musi-
VOO direct bij de voorstel-, brokken; zij fungeren als;£<ïen bij een rechtzitting.
i Zal de voorstelling van
.?' 2000 doen afwisselen

van muzi-
??■ De uitvoering begint
j -'5 uur. Kaarten d tien;r - 2*jw, in voorverkoop,L IJ9-aar bij Tiny Reul,
{$erQstraat 122

Dichters
'e -Jonge dichters komen er
i^

n het kader van de boe-
i p* lezen Joost Zwager-
gejT rna van Haren, Mare
fcr/* 71'0 en Ro 9* zon-
! naf 14 uur in het raad-
?j an Landgraaf voor uit
kr erk- Publicist Joost Nie-
ie.2a' bovendien via een in-

trac^lten de vier 'dich-
bTS} nu' de nodige lyrische

_01, te ontfutselen. En
u dan maar vijf gul-

raadsvergaderingen dit jaar op de
kabel te brengen stemde iedereen
in.
Wel spraken alle partijen hun be-
zorgheid uit over de financiële on-
derbouwing van de plannen van de
omroep. Met name- om die reden
stemden de fracties Vrouwenappèl,
Gulpers en Rutjens tegen.

Een tegenvoorstel van het Vrou-
wenappèl de beslissing over de sub-
sidie uit te stellen werd naast de te-
genstemmers gesteund door schei-
dend raadslid Uwe Heiligers van
Nieuw Landgraaf.

Naast de financiële onderbouwing
hekelde defractie Gulpers de mana-
gement-constructie bij de omroep.
Rob Silvertand beweerde dat een
van de managers 'meerdere petten'
draagt en dat vond hij uit den boze.
Ook het Vrouwenappèl liet zich in
die zin uit. Silvertand eiste van wet-
houder Jan Bonten opheldering,
maar deze verwees hem naar de lei-
ding bij de omroep. Wiel Mulders
(CDA) zei dat de omroep niet meer
uit de huiskamer is weg te denken.
HÜ vond dat de omroep daarom een
basis moet krijgen waarmee ze
voorlopig vooruit kan.

Hans Sepers (WD) pleitte ervoor
om snel tot een meerjarencontract
met de omroep te komen. Dat zal de
nieuweraad straks op het bord krij-
gen.

Wethouder Bonten gaf toe dat de
details in het exploitatie-overzicht
ontbreken. „Maar de omroep is een
nieuw gegeven dat gebaseerd is op
de vrijwillige inbreng van heel wat
mensen. Dan kun je niet verwach-
ten dat ze in staat zijn om een gede-
tailleerde exploitatie op tafel te leg-
gen". Eerder liet Maarten van Hulst
(PvdA) zich al in die termen uit.

Silvertand zei het vreemd te vinden
dat het CDA eerst een gedegen be-
groting eiste maar nu toch akkoord
ging met het voorstel. 'Vertrouwen
is goed, controle is beter', hield hij
het CDA voor. Wiel Mulders raakte,;
daarvan niet onder de indruk: „Ook
politiek is soms een kwestie van
vertrouwen", pareerde hij.

Werkloosheid in
regio gedaald

HEERLEN - De werkloosheid in
Oostelijk Zuid-Limburg is de afge-
lopen maand licht gedaald. Eind fe-
bruari stonden er bij het Geweste-
lijk Arbeidsbureau (GAB) 14.099
mensen werkzoekenden ingeschre-
ven. Een maand eerder waren er dat
nog 14.423.
Vooral het aantal werkloze vrouwen
daalde: van 5609 naar 5460. Dat
komt neer op een afname van 0,5
procent. Bij de mannen was even-
eens sprake van een daling: van
8.814 naar 8.639 (-0,3 procent). On-
der schoolverlaters tenslotte is de
werkloosheid ook afgenomen. In ja-
nuari stonden er nog 982 ingeschre-
ven, tegen 866 vorige maand.
In de maand februari werden bij het
GAB 303 vacatures ingediend,
waarmee het totale aanbod dit jaar
op 858 komt. Vooral in de sectoren
bouw, metaal, horeca en handel-
/kantoor is er veel vraag naar perso-
neel.

(ADVERTENTIE)

' De traiteur van
Lintburg voor al u .

feesten groot ofklein
Geleenstraat 16

6151 EX Munstergeleen
04490 - 15841 22995 .
Inbrekers

aangehouden
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft twee mannen op heterdaad
betrapt toen ze probeerden in te
breken in een in aanbouw zijnde
woning aan de Van Limburg Sti-
rumstraat. Het tweetal probeerde
nog te vluchten, maar de agenten
zetten, geassisteerd door een poli-
tiehond, met succes de achtervol-
ging in. Een van de mannen werd
tot stoppen gedwongen door de
hond, terwijl de beide agenten zich
over de ander ontfermden. De twee
mannen werden overgebracht naar
het politiebureau.

Startsubsidie van 95 mille goedgekeurd

Raad zet lokale
omroep op spoor
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Een meerderheid
van de Landgraafse gemeenteraad
is gisteravond akkoord gegaan met
een startsubsidie van 95.000 gulden
voor de Lokale Omroep Landgraaf
(LOL). Met een krediet om alle

Van onze
verslaggever

IEERLEN - Een Eure-
_io-bedrij venpark op
:owel Nederlands als.uits grondgebied is al-
erminst van de baan.
3at schrijft de Kamer
'an Koophandel voor
ie Mijnstreek in een
sinnige brief aan de
rleerlense wethouder
\ndriesma.
De wethouder zei deze
■veek dat de gemeente
Heerlen tussen De Bei-

Kamer van Koophandel boos op wethouder

'Euregio-park
niet kansloos'

tel en de Duitse grens
zelf een nieuw indu-
strieterrein aanlegt. An-
driesma beweerde dat
de Duitsers hun plan

om aan de andere kant
van de grens ook een
bedrijvenpark te reali-
seren hebben laten va-
ren omdat de politieke

tegenstand erg groot is.
Volgens de Kamer van
Koophandel richten de
bezwaren zich met
name tegen een plan
van de SPD in Aken om
verder van de Duitse
grens, in de omgeving
van Kohlscheid, een in-
dustrieterrein aan te
leggen. De aanleg van
een bedrijvenpark nabij
de Nederlands/Duitse
grens, dus een Euregio-
park, blijft mogelijk, al-
dus de Kamer van
Koophandel.

In verband met kapactie 19SS in Schinveldse bossen

Streekgewest op strafbank

Huiszoeking
HEERLEN - Bij een huiszoe-
king in een woning aan de Italië
laan in Heerlen heeft de politie
een geweer met ingekorte loop
en afgezaagde kolf gevonden.

Ook werden er gestolen goede-
ren aangetroffen, waaronder eer
fototoestel, een printer en een te-
lefax.

De twintigjarige bewoner van
het pand werd ingesloten.

door richard willems
ONDERBANKEN - Het
gerechtshof in Den
Bosch heeft gisteren be-
volen dat het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Lim-
burg gerechtelijk ver-
volgd moet worden, van-
wege overtreding van de
Boswet op 26 en 27 sep-
tember 1988. Op die da-
gen liet het gewest name-
lijk zonder kennisgeving
honderden bomen kap-
pen in de Schinveldse
bossen. Dit ten behoeve
van de veiligheid van
overvliegende Awacs-ra-
dartoestellen, die opstij-
gen vanaf de nabijgele-
gen Nato-vliegbasis in
het Westduitse Teveren
bij Geilenkirchen.
Het hof is van oordeel dat het
streekgewest de beschermende
functie van de Boswet heeft onder-
graven, door het ministerie van
Landbouw en Visserij niet tijdig in
te seinen over de kapwerkzaamhe-
den. Het ministerie werd zodoende
voor een voldongen feit geplaatst,
waardoor toetsing van de werk-
zaamheden aan de beschermende
functie van artikel 13 in de Boswet
niet meer mogelijk was.
Ook vindt het hof dat bedoelde
werkzaamheden niet als onderhoud
aangemerkt kunnen worden, zoals
het streekgewest altijd heeft be-
weerd. In de optiek van het ge-
rechtshof komt de kapactie van sep-
tember 1988 neer op kaalslag. Bo-
vendien is het hof gebleken dat het
streekgewest van plan is nog eens
19 hectare bos achter de aanvlieg-
route van de Nato-basis op dezelfde
wijze te behandelen, zonder daar-
van melding te maken. Ook dit moet
via vervolging voorkomen worden.
Dat ruim anderhalfjaar na dato het
gewest wegens de onrechtmatige
kapactie nog vervolgd zou worden,
heeft eigenlijk niemand kunnen
voorzien. Zelfs de mensen uit On-
derbanken, met name Ger Douven
van de stichting 'Stop Reactivering
Vliegveld Geilenkirchen', raadslid
Theo Sturmans (fractie Kleine On-
derbanken) en oud-wethouder Jo
Theunissen, die van meet af aan te-
gen de kapactie hebben geageerd,
hadden dit niet verwacht.

Theunissen: „We hadden niet ge-
dacht dat we nog zoveel resultaat
zouden boeken. Maar het is goed dat
er nu werk van gemaakt wordt. Als
we destijds achterover hadden ge-
leund en onze schouders hadden
opgetrokken, zoals de meesten in
Onderbanken, dan zou het streekge-
west zich opnieuw een dergelijke
kapactie kunnen permitteren. En
dan zou het leven voor veel burgers
in Onderbanken uiteindelijk een hel
worden, omdat de vliegtuigen dan
op 30 tot 40 meter hoogte over de
huizen kunnen denderen en de
luchtvervuiling nog veel directer
wordt."
Wanneer de zaak tegen het streek-
gewest voorkomt, is trouwens nog
niet bekend. De officier die het ge-
west vermoedelijk gaat vervolgen,
mr Visser in Maastricht, was giste-
ren niet bereikbaar. Ook het gewest
was gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.

Precedent
Overigens heeft het hof in Den
Bosch met het bevel tot vervolging
van het gewest een precedent ge-
schapen, waarvan natuurbescher-
mers, raadsleden en particulieren
uit Brunssum en Landgraaf mis-
schien ook gebruik kunnen maken.
Die gingen namelijk onlangs op de
barricaden tegen het kappen van
bomen door het gewest op de
Brunssummerheide, ten behoeve
van de uitbreiding van de golfbaan
aldaar. Hiervoor, zo is inmiddels al
gebleken, had het gewest geen ver-
gunning. .

(ADVERTENTIE)
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Casino Maasbracht " Rijksweg 3 " 04746/3222

Wijk kan jaarlijks 170.000 gulden besteden

Zeswegen werkt
aan beter imago
Van onze verslaggever

HEERLEN - Zeswegen krijgt van
de gemeente Heerlen de komende
drie a vier jaar jaarlijks 170.000 gul-
den om het slechte imago van de
wijk te verbeteren. Via dit proefpro-
ject geeft Heerlen een eerste invul-
ling aan het begrip 'sociale vernieu-
wing.
De pas acht jaar oude wijk Zeswe-

Getuigen gezocht
KERKRADE - De politie van Kerk-
rade is opl zoek naar de bestuurder
van een grijze auto die afgelopen
dinsdag op de Akerstraat een elfja-
rig meisje aanreed en daarna zonder
te stoppen zijn weg vervolgde.
Het meisje stond rond kwart over
drie met een vriendin te wachten
voor een rood verkeerslicht. Toen
het licht op groen sprong trok de
automobilist op en reed over de voet
van het slachtoffer. Het meisje
moest in het ziekenhuis worden op-
genomen. Eventuele getuigen
wordt verzocht contact op te nemen
met het politiebureau: __ 467666.

gen kampt met het probleem van
een slechte naam. Met name door
drugoverlast en bodemvervuiling.
Hierdoor trekken veel mensen weg
en komen er vrijwel alleen mensen
bij die nergens anders terecht kun-
nen. Hierdoor heeft Zeswegen de
naam een probleemwijk te zijn.

Heerlen wil hier iets aan doen. De
diverse instellingen die in Zeswe-
gen actief zijn, hebben daarom op
verzoek van het college een rappor-
tage ingediend over de sterke en de
zwakke punten van de wijk. Samen
proberen ze nu, met geldelijke
steun van de gemeente, de zwakke
punten weg te werken.
Het wezenlijk nieuwe is dat alle in-
stanties samen gaan werken, en
daarbij niet strikt naar hun eigen
taakomschrijving kijken. In geval
van acute nood wordt zoveel moge-
lijk meteen gehandeld, in plaats van
doorverwezen.
Concreet vermeldt het actieplan de
volgende zaken: een reclamebureau
gaat een 'positieve' campagne voe-
ren, waarbij de nadruk komt te lig-
gen op het feit dat de negatieve fei-

ten (bodemverontreiniging en en
drugoverlast) zich slechts in een
paar straten afspelen. Daarnaast
wordt de informatie aan de bewo-
ners, met name over opvoeding,
verbeterd. Zeswegen kent veel een-
oudergezinnen, hetgeen opvoed-
kundige problemen oplevert, waar-
door (te) veel kinderen in het spe-
ciaal onderwijs terechtkomen.
Daarom wordt gedacht aan het ope-
nen van een spel- en opvoedwinkel.
Tenslotte komt er een begeleidings-
project voor 'moeilijke' kinderen.
Zo moet voorkomen worden dat er
steeds meer randgroepkinderen ko-
men.

Het Algemeen Maatschappelijk
Werk, het Groene Kruis, Zymose,
de basisscholen, de woningbouw-
verenigingen en de begeleiding van
het onderwijsvoorrangsproject
kunnen het toegekende geld in
principe vrij besteden binnen deze
projecten.

Maar er wordt al verder gedacht:
bijvoorbeeld aan het extra inzetten
van een sporttechnisch medewer-
ker, om het verenigingsleven te be-
vorderen, en ook zou er meer op-
bouwwerkverricht moeten worden.

Als de raad in april instemt met het
voorstel van het college, gaan de in-
stellingen de projecten nader invul-
len. Als Heerlen van de landelijke
overheid de titel 'proefgemeente so-
ciale vernieuwing' krijgt toegewe-
zen, kunnen er wat wethouder Jos
Zuidgeest betreft meer van dergelij-
ke projecten worden opgestart,
waarbij de wijken 'zakgeld' krijgen.

"De kinderen van de
MgrSavelbergschool bouw-
den hun eigen 'Maduro-
dam'.

Foto: DRIES LINSSEN

Kinderen
bouwen stad

HEERLEN - Leerlingen van de
Mgr Savelbergschool in Heerlen
hebben hun eigen stad gebouwd.
Huizen, bungalows, flats, win-
kels, een school, een kerk, een
bioscoop, een station, een stads-
park met speeltuin en vijver,
niets ontbreekt.
'Madurodam' verrees in het ka-
der van een gedragsproject. De
hele week wordt op deze school
voor moeilijk lerende kinderen
stilgestaan bij zaken als kleine
criminaliteit, vernielingen, het
afnemende respect voor elkaar
etcetera.
In de mini-stad hebben vandalen
dan ook duidelijk hun sporen na-
gelaten. Het stadsbeeld wordt
ontsierd door aan diggelen ge-
gooideetalages, bekladde huizen
en afgebroken verkeersborden.
Andere onderwerpen die de leer-
lingen van de Mgr Savelberg-
school deze week nog krijgen
voorgeschoteld zijn onder meer
een forumdiscussie met politie
en brandweer, een speurtocht
naar vernielingen in Heerlen, een
rollenspel en een video-presenta-
tie.
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Matheus Reining *1 en
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huwelijksfeest te vieren op dinsdag 20 maart 1990.
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JC paar persoonlijk te feliciteren, wordt van 18.30 tot «jT 19.30 uur een receptie gehouden in .het Juphuis", jt7 Schandelerstraat 81 te Heerlen.
_r ■_-Hun dankbare kindeten, klein- en C

achterkleinkinderen 7

t
Heden overleed, tot onze droefheid, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootva-
der, broer, zwager en oom

Arnold Evers
weduwnaar van

Clara Dohmen
echtgenootvan

Dina Peters
Hij overleed op 87-jarige leeftijd in huize Tieder te
Merkelbeek, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.

Brunssum: D. Evers-Peters
Schinveld: Bertha en Arie Huls-Evers

Zwijndrecht: Tiny en Piet
van Amelsvoort-Evers

Übach over Worms: Riek en Mirteck
B anasiak-Evers
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

6451 BL Schinveld, 14 maart 1990
Corr.adres: Past. Greymansstraat 17
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake is vrijdag 16 maart om 18.45 uur in
voornoemde kerk.

' Vader is opgebaard in de rouwkapel te Schinveld.

Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een liefdevolle verzorging in huize Invia te Sit-
tard, overleed heden, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 82 jaar, mijn in-
niggeliefde man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jan (Sjeng) Titselaar
echtgenoot van

Trina Leurs
Sittard: mevr. T. Titselaar-Leurs
Sittard: Piet en Ans Titselaar-Schotvanger

John en Dinie
Raymond en Lilian, Kimberley
Marcel en Karin
Claudia en Sjêng, Whitley

Elsloo: Paula en JoepLemmens-Titselaar
Gerard en Corina
Jo en Marjo
Jolanda en Eric
Familie Titselaar
Familie Leurs

6131 AM Sittard, 14 maart 1990
Rijksweg Zuid 69
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 17 maart om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus (Grote Kerk) te Sittard, ge-
volgd door de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 12.30 uur.
De avondmis wordt gehouden op vrijdag 16 maart
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Here, Gij zijt ons een
toevlucht geweest van
geslacht tot geslacht.

(Psalm 90)

Dankbaar dat verder lijden niet meer nodig is, de-
len wij u mede, dat heden, na een moeizame levens-
avond, op de leeftijdvan 92 jaar is overleden, onze
zorgzame moeder.en grootmoeder

Elisabeth Jacoba
Feith

sinds 9 april 1988 weduwe van

Johannes Fabriek
In dankbare herinnering:

Middelburg: H. Koehen-Koppels
W. Koehen

Eindhoven: Michiel en Petra
Utrecht: Selma

Familie Feith
Familie Fabriek

Brunssum, 15 maart 1990
Corr.adres: Seisweg 143, 4334 AH Middelburg
De rouwdienst, die wordt voorgegaan door ds.
Krug, zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart a.s. om
13.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Ds. Bou-
mastraat te Brunssum-Treebeek, gevolgd door de
crematie, in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10 om 14.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot condoleren is vanaf 12.30 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssumi
Er is gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader en opa

Jan Kathagen
zal plaatshebben op zaterdag 17 maart as. om 19.00
uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en Pau-
lus te Schaesberg, Hoofdstraat.

Mevr. A. Kathagen-Smink
kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, maart 1990

I ~
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hub Hensen
echtgenoot van

Leonie Bemelmans
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Leonie Hensen-Bemelmans
Hoensbroek: Tiny en Hub

Debie-Hensen
Lydia, Pascal

Heerlen: Jan en Mia
Hensen-Wortmann
Mariene, Walt
Michel

Hoensbroek: Oda Hensen
Familie Hensen
Familie Bemelmans

15 maart 1990
Julianastraat 51
6433 GB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 19 maart om 11.00 uur in de Christus-Ko-
ningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op 14 maart 1990 is onze lieve moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Maria Catharina
van Velthoven

weduwe van

Kornelis Albertus van Osch
na een liefdevolle verzorging in huize Douvenrade,
op de gezegende leeftijd van bijna 96 jaar, opgeno-
men in het hemels vaderhuis. Zij werd gesterkt
door de h.h. sacramenten der zieken.

Zeist: H.Th. van Osch
M.H.A. van Osch-Joosten

Heerlen: J.E. te Kaath-van Osch
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

15 maart 1990
Huize Douvenrade, Heerlen
Corr.adres: Vergiliusstraat 14, 6417KB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 19 maart as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Moeder zal bijzonder worden herdacht tijdens de h.
mis van as. zondag om 11.00 uur in de kapel van
huize Douvenrade.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, hedenmiddag van 14.00 tot
14.30 uur.

I "
Na een werkzaam en liefdevol leven dat getekend
werd door goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid,
is na een langdurige ziekte van ons heengegaan,
onze goede moeder, schoonmoeder, groot-en over-
grootmoeder

Helena Maria Urlings
echtgenote van wijlen

Johannes Hubertus Janssen
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in het ziekenhuis te Sittard, in de leeftijd van 82
jaar.

Grevenbicht: Jo en Lieke Janssen-Ruber
Eric t, Nancy, Bettina

Munstergeleen: Gerda en Huub Borias-Janssen
Ruud en Mirjam
Jack en Angelique

Limbricht: Nico en Els Janssen-Deriks
Jos en Ellen
Anita en Richard

Obbicht: Mia en Jan Colaris-Janssen
Erna en Math, Sven
Angela en Harold

Buchten: Lies en Wil Poulsen-Janssen
Ron en Birgit
Selma en Bart
Maurice
Familie Urlings
Familie Janssen

Bom, 14 maart 1990
Bejaardenhuis St. Maarten
Corr.adres: Kastanjestraat 6, 6127 EA Grevenbicht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 19 maart
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ca-
tharina te Grevenbicht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00
uur in voornoemde kerk.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransgebed
en de aansluitende eucharistieviering op zondag 18
maart a.s. om 10.45 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
Op 10 maart 1990 is mijn lieve, zorgzame man, onze
zwager en oom

Martin Schiller
in de ouderdom van 79 jaar overleden.

Heerlen: R.M. Schiller-Eichwald
Passaic NJ USA: Leah Schiller
Delmar NV USA: B. en Th. Zeltner-Schiller

Coxsackie NV USA: S. en R. Kornheisl-Schiller
en kinderen

Redding Conn. USA: E.H. van Oostendorp-
Eichwald

Redding Conn. USA: Chr. en R. van Oostendorp-
Boehn
Kyle

15 maart 1990
Euterpelaan 128, 6411 BL Heerlen
Ingevolge de wens van de overledene, heeft de be-
grafenis in besloten familiekring te Imstenrade-
Heerlen plaatsgevonden.

r t
Al lieeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons ge-
durende zijn hele leven heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve
man, onze,goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Jeu Helgers
echtgenoot van

Elsje Bron
Brunssum: E. Helgers-Bron

Sittard: Walter en Ingrid
Coen, Sjoerd

Brunssum: Eric en Rieky
Brunssum: Peter en Jolanda

Michaël, Kevin
Brunssum: Margriet en Marcel

Familie Helgers
Familie Bron

15 maart 1990
Past. Hagenstraat 10, 6442 BK Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 17.30 tot 18.30uur in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregoriuslaan op de Egge te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op maandag 19 maart
om 10.00 uur.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is uw naam in het condolean-
ceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin dat alles
voor haar betekende, toch nog overwacht van _S_s
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Magdalena
Offermans

weduwe van

Jan de Groot
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Horbach (BRD): Antoon Angerer
Jozefina Angerer-Pelzer

Kerkrade: Martin Angerer
Agnes Angerer-Rosenbaum

Dieren: Marie-José de Groot
en haar kleinkinderen
Familie Offermans

Kerkrade, 15 maart 1990, Erfweg 39
Corr.adres: Kruisstraat 44, 6461 HB Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 19 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Kerkra-
de-Bleijerheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats te Chevre-
mont.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene zaterdag 17 maart om 18.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 Chèvremont-Kerkra-
de, gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor devele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de
crematie van mijn lieve echtgenoot, onze va-
der en opa

Hein Broun
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

Sjaan Broun-van de Spijker
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 18 maart as. om 11.15 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus Maria ten
Hemelopneming te Chevremont-Kerkrade.

■ *_.
In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be-

■""^^ danken voor het enorme medeleven bij de uitvaart en de
crematie van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Hubert Peter
van Galen
willen wij u langs deze weg onze oprechte dank betuigen.
Wij wisten dat hij geliefd was bij velen, maar dat hij van zo
veel vrienden afscheid moest nemen, beseften wij pas bij
zijn uitvaart. Uw bloemen en uw schriftelijke en persoon-
lijke condoleances hebben ons goed gedaan.

Mevrouw G. van Galen-Vanderhoeven ..
kinderen en kleinkinderen _

Heerlen, 1 maart 1990 f
De plechtige zeswekendienst, waarvoor wij u beleefd uitnodi-p
gen, zal worden gehouden op zondag 18 maart as. om 11.15 M
uur in de dekenalekerk St.-Pancratius te Heerlen. Na afloop
van de h. mis samenkomst in de crypte onder de kerk.

Mevrouw M.C. Martens f
verloskundige |jr

ler
zal na 40 jaren werkzaam te zijn geweest in Sittard en v
omgeving, haar praktijk met ingang van 1 april 1990 o>
beëindigen, 't

.1
Ter gelegenheid hiervan zal op vrijdag 30 maart 1990 C
- om 14.00 uur in de basiliek van O.L. Vrouw van het

H. Hart, Oude Markt, Sittard, een h. mis uit ®

dankbaarheid worden opgedragen; tic
- een afscheidsreceptie worden gehouden in het

gemeenschapshuis Baandert, Frans Erensstraat 12, n.
Sittard, van 17.00 tot 19.30 uur. _

ól 36 GE Sittard, maart 1990 £_
Dr. Nolenslaan 1' k
i ,[r

t
Verbijsterd hebben wij afscheid genomen van

Pauline
Tiebosch-Storms

echtgenote van

Ton Tiebosch
Zij mocht slechts 34 jaarworden.
Lieve mama van: Jasper t, Marjolein, Maurits

Familie Storms
Familie Tiebosch

6301 GD Valkenburg a/d Geul, 14 maart 1990
Cremerstraat 31
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 17 maart om 10.30 uur in de kerk
van de H. Stephanus te Wijnandsrade, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Na afloop van de crematie is er gelegenheid tot per-
soonlijk condoleren in de koffiekamer van voor-
noemd crematorium.
De avondmis zal worden gehouden hedenavond,
vrijdag 16 maart, om 19.00uur in voornoemde kerk.
Desgewenst kunt u witte bloemen afgeven in het
uitvaartcentrum van Dela, Symphoniesingel 40 te
Maastricht, tussen 18.00 en 19.00 uur.

Met ontsteltenis en diep bedroefd hebben wij ver-
nomen dat onze voormalige medewerkster

Pauline
Tiebosch-Storms

is overleden.
Zij was vanaf het begin betrokken bij de opbouw
van devakgroep, om zich vervolgens geheel te wij-
den aan haar jonge gezin.
Diep bedroefd gaan onze gedachten uit naar echt-
genoot en familie.

Vakgroep immunologie RL

De plechtige eerste jaardienst voor

Twan Gelissen
zal worden gehouden op zondag 18 maart om
10.45 uur in de Hubertuskerk te Genhout-
Beek.

Mevr. M. Gelissen-Voncken
kinderen en kleinkinderen

Jezus allee^y
Ondanks zijn optimisme en goede moed hetatfei
we onverwacht afscheid moeten nemen van ml*,
man, vader, opa, broer en zwager ji-

Sipke !
Hardeveld Kleuver \.

echtgenootvan
*■Anna Francma Lena b

Hoekstra *,
op de leeftijd van 77 jaar.
.

Balkbrug: A.F.L. Hardeveld Kleuver-Hoekstf \
Nelly - Henk (,

Balkbrug: André - Carla l\
Richard
Herman - Margreet l

Lelystad: Simone 9Maurus j

Balkbrug, 10 maart 1990 1
Coevorderweg 48, 7707 AR "I
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden1
donderdag 15 maart jl. in het crematorium te H^.
len. i

-J;
tMaria de Peijper, 96 jaar, weduwe van Petr

Meijer, Kloosterlaan 7, Wessem. Corr.adres: Sl,
telstraat 24, 6051 BM Maasbracht. De plechtige i> J
vaartdienst zal worden gehouden zaterdag ,J
maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de *Medardus te Wessem.

m >L

ißlOmarkl
Milieubescherming kan od*

beginnen bij wat je eet. l

J^^M \ [\ AT__*l+] _
Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast EuroWi

'Aantal schrijnende gevallen neemt aanzienlijk toe'

Groot onderzoek naar
bestrijding nekkramp

MAASTRICHT - De Vrije
Universiteit van Amster-
dam is een groot onderzoek
begonnen om nekkramp
(hersenvliesontsteking) te
bestrijden. Het aantal men-
sen dat door de gevaarlijke
bacterie wordt getroffen die
nekkramp veroorzaakt,
neemt de laatste jaren aan-
zienlijk toe. Vorig jaar wa-
ren er 500 nekkrampgeval-
len, waarvan 35 met dodelij-
ke afloop.

Arts-epidemioloog Rob Schol-
ten van de Vrije Universiteit in
Amsterdam noemt de kort op
elkaar volgende gevallen geen
epidemie, maar spreekt van
'een seizoen-piek': „leder jaar
zijn er in december, januari en
februari veel slachtoffers van
nekkramp. Buiten is het koud
en mensen kruipen dicht op el-
kaar. De kans is dan groter dat
mensen door middel van een
hoestje elkaar aansteken".

De kwaadaardige bacterie die
nekkramp veroorzaakt, zit

vaak achter in de keel. Mensen
kunnen die bij zich dragen zon-
der daar zelf lastvan te hebben.
„Vooral 's winters kan de bac-
terie zich makkelijk in de slijm-
vliezen nestelen. Buiten is er
een droge lucht waardoor de
vliezen ook droog blijven. De
bacterie dringt dan gemakke-
lijk naar binnen. In de zomer
maakt hij weinig kans. De
slijmvliezen zijn vochtig en
voeren het kwaadaardige
beestje snel af.

Het blijkt dat vooral peuters en
jongeren in de leeftijd van 15
tot 20 jaar vatbaar zijn voor
nekkramp. Zij zijn nog in de
groei en hebben minder weer-
stand.
INog dit jaar willen de onder-
zoekers de resultaten over be-
strijding van nekkramp publi-
ceren. De wetenschappers zijn
verbonden aan het EMGO-in-
stituut dat zich bezighoudt met
onderzoek buiten de muren
van het ziekenhuis.
Arts-epidemioloog Scholten en
collega's bekijkenof het vaccin
dat in Scandinavië nekkramp
bestrijdt, ook in Nederland

werkt. Op het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne (RIVM) in Biltho-
ven heeft bio-chemicus Pool-
man een vaccin ontwikkeld dat
een bepaald type van de bacte-
rie meningocok uitroeit. Deze
bacterie veroorzaakt dè meest
ernstige vorm van nekkramp.
In Noorwegen wordt negentig
procent van de nekkramp-ge-
vallen veroorzaakt door dit
type. Binnenkort wordt het
vaccin uitgetest op de Scandi-
navische bevolking.

In Nederland zal de toepassing
van dit vaccin niet voldoende
zijn om nekkramp te bestrij-
den. Bij ons is dit type van de
gevaarlijke bacterie meningo-
cok slechts verantwoordelijk
voor tien procent van de nek-
kramp-slachtoffers.

Scholten zoekt uit welke soor-
ten van de meningocok in Ne-
derland kwaadaardig zijn. De
arts-epidemioloog is optimis-
tisch over het te verwachten re-
sultaat. „Het is niet moeilijk
om de verschillende types me-
ningocok op te sporen. We

moeten alleen nog testen ° \
mensen die besmet zijn met de f
bacterie genoeg anti-stoffcII n
produceren".

t

Gevaren
De bacterie meningocok ka* 1 \
behoorlijk schade aanrichte.1! t
aan het lichaam. Het ergste >*
wanneer het beestje zic^nestelt in het bloed waardoO' j
een kwaadaardige bloedvergi''
tiging optreedt. De bacterj*
geeft giftige stoffen af die d<j
bloedsomloop verstoren e
bloedingen in de organen vel"
oorzaken. „Deze aandoening^
gaan zo snel, dateen dokterbil'
na altijd met de rug tegen d
muur staat. Mensen kunneJ|
binnen een paar dagen sterv^als de gevaarlijke bacterie eef'
maal in het bloed zit," ald 11
Scholten.

Tien jaar geleden kwam ne*£kramp nauwelijksvoor. Sch°l'
ten: „Normaal gesproken is e
ongeveer eens in de twiotJ,
jaar een epidemie. Het afwee
systeem van de gemiddeldeb^volking is dan afgenomen. A
produceren te weinig anti-st°
fen en zijn eerder vatbaar"-
Maar ook buiten de piek-pei"l^
deskomt nekkramp vaak v°°„<j
Nog in januari 1989 werden 'mensen het slachtoffer v 3.
deze hersenvliesontstekip,^.
Dit is de hoogste score in ée
maand. Scholten: „Reden ê
noeg om degelijk onderzoek
doen naar een 'bestrijding
middel. De medische vvete
schap heeft deze ziekte flo
niet in de hand".
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tWillem Claessens, 80
jaar, weduwnaar van

Elisabeth Vineken,
Daalzicht 56, 6097 EM
Heel. Op uitdrukkelijke
wens van de overlede-
ne, heeft de crematie in
besloten familiekring
plaatsgevonden.



den te verrekenen, diende als extra
bewijs van de draagkracht van de
verdachte.

Geen kwaad
Het vierde staaltje van 'oplichtings-
vernuft' deed politierechter mr Her-
mesdorf van verbazing bijna van
zijn zetel tuimelen. Tussen de regels
van een brief van een notaris uit
Heerlen had W. de pastoor eeri zin-
netje laten typen, waaruit bleek dlat
zij 63.000 gulden aan verzekerings-
geld zou ontvangen.Volgens de Ge-
leense dacht de pastoor 'dat zulks
geen kwaad kon.' Omdat de vrouw
voortijdig door de mand viel, richt-
ten de laatste drie brieven evenwel
geen schade aan.

Politierechter Hermesdorf, die aei
iets dergelijks in zijn loopbaan nog
nooit te hebben meegemaakt, ver-
weet de hierbij betrokken instanties
een hoogst onzorgvuldig gedrag. De
oplichtster werd bij verstek veroor-
deeld tot acht weken gevangenis-
straf, waarvan vier voorwaardelijk
met een proeftijd van twee jaar. Die
'milde straf had zij voornamelijk te
danken aan haar blanco strafblad.

Van onze verslaggever
SITTARD - De Sittardse politie-
rechter mrG. Hermesdorf was gis-
teren met stomheid geslagen door
de uiterst geraffineerde oplichtings-
praktijken van verdachte N. W. uit
Geleen. Hij vond het verbijsterend
dat de vrouw, die bij de zitting niet
kwam opdagen, een pastoor, een
wethouder, een ambtenaar van de
sociale dienst en verkopers van een
meubelzaak van alles op de mouw
kon spelden zonder dat ze ook maar
een grijntje argwaan koesterden.
Vooral het speels gemak waarmee
genoemde overheidsinstantie een
rad voor ogen werd gedraaid, baar-
de de politierechter ernstig zorgen.

De Geleense had, gebruik makend
van een valse brief waarin stond dat
zij ruim 35.000 gulden te goed had
van de Raad voor de Kinderbe-
scherming in Maastricht, in een Ge-
leense zaak meubels, tapijten en be-
hang los weten te krijgen. Het docu-
ment was voor de verkopers vol-
doende waarborg voor haarkrediet-
waardigheid.

, Van onze verslaggever

AA.STRICHT - De provin-
ebesturen van Noord-Bra-
Int, Zeeland en Limburg zijn
iln mening dat in Zuid-Ne-
irland het verbranden van
Val moet worden toever-
ouwd aan één maatschappij,
iterlijk begin volgend jaar
illen zij beslissen over de
'uw van twee verbrandings-

Daarbij gaat de voor-
iur uit naar vestiging in
oerdijk en Buggenum. De►cc ovens krijgen een geza-

menlijke capaciteit van 1,6
Üjoen ton en vergen een in-
&stering van circa een miljard
Uden.

Drie provincies gaan
afval samen verwerken

Verbrandingsovens in Moerdijk en Buggenum

* drie colleges van Gedeputeerde
'sten hebben aan de electriciteits-

in hun gemeenschappe-
* gebied gevraagd het project na-
*f uit tewerken en te laten uitmon-
m in een NV Afvalverbranding
Wd-Nederland.
*t initiatiefvan de drie provincies
6mt overeen met een aanbeveling
'Ijl de Landelijke Coördinatiecom-
"ssie Afvalverwijderingsbeleid
"CCA).

Personeel
omroep

Landgraaf
bedreigd

Tarief
*t is de bedoeling dat de provin-
j*le energiebedrijven voor tenmin-
* zeventig procent aandeelhouder
**i de nieuwe NV worden. Twintig
'Ocent van de aandelen zouden inj^den moeten komen van stads-

" streekgewesten en de resterende
'tl procent in die van particuliere
lvesteerders.

* drie provinciebesturen gaan er-
.> uit dat in heel Zuid-Nederland

'M kostendekkend tarief voor af-
-1 kan worden inge-
,ei-d. De nieuwe maatschappij
°et in 1996 operationeel zijn.

Naïeveling

'Dit was nog maar
een voorproefje'

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Verschillende vrij-
willigers van de Lokale Omroep
Landgraaf (LOL) zijn afgelopen
week meerdere malen bedreigd.
Burgemeester Hans Coenders
spreekt van 'politieke fanatici uit
een bepaalde hoek. Op de aard van
de bedreigingen wilde niemand in-
gaan. Jo Dautzenberg van de om-
roep, zelf ook bedreigd, wilde niets
anders loslaten dan 'dat de zaak tot
op de bodem wordt uitgezocht. ""Dan pas zal ook eventueel aangifte
worden gedaan bij de politie. Vol-
gens Coenders hebben de bedrei-
gingen te maken met de raadsverga-
dering van gisteravond waar een
subsidie voor de omroep op de
agenda stond.
Coenders zelf neemt de bedreigin-
gen niet al te serieus op. Hij meent
dat de gemoederen over enkele da-
gen weer tot bedaren zullenkomen.

op gegaan om te demonstreren," al-
dus de vrouwen.
En waarom hebben de mannen niet
meegedaan? „Omdat dit nog maar
een voorproefje was. Er zullen nog
meer acties komen en dan moet er
misschien zwaarder geschut ingezet
worden en dan komen ook de man-
nen in actie," menen de vrouwen
van Vinkenslag. Ze zijn in ieder ge-
val niet bereid zich neer te leggen
bij de opheffing van het woonwa-
gencentrum. Lena Balendonck: „Ze
zeggen dat het hier een ghetto is,
maar in een ghetto ben je, als je ge-
dwongen wordt er te staan, wij zijn
hiervrijwillig en met veel plezier en
we willen hier blijven."

Vrouwen Vinkenslag na actie in centrum Maastricht

De brief was getypt, door de in de
ogen van de politierechter wel erg
goedgelovige pastoor in Geleen, die
het verhaal van de vrouw klakke-
loos aannam. De Geleense voorzag
met behulp van een kopieermachi-
ne het document van het officieel
briefhoofd van de Maastrichtse kin-
derbescherming. „Op vertoon van
de brief wist zij de meubelzaak voor
een gigantisch bedrag te tillen", ver-
zuchtte officier van justitie mr M.
Kolkert niet-begrijpend.
Met de vervalste brief - die oor-
spronkelijk bedoeld was om familie
en vrienden voor te spiegelen dat ze
bepaald geen armoedzaaister was -
stapte W. ook naar de sociale dienst
in Geleen teneinde van haar con-
tactpersoon, volgens de vrouw 'een
zeldzame naïeveling', voorschotten
op een uitkering los te weken.
Van deze ambtenaar kreeg de
vrouw een getekende verklaring,
voorzien van een gemeentestempel
en een handtekening van deverant-
woordelijk wethouder. Ook hierin
werd vermeld dat ze nog het nodige
geld te goed had. Met deze verkla-
ring wist de oplichtster weer huis-
vesting te regelen.
Ook een derde brief, een uitnodi-
ging van de sociale dienst om naar
de gemeentelijke secretarie te ko-
men om daar de verkregen voor-
schotten met van de Raad voor Kin-
derbescherming te ontvangen gel-Overeenstemmend

Reorganisatie
op stapel
voor HCG

Van onze redactie economie

LEIDEN/SITTARD - Het metaal
bedrijfHCG - met onder andereeer
vestiging in Sittard - is in gespan
nen afwachting van het reorgani|a
tie-plan, waarmee de directie *a
maanden bezig is. Het gaat nje
goed met de Hollandse Constructie
Groep en het is duidelijkdat de toe
komst van de metaalbouwer groten
deels van dit plan afhangt. Behafvi
dat 60 mensen van het hoofdkan
toor verhuizen naar Rijswijk is he
echter volstrekt onduidelijk wat e
precies gaat gebeuren.

Directeur R. Nicolaas van HCG wi
dat de staalpoot van zijn bedrijf-gro
ter wordt, misschien dooreen inter
ne groei, mogelijk door samenwei
king met derden. „Maar hoe die sa
menwerking eruit moet zien, wetei
we nog niet".
De Hollandse Constructie Groep
die behalve in Leiden en Sittard ooi
vestigingen heeft in vijf ander
plaatsen in Nederland, doet vrijwe
alles wat met metaalbouw heeft 't
maken.
Directeur J. Pellikaan van HCG Sil
tard is van mening dat de proble
men zeker niet opgaan voor zijn ves
tiging. „Het gaat hier uitstekend, fy
zorgen met 150 mensen voor cc:
omzet van vele tientallen miljoenei
en we dragen bovendien wezenlij]
bij aan het resultaat van het m<j€
derbedrijf."

HCG-Sittard doet het volgens PeH:
kaan zelfs zo goed dat het bedijj
nog wel twintig nieuwe lassers é:
apparatenbouwers kan gebruiker
Daarom houdt het bedrijf op 2
maart een open dag.

Protest tegen
komst Xantar

DELFZIJL - De komst van d
kunststoffenfabriek van Xantar o
het industrieterrein Eemsmond b
Delfzijl blijft op tegenstand stuitei
De Waddenvereniging maakt ew
stig bezwaar tegen de kunststoffer
fabriek (50 procent DSM, 50 procer
Idemitsu) omdat bij de voorgen-
men produktie van polycarbona*
de stof dichloormethaan vrijkom
die het waddenmilieu schade tot
brengt.
De Waddenvereniging heeft al t_
zwaren ingediend tegen de on
werpvergunning.
Xantar zegt bij het uitblijven van d
vergunning desnoods uit te kunne
wijken naar België.

j?ft woordvoerder van de provincie
■ftburg verklaarde gisteren dat*t initiatief van de drie provincie-

i^turen „naadloos" aansluit op de
/^stellingen en aanbevelingen
J*l het Provinciaal Afvalstoffen-

2 (PAP 2), dat Provinciale Sta-
J 1 van Limburg vandaag moeten
«dkeuren.

voorzieningen zijn. Och kom, we
hebben zelf al voor die voorzienin-
gen gezorgd, die hebben we hele-
maal niet meer nodig," meent Eef
Scheffer. Zij woont al vijfentwintig
jaarin Vinkenslagen daar is ze trots
op. Van de 'burgers' (zo wordt het
bevolkingsdeel dat niet in woonwa-
gens woont aangeduid) moet ze niet
veel hebben. „Jullie zorgen niet
voor je mensen, kom maar eens bij
ons kijken dan kunnen we je laten
zien hoe het hier gaat."

L dat plan wordt onder meer aan-
j^even dat vuilverbranding in
P^burg het best kan gebeuren in
P midden van de provincie, dicht'Ne Maas.

Man gewond
na val van
acht meter

Het doel van het maken van sub-
kampjes in de buurt van woonwij-
ken is integratie. „Ja, dacht U nou
dat daar iets van terecht komt. De
burgermensen willen ons toch hele-
maal niet. Hun huizen worden min-
der waard als er woonwagens in de
buurt komen. Denkt U dat ze ons
met open armen zullen ontvangen?
Nee meneer, wij zijn woonwagen-
volk en daar willen ze niets mee te
maken hebben," zegt ze en ze zit er-
bij op het puntje van de stoel.

Scheiding
Heel duidelijk is dat de scheiding
die voorheen werd aangebracht
door de 'burgerbevolking' (om die
term maar aan te houden) die in fei-
te niets van het woonwagenvolk
wilde hebben, nu is overgenomen
door de woonwagenbewoners. Deze
willen nu niets meer van de 'bur-
gers' weten.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Wie een-
maal hier woont wil nooit
meer weg. Wij zorgen tenmin-
ste voor onze mensen. Hier
worden geen ouderen in be-
jaardentehuizen gezet, gehan-
dicapten worden door ons zelf
opgevangen, onze kinderen
komen niet met drugs en pros-
titutie in aanraking. Wij rege-
len ons eigen leven, dat wil
onze traditie zo en dat willen
we zo houden." Een uitgespro-
ken mening van Eef Scheffer,
één van de vrouwen van het
woonwagencentrum van
Maastricht, Vinkenslag. Dins-
dag waren zij van de partij in
het centrum van de stad en het
gemeentehuis toen daar heftig
werd gedemonstreerd tegen
het gemeentelijke plan om
Vinkenslag op te heffen en
verspreid over de regio sub-
kampen voor woonwagens te
maken. Een dag later werd
met een kop koffie nog even
nagekaard met onder andere
Lena Balendonck,' Marina
Lutgens, Diana Balendonck,
Mia Lutgens en Marie Kre-
mers.

Een uitnodiging om hun rrtening te
geven hebben ze niet nodig, de koe
wordt meteen bij de horens gevat.
„Wij gaan hier niet weg. Dat willen
we niet en dat kunnen ze niet met
ons doen. Wij willen onze eigen ge-
meenschap blijven vormen." Klinkt
het van diverse kanten in de woon-
wagen in het hartje van Vinkenslag.
„Als je deze gemeenschap uiteen-
haalt en mensen apart zet, dan ko-
men er problemen. Kijk maar daar
waar het al gebeurd is," zegt Lena
Balendonck die goed beslagen ten
ijs komt en de eisen van Vinkenslag
goed op een rij zet. „Als je Vinken-
slag opheft, dan haal je families uit
elkaar. Behalve dat ontneem je de
woonwagenbewoner ook zijn werk,
want op de subkampen mag geen
sloop paatsvinden. Nou, wat moe-
ten we dan? Geef eens een voor-
beeld waar mensen gedwongen
worden om bij hun familie weg te
gaan en hun werk op te geven. Waar
gebeurt zoiets? Maar met ons willen
ze het wel doen. Den Haag zei vroe-
ger: centraliseren. Toen moesten
alle woonwagenbewoners in grote
centra bijeen gaan staan. We zijn
daaraan nu gewend en moeten we
weer uit elkaar. Alweer een ge-
dwongen verhuizing. Het is toch lo-
gisch dat we zoiets niet met ons la-
ten doen."

MAASTRICHT - Een 19-jarige
Krknemer van een montagebedrijf
f? Heerenveen is gistermorgen
ijl aar gewond geraakt bij een be-
vlfsongeluk in Maastricht. De
j?1. afkomstig uit Makkum, wasW| het werk op het dak van een be-
Wshal aan de Schoenerweg.

h ■\J viel van een acht meter hoge
Hj af toen hij bezig was
tj.' aan het aanbrengen van isola-

Materiaal. De jongeman werd di-
byt overgebracht naar het Akade-
(LSch Ziekenhuis waar geconsta-
vyr<l werd dat hij twee ruggewer-
fc,s gebroken had en de linkerpolsg enkel.
k
Jq,.r.echerche van de Maastrichtse
%, en de arbeidsinspectie stel-

en onderzoek in.

" Hans van Mierlo was goedvoor een volle zaal in Vaals. Foto:WIDDERSHOVEN

'Socialisten spelen Sinterklaas in verkiezingstijd'

Van Mierlo haalt in
Vaals uit naar PvdA

Ze willen samen blijven wonen,
voor elkaar blijven zorgen. Vroeger
werden woonwagenbewoners door
de samenleving apart gezet, nu wil
de woonwagenbewoner apart blij-
ven terwijl de samenleving, cq. de
overheid juist zegt: we gaan jullie
integreren in 'burgerwijken' dicht
bij scholen, dicht bij winkelcentra
en woonwijken, zodat het verschil
tussen woonwagenbewoners en
burgers steeds kleiner wordt. Maar
de woonwagenbewoner gelooft niet
in dat beleid, volgens haar en hem
werkt het niet.

Ex-directeur
Weldringstichting

uit ambt gezet
ïI^HEM _De ex-directeur van
J{ Zettense Heldringstichting,
"1i's k's ëisteren door het me-
mtc" tuchtcollege te Eindhoven
V_^n ambt gezet. Het medisch
w!}tcollege heeftF. de bevoegd-
%_! °m a's ar^s °P te treden ont"
). 0p grond van het feit dat
sch vertrouwen in de medi-e stand heeft ondermijnd.

,j6 moeder van een ex-patiënte
het

nc*e in 1989 een klacht in bij
gen medisch tuchtcollege we-
*i -_

e* verwekken van eena bij haar dochter door F.

Wgaf het college indertijd te
Hc S}en dat hij een lichaamsge-
ki6t. therapie op de patiënte

.e .a^ te en dat in de loop der tijd
Qy e "erapeutische relatie was
i'&u.. egaan in een persoonlijke
kif, rile- Uit die relatie werd een
v a geboren.

Volle zaal
Dat was in ieder geval goedvoor een
volle zaal gisteravond, met belang-
stelling van de landelijke media.
D66 doet het goed in de opiniepei-
lingen en hoopt ook in Limburg,
waar het erg slecht is vertegenwoor-
digd, het aantal raadszetels flink te
vergroten.

Van Mierlo hekelde de aankondi-
ging woensdagavond van vice-pre-
mier Wim Kok dat mensen die voor
hun woon-werkverkeer aantoon-
baar gebruik maken van het open-
baar vervoer, niet zullen worden ge-
kort in hun reiskostenaftrek. Ook
Koks opmerking dat alleenstaan-

„Dat gaat mij te ver", aldus het Ka-
merlid in Vaals. „De PvdA moet niet
vlak voor de verkiezingen met
strooigoed komen." Maar ook de op-
roep van CDA-partijvoorzitter Wim
van Velzen en de fractievoorzitter
van de christen-democraten in de
Tweede kamer, Elco Brinkman, om
ook op lokaal niveau zoveel moge-
lijk PvdA/CDA-colleges tot stand te
brengen, werd over de hekel ge-
haald. „Het is volstrekt onjuist van-
uit Den Haag te oordelen over plaat-
selijke coalities", aldus Van Mierlo.

Strooigoed

Van onze verslaggever
VAALS - D66-voorman Hans van
Mierlo heeft gisteravond in Vaals
uitgehaald naar zowel PvdA als
CDA. De fractievoorzitter van D66
in de Tweede Kamer verweet de
PvdA aan de vooravond van de ge-
meenteraadsverkiezingen Sin-
terklaas te spelen, terwijl het CDA
werd gehekeld omdat deze partij de
PvdA heeft opgeroepen de rege-
ringscoalitie op lokaal niveau zoveel
mogelijk te 'copiëren'.

den en bejaarden moeten worden
gecompenseerd voor de nadelige
gevolgen van de belastingherzie-
ning ('Oort), vond geen genade bij
Van Mierlo.

Hij verweet de regeringspartijen
een 'overdosis aan landelijke poli-
tiek' in de verkiezingscampagne te
gooien. Van Mierlo was overigens
met de trein vanuit Den Haag naar
Vaals afgereisd - „wat ligt het toch
ver weg" - om de pas opgerichte
D66-afdeling in de grensplaats een
steuntje in de rug te geven bij de
verkiezingen van woensdag.

„Vroeger moesten we met een em-
mertje ergens water halen. De
woonwagens werden gewoon in een
wei gezet. Nu moeten we zo nodig
naar subkampen omdat daar meer

Emmertje

„Alle grote centra weg, dat is een ge-
neraliserend beleid en dat kan niet.
Integratie kan ook vanuit een groot
kamp. Vinkenslag heeft de laatste
jaren hard gewerkt om deze ge-
meenschap te behouden en goed te
laten functioneren. Het kamp is
open, iedereen kan hier naar bin-
nen, de bewoners voldoen aan hun
verplichtingen betalen belastingen
etc. Ze hebben hier een zorgzame
samenleving opgebouwd. Nu lijkt
alles voor niets te zijn geweest. Dat
heeft een enorme teleurstelling te-
weeggebracht," vertelt André Kaai-
steker van het Woonwagenwerk van
Vinkenslag.
De teleurstelling werd omgezet in
actiebereidheid toen bleek dat ook
in andere grote woonwagencentra
dezelfde aversie tegen opheffing be-
stond. Vijftien grote centra trokken
aan de bel en lieten weten niet ak-
koord te gaan met de plannen. „Wij
vernamen dinsdag dat de gemeente-
raad van Maastricht 's avonds een
beslissing zou nemen over Vinken-
slag. Spontaan zijn wetoen de straat

Vrijdag 16 maart 199015

# Vrouwen
van Vinken-
slag praten na
over de actie
van dinsdag.
Vlnr: Lena Ba-
lendonck, Ma-
nna Lutgens,
Diana Balen-
donck, Mia
Lutgens die
koffie in-
schenkt en Ma-
rie Kremers.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Meester-oplichtster
verbijstert rechter

'Meubelzaak getild voor gigantisch bedrag

Limburgs dagblad provincie



het Stadskantoor, Nieuwe Markt 55,
Echt, gedurende de kantooruren
van 9.00 tot 12.30 uur.
Echt, 16 maart 1990

De burgemeester van Echt,
Mr. L.H.F.M. Janssen.

Van onze verslagevej
MAASTRICHT - Pro{
Greep van de Rijksuni»
teit Limburg pleit voor 3
voering van een bejaarde!
slag in Nederland. Het fnet zoiets worden als kit
bijslag, maar dan voor df
zinnen waar een et
iemand wordt verzorgd. [

Onbetrouwbare getuige
zorgt voor vrijspraak

Officier kan heling gereedschap niet bewijzen

SITTARD- Omdat de verkla-
ring van de belangrijkste ge-
tuige niet erg geloofwaardig
bleek, werd J.S. uit Kerkrade
door de Sittardse politierech-
ter vrijgesproken van heling
van gestolen gereedschap ter
waarde van 35.000 gulden.

„De maatregelen van »
hebben er voor gezorg<|
een aantal aftrekposten i
men te vervallen, waai
het juist heel kostbaar il
een bejaarde moeder in|
te nemen. Het is noodzaP
om mantelzorg financieel
trekkelijk te maken," ii
Greep en hij stelt daarorrtj
een bejaardenbijslag il
voeren of een bëlastingvf
komen van duizend g.
per maand voor mense^
een bejaard iemand inf
hebben.

Greep is lijstduwer val
WD in Maastricht, hij f
als nummer 11 op de lijst
de liberalen. Volgens Gr#
de WD zeer begaan ma
lot van de bejaarden in cl
menleving. De VVD wf
mantelzorg, het werk di
vrijwilligers doen voor di
vang van ouderen, sti»
ren.

Op het tweede punt van de
aanklacht wegens heling
werd S. wèl schuldig bevon-
den. Het betrof hier een lasap-
paraat, dat W. op valse naam
gehuurd had en aan S. 'gege-
ven' had in ruil voor het ma-
ken van een slaapcabine. Hij
werd veroordeeld tot twee
weken voorwaardelijke ge-
vangenisstraf en een boete
van 500 gulden.

gen afgelegd te hebben' - als
getuige niet geloofwaardig.
Het resultaat was dat S., tegen
de wens van officier van justi-
tie mrM. Kolkert die vier we-
ken celstrafhad geëist, vrijge-
sproken werd van heling van
het gestolen gereedschap.
MrHermesdorf wenste geen
uitspraak te doen over de te-
ruggave van het gereedschap
aan het montagebedrijf, hoe-
wel de eigenaar verklaard had
het gereedschap herkend te
hebben. Hiertoe moet volgens
de politierechter een civiel-

rechtelijke procedure gevolgd
worden.

De Kerkradenaar werd ervan
verdacht de enorme hoeveel-
heid gereedschap, afkomstig
uit een in maart 1989 in Sit-
tard gestolen bestelbusje,
voor de spotprijs vart 250 gul-
den gekocht te hebben.

Het bestemmingsplan „Integrale
herziening voorschriften diverse
bestemmingsplannen i.v.m. uitslui-
ting categorie A-inrichtingen Wet
Geluidhinder" ligt met het goed-
keuringsbesluit vanaf 19 maart 1990
gedurende één maand voor een
ieder ter inzage op kamer 2.09 van

Het beroepschrift dient te worden
gericht aan de Afdeling Geschillen
van Bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's Graven-
hage.

Tegen het besluit van Gedeputeer-
de Staten is derhalve nog alleen be-
roep op de Kroon mogelijk voor
zover dat betrekking heeft op de
niet onherroepelijke bepaling, ter-
wijl dat beroep slechts kan worden
ingesteld door hen die zich tijdig
met bezwaren zowel tot de gemeen-
teraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend.

GEMEENTE ECHT
Goedgekeurd bestemmingsplan

uitsluiting
categorie A-inrichtingen

De burgemeester van Echt maakt
ingevolge het bepaalde in artikel 28,
lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat Gedeputeer-
de Staten van Limburg bij besluit
van 27 februari 1990, nr. Br 42878,
het bij besluit van de raad van Echt
van 28 september 1989 vastgestelde
bestemmingsplan „Integrale herzie-
ning voorschriften diverse bestem-
mingsplannen i.v.m. uitsluiting ca-
tegorie A-inrichtingen Wet Geluid-
hinder" hebben goedgekeurd en te-
vens hebben bepaald dat hun be-
sluit tot goedkeuring onherroepe-
lijk is, behoudens ten aanzien van
het in deze herziening begrepen ar-
tikel 3, lidA, deeluitmakend van de
aanvulling c.g. herziening van de
voorschriften van het bestem-
mingsplan Kalkzandsteenfabriek
2e herziening.

GEMEENTE MARGRATEN
Bekendmaking (gedeeltelijke)
goedkeuring bestemmingsplan

Keerberg
De burgemeester van Margraten
maakt bekend dat Gedeputeerde
Staten van Limburg bij besluit van
20 februari 1990, no. Bp 44977 goed-
keuring hebben verleend aan het
bestemmingsplan Keerberg, met
uitzondering van een gedeelte van
de plankaart en artikel 5 van de
voorschriften. Tevens hebben Ge-
deputeerde Staten bepaald dat hun
besluit ten aanzien van het overig
gedeelte van de plankaart en de
voorschriften onherroepelijk is.
Het besluit van Gedeputeerde Sta-
ten, alsmede onderhavig bestem-
mingsplan liggen met ingangvan 19
maart 1990 gedurende een maand
ter inzage ten gemeentehuize,
Hoenderstraat 2 te Margraten, afde-
ling R.O.M, (openstelling iedere
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur).
Een ieder die bezwaren heeft tegen
de onthouding van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten kan ge-
durende de termijn van terinzage-
legging beroep instellen bij de
Kroon.
Het beroepschrift dient, gericht aan
H.M. deKoningin, in tweevoud ing-
diend te worden bij de Afdeling
voor Geschillen van Bestuur, post-
bus 20019, 2500"EA 's-Gravenhage.

Margraten, 16 maart 1990.
De burgemeester voornoemd,
drs. H.J. Kaiser.

Dienstjaren bepalen
voortaan opzegtermijn

Leeflijd en betalingstermijn lellen niet metEigendom
De belastende verklaring
stamde van een van de die-
ven, A,W. uit Heerlen, die
door de officier van justitieals
getuige a charge was opgeroe-
pen. Meteen na de diefstal
was W. naar eigen zeggen in
het gestolen busje met inhoud
vanuit Sittard naar Kerkrade
gereden, waar hij in de garage
van S. alles uitgeladen had.
Tevens had hij met behulp
van S. het bestelbusje, eigen-
dom van een montagebedrijf
uit Sittard, onherkenbaar ge-
maakt. Het busje werd later
teruggevonden op een par-
keerplaats bij Hoensbroek.
De verdachte verklaarde dat
de bij hem aangetroffen ge-
reedschappen niet afkomstig
waren van de diefstal, maar
zijn persoonlijk eigendom.
Hij had zijn garage ter be-
schikking van W., die gezegd
had het busje te willen repare-
ren.
Hoewel de politierechter
mr G. Hermesdorf ook de no-
dige twijfels omtrent het ver-
haal van de verdachte uitte,
vond hij W. - die zei 'bij meer
dan dertig zaken betrokken te
zijn en al honderd verklarin-

Ook deplicht datvoor elk!
slag een vergunning ij

«worden aangevraagd bij'
arbeidsbureau, blijft bestl

tic) gisteren (donderdag) bij
de TweedeKamer hebben in-
gediend. Het grote aantal re-
geltjes belemmert bedrijven
op dit moment flexibel in te
spelen op de economische
ontwikkelingen.
De bewindslieden stellen ver-
dervoor de mogelijkheden te
verruimen om tijdelijke ar-
beidscontracten per direct te
kunnen beëindigen. Zo moet
het mogelijk worden een tij-
delijk contract met een half
jaar te verlengen zonder dat er
een opzegtermijn geldt. Dat is
nu niet mogelijk. Bij collectief
ontslag is een maand wacht-
tijd bij het arbeidsbureau niet
langer verplicht indien de
werkgever een regeling heeft
getroffen met de bonden.

DEN HAAG - De opzegter-
mijn van een arbeidscontract
moet voortaan uitsluitend
worden afgemeten aan het
aantal dienstjaren. Leeftijd
van de werknemer noch de
betalingstermijn mogen van
invloed zijn op de lengte van
die periode. Als wettelijke re-
gel zal voor elke vijf jaar ar-
beid een maand opzegtermijn
gelden. Voor mensen die hier-
door vier maanden van tevo-
ren ontslag moet worden aan-
gezegd, wordt een aparte re-
geling getroffen.
Deze regeling vormt onder-
deel van een wetsvoorsteltot
vereenvoudiging van het ont-
slagrecht, dat minister De
Vries (sociale zaken) en
staatssecretaris Kosto (justi-

De vereenvoudiging betel
overigens niet dat het mal
lijker wordt een werknè
zo maar te ontslaan. lerl
die door verlenging 'lal
dan twee jaar bij dezelfdl
ma werkt, wordt voortaai
schermd tegen ontslag alt
volg van ziekte, zwaï
schap en militaire dienst!
wetsvoorstel bepaalt bw
dien dat de proeftijd vang
arbeidscontract voor .
paalde tijd nooit langer'
duren dan twee maande!
op de eerste werkdag in|
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officiële mededelingen Ne taalwetenschap aan de
Katholieke Universiteit
van Nijmegen.
In 1981 promoveerde hij
op een onderzoek getiteld
'Analogie et Lexique: Le
problème de I'opacité en
phonologie générative.'
Wetzels was de laatste ja-
ren werkzaam op de K.U.
Nijmegen.

Limburgs Dagblad

Ex-inwoner
Schinnen

hoogleraar

HEERLEN - W.L.M. Wet-
zels, geboren in Schinnen,
is per 1 maart benoemd tot
hoogleraar in de Franse
Taalkunde aan de Vrije
Universiteit van Amster-
dam. Hij is vooral bekend
geworden vanwege zijn
bijdrage aan de theoreti-
sche vernieuwingen van
de fonologie (uitspraak-

kunde).
Wetzels (38) studeerde van
1969 tot 1975 Franse taai-
en letterkunde en algeme-



'Zoetermeer verkrachtte mijn kunstwerk'

Weer kort geding
van Theo Lenartz

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De Heerlense kun-
stenaar Theo Lenartz voelt zich
op zijn ziel getrapt. Alweer. Hij
heeft nu de gemeente Zoeter-
meer gedagvaard wegens mis-
vorming, aantasting en vermin-
king van zowel zijn goede naam
als zijn kunstwerk bij jongeren-
centrum 'De Sirkel' in deze ge-
meente. Niet zo lang geleden
spande hij om dezelfde reden
een gedingaan tegen de gemeen-
te Sittard.

De kunstenaar kreeg in 1981 op-
dracht van de gemeente Zoeter-
meer om een reliëf op de buiten-
muur van het jeugdcentrum te
maken. Toen het gebouw vijf
jaar later, na een brand, her-
opend werd, was het werk vol-

gens zijn eigen woorden 'ver-
kracht.

„Een of ander bedrijf heeft de
kleuren veranderd en de naam
van het centrum er amateuris-
tisch overheen geschreven. Mijn
werk is nu zodanig misvormd,
dat het niet meer van mij is", al-
dus Lenartz.
De gemeente Zoetermeer zei

toentertijd dat zij zich niet aan-
sprakelijk voelde voor deze
daad. Wel was zij bereid het
kunstwerk in de oude staat te
herstellen.

Nu, vier jaar later, heeft de Heer-
lenaar nog niets van de gemeente
gehoord. Het kunstwerk blijkt
nog niet hersteld te zijn. Lenartz
beroept zich bij het kort geding

Limburgse winkeliers
tegen later sluiten

Veelprotesten in geëmotioneerde vergadering

Van onze redactie economie

HEERLEN- In een geëmotioneerde vergadering hebben ruim
honderd vertegenwoordigers van plaatselijke Limburgse win-
keliersorganisaties bijna unaniem 'nee' gezegd tegen een ver-
ruiming van de winkelopeningstijden. NCOV-onderhandelaar
Bosman die in 'De Grote Hegge' in Thorn het onlangs met de
sociale partners overeengekomen compromis over de ope-
ningstijden kwam verdedigen, kreeg een storm van protest
over zich heen. De bij deLimburgse Organisatie van Zelfstan-
dige Ondernemers (LOZO) aangesloten middenstanders
stuurden hem woensdagnacht met een duidelijke afwijzing te-
rug naar Den Haag.

Werk verdwijnt
Onrust bij

DSM Limburg
Services

sumentenorganisaties niet zou luk-
ken onderling een overeenkomst te
bereiken.

Bosman kwam uitleggen hoe het
vorige week tot een moeizaam com-
promis over de winkelsluitingstij-
den is gekomen tussen de werkge-
vers, werknemers en het ministerie
van Economische Zaken. Kern van
het compromis is dat de winkels da-
gelijks een halfuur langer open mo-
gen blijven (tot 18.30 uur) en dat de
sluitingstijd op zaterdag van 17.00
naar 18.00 uur mag worden verscho-
ven.
Minister Andriessen van EZ zou
hebben gedreigd zelf met een voor-
stel voor verruiming van de ope-
ningstijden te komen, als het de
werkgevers, werknemers en de con-

aclav Havel genoemd als kanshebber

Bosteuropeaan maakt
kans op Karlspreis

Het vorige week daarom inderhaast
bereikte compromis is echter zeer
tegen de zin van de bij de NCOV
aangesloten LOZO-winkeliers. Een
verruiming van de openingstijden
kost hen veel geld en levert niks op,
want per saldo wordt er toch niet
méér gekocht, zo luidde een van de
bezwaren. Maar er waren er nog veel
meer.
De middenstanders vinden dat de
huidige openingstijden ruim ge-
noeg zijn en de consument genoeg
tijd heeft om boodschappen te
doen. Bovendien wordt er steeds
korter gewerkt. De winkeliers zou-
den wat dat betreft met de tijd moe-
ten meegaan door korter in plaats
van langer te werken. Met langere
openingstijden wordt het daarnaast
nog moeilijker dan het nu al is, per-
soneel te vinden, zo vreest men. Nu
al verlaten steeds meer werknemers
de detailhandel voor een zittend be-
roep, een parttime aanstelling of
een 36-urige werkweek.

Bezwaren

De veerman staakt niet...
van Europa te komen en tot een
duurzame Europese vrede.
Nieuw is ook dat deraad van de stad
Aken voortaan bij de verkiezingvan
een kandidaat voor de prijs een be-
langrijke stem in het kapittel krijgt.
Alle vier partijen die zitting hebben
in de gemeenteraad - SPD, CDU,
Groenen en FPD - zijn met een af-
gevaardigde in het directorium ver-
tegenwoordigd.

Duo
De overige elf bestuursleden zijn
vijf vaste, onder wie Oberbürger-
meister Linden, zes afgevaardigden
van het comité voor de toekenning
van de prijs en twee onafhankelijke,
prominente personen Duitse
nationaliteit, die actief (geweest)
zijn in het Europese eenwordings-
proces. Dit 'duo' wordt in overleg
met het directorium benoemd.

Men wijst er verder op dat als de
winkels de deuren sluiten de dag-
taak voor de winkeliers nog lang
niet voorbij is. Eenmaal klaar is de
avond al zo ver gevorderd, dat maat-
schappelijke activiteiten in de knel
dreigen te raken.
De LOZO zal een brief over het op
de vergadering ingenomen stand-
punt naar het NCOV-bestuur stu-
ren. LOZO-secretaris Rooskens ver-
wacht dat de mening van de LOZO
als grootste organisatie binnen het
NCOV wel enige indruk zal maken.
Hij heeft bovendien gehoord dat
ook andere NCOV-districten het
compromis afwijzen. Dat zou ertoe
kunnen leiden dat het NCOV zijn
compromis-standpunt in Den Haag
moet herzien.

Van onze verslaggever

- Begin volgende week
in Aken bekendgemaakt

kfden wie de Internationale
van de

yistad krijgt. Tot dan toe
f het directorium voor de

van de onder-vinding zich in diep stilzwij-
'e/'Aangenomen wordt dat in
ggj licht van de fundamentelejrii;^entelingen in Oost-Euro-
iaj*e aandacht van het prijs-
.gpningscomité ditmaal op
m Oostblok is gericht. Alsitëpüjke kanshebber voor degrlspreis 1990' wordt in de
afH_se wandelgangen ded^ehoslowaakse president
i#'av Havel genoemd.
in
( er duiken namen op van pro-nte Hongaren, onder wie pre-

Miklos Nemeth en minister
k buitenlandse zaken Gyula
«'Pc uitreiking van de onder-
J^ing geschiedt op 24 mei aan-

jl,| «e (Hemelvaartsdag). De met
"|ij vertoon gepaard
(jljj) Plechtigheid vindt per tradi-

in de kroningszaal van hetnse raadhuis.
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BERG/STOKKEM - De veerman in
Berg zet er in deze dagen wat meer
vaart achter. Zijn krakend en puf-
fend pontje maakt, met dank aan de
Belgische douaniers overuren. Het
zijn de Belgische grensposten diezo
vriendelijk zijn nu al vele uren en
dagen achtereen het verkeer lam te
leggen vanwege een eis om meer
geld. „Het is hier inderdaad duide-
lijkmerkbaar dat er iets aan de hand
is....en wanneer Belgen eenmaal
gaan staken dat houden ze dat ook
lang vol", lacht veerman Knoors
veelbetekenend.

Tussen Berg (Urmond) en Stokkem
is er doorgaans een behoorlijk aan-
bod van bewoners van biede dorpen
die voor enkele kwartjes de over-

tocht van enkele minuten maken
om een omweg uit te sparen. Een
behoorlijke boterham voor de veer-
man. Sinds maandag rinkelt de kas-
sa aanzienlijk meer en zit de veer-
man geen minuut meer stil. „Aan-
vankelijk vonden alleen degenen
die van het veer op de hoogte zijn de
weg hiernaar toe. Wanneer acties
langer duren vinden er meer men-
sen de weg, maar tegelijk blijven
weggebruikers die niet perse de.
weg op hoeven thuis en stellen een
bezoekje aan deze of aan de andere
kant van de rivier uit", zegt Knoors
tussen enige snelle overtochten met
een volle bak...

Acht tot tien personenauto's tege-
lijk is het maximum en wanneer er
zich een vrachtwagen aan de water-

Als het overleg op topniveau onver-
hoopt niets meer oplevert, rest de
LOZO-winkeliers nog één alterna-
tief. Ze kunnen altijd nog onderling
afspreken om in de toekomst ge-
woon vast te houden aan de huidige
sluitingstijden.

Volgens dr. Cadenbach is het be-
langrijk dat uitverkorenen ook pu-
bliekstrekkers zijn, want „een Karl-
spreis-dag voor een lege Markt is
een onding."

Biertappers
uit Almelo

winnen
in Wijlre
Van onze verslaggever

Centraal
v'rUcturele veranderingsproces

0
1„ st-Europa staat centraal in een
e^Paste beginselverklaring die

1 £j^rgermeister Jürgen Linden
s_.' en de woordvoerder van het
j-°rivm voor detoekenning van

tj^el-de-Grote-Prijs, dr. Hugo
I gisteren in Aken uitga-

Derde groep
patiënten

naar Londen
ROERMOND - Volgende week
woensdag vertrekt weer een groep
hartpatiënten voor een bypass-ope-
ratie naar Londen. De patiënten
stonden allen op de wachtlijst van
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht.
Dat heeft de stichting die de hart-
luchtbrug heeft opgezet, de Stich-
ting Nederlandse Hartpatiënten in
Roermond, gisteren meegedeeld.
Het is de derde groep 'Maastrichtse'
patiënten. Het AZM stelde vorige
week, na de uitbreidingvan het aan-
tal toegestane operaties in Maas-
tricht, dat dit de laatste groep zal
zijn die op advies van het zieken-
huis naar Londen gaat.
De groep Limburgers die vorige
week donderdag en vrijdag door de
Maastrichtse hartchirurg Prenger
en de Britse chirurg dr. Smith is ge-
opereerd, komt morgen terug. Alle
patiënten maken het goed.

?i fkt HWordt onder andere opge-
t W dat de verlening van de on-

neiding geschiedt „in samen-ierr.'net, de preambule van het

'' d 6nt"' alsmede „in het besef

' IJu6 Politieke veranderingen in
l e J"opese landen en ten dienste
.i_ stelselmatignaar elkaar toe-end Europa."

" De juryleden (vlnr) Gillissen, Wassink, Blezer en Willemsen volgen nauwgezet de
verrichtingen van de horeca-studenten Foto: WIDDERSHOVEN

WIJLRE - De Middelbare Hore-
caschool Almelo is in Wijlre na-
tionaal kampioen biertappen ge-
worden. Aan deze jaarlijksewed-
strijd, deze keer georganiseerd
door de Koninklijke Brand Bier-
brouwerij, deden tien scholen
mee. Behalve een fraaie beker
mochten de Tukkers ook een
geldprijs (’ 1000,-) in ontvangst
nemen.
Tweede werd Groningen en Den
Haag veroverde brons. Voor het
vijftal uit Heerlen was er ditkeer
geen eremetaal weggelegd. Ook
de eerste prijs bij de individue-
len ging naar Almelo, aangezien
student Theo Roesink een ware
meester bleek te zijn in het tap-
pen van het gerstenat.
De plaatsen twee en drie gingen
naar studenten uit Groningen.

Kerklaring
O Vlting daar°P kondigt het

_en chaam aan dat het nog dit
°vep Verklaring wil opstellen, die

*le o ccr»stemming is met de ac-
_s v °elstellingen voor de toeken-
'r ZaJl^6 onderscheiding. Het co-
Vel aarbiJ vooral de politieke,
|Ver

e en sociale inspanningen
1,1°«_ f n' e overa' geleverd wor-tot de gewenste eenwording
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nderzoek naar
ophalen van

machtstemmen
t ÈN EN VELDEN - Een onder-
daan de rijkspolitie heeft uitge-
dh dat enkele personen op ver-

tan een kandidaat voor de ge-
eraadsverkiezingen in het

tllimburgse Arcen en Velden
-afichten hebben opgehaald. De
jtaondse persofficier van justi-
js»r J. van Delft, heeft dit giste-
rdekendgemaakt.

<. ns hem belden de ophalers bij'
whers in de wijk Velden aan en
dien ofzij al danniet gaan stem-
d Bij een negatief antwoord
i_en zij om de oproepkaart voor-
Van een volmacht. Zeker tweelers zijn hiermee bezig ge-

_t
a^olmachtstemmen zijn inmid-
i. chterhaald. Volgens de plaat-
n'e WD gaat het om veel meer
ulfichten. Mogelijk zelfs hon-
el De VVD heeft deze zaak ook
rtet rollen gebracht. De door de
-nte alleen met W. aangeduide
ifdaat staat, aldus raadslid Pe-
vtan de VVD, op de lijst van hetd
el
ïfcns justitie is er vermoedelijk
le van overtreding van artikel

41 deKieswet en van uitlokking
an. Van een mogelijk misdrijf

l nu toe niets gebleken, maar
/*derzoe.k is nog niet afgerond.
Hemeester Mooren van Arcen en
Sn wacht de resultaten van het
ieel onderzoek af alvorenskegelen te nemen.

Maastricht neemt proef

'Parkeren op
rippenkaart'

itöTRICHT - De gemeente
njtricht neemt binnenkort een
al met een abonnementensys-
Uvoor het gebruik van parkeer-
i*_ en parkeerautomaten.

ifcht wordt aan het invoeren
haartjes met een 'aftel-strip', zo-
c*eds in gebruik bij de telefoon-
net. Slaagt de proef, danwil men
.bonnement-parkeren in de eer-
'laats mogelijk maken voor in-
ws die thans een parkeerver-
ifing bezitten.

'bij wordt met name gedacht
en andere belangheb-

ijen in het randgebied van ge-
beerde parkeerzones.

Miljoenenclaims tegen
Limburgse bedrijven

Rijk wil kosten bodemsanering verhalen

Hmburgs dagblad

kant meldt, zit het pontje in een
keer vol.

„Vrachtwagens daar ben ik niet zo
wild van. Gistermorgen bleef er een
hangen aan de klep van het pont en
dan ben je wel even bezig", zegt
Knoors terwijl hij een vrachtwagen
met aanhangeraan boord loodst. De
vrachtwagen is er debetaan dat zich
een eerste file wachtenden op deze
zonnige morgen formeert.
„Er mag niemand meer bij", beslist
de veerman in een oogopslag en in
een mum van tijd staat de aanrij-
strook vol met auto's, voor het me-
rendeel Belgen die in Sittard naar
de Markt zijn geweest en snel naar
huis willen. „Bij dit mooie weer een
aardig uitstapje", lacht een Belgi-
sche echtpaar bij het betalen van de
overtochtpenningen.
Knoors de veerman rent alweer
naar voren om de slagboom te ope-
nen. Hij krijgt vandaag geen secon-
de rust dat is al duidelijk Hij pro-
beert niet echt blij te kijken, terwijl
het pontje kreunt en steunt.

Van onze redactie economie

GELEEN - De werknemers van
DSM Limburg Services (DLS)
zijn ongerust over de toekomst
van DLS en hun eigen afdelin-
gen. Gevreesd wordt dat hun ba-
nen op de toch komen te staan,
nu de divisies zich steeds meer
op de kernactiviteiten concen-
treren. Bijkomende werkzaam-
heden zoals onderhoud en repa-
raties wil het chemiebedrijf
steeds meer gaan uitbesteden.
„DSM Limburg BV dreigt op die
manier afhankelijk te worden
van gespecialiseerde firma's", al-
dus Hans van Winkel van de In-
dustriebond FNV. Hoewel DSM
nog bezig is met een toekomst-
plan voor DLS, zien de DLS-me-
dewerkers al dat allerlei op-
drachten aan andere firma's wor-
den verstrekt.

De FNV vindt dat er snel duide-
lijkheid moet komen over de vi-
sie op de toekomstige positie en
omvang van DLS binnen DSM
Limburg BV. Van Winkel: „De
werknemers hebben daar recht
op. Uitgaande van de praktijk
dat er geen gedwongen ontsla-
gen zullen plaatsvinden, zijn de
mogelijkheden om te reorganise-
ren beperkt."

De bond is bang dat DSM in zijn
streven om meer uit te besteden,
zijn doel voorbij schiet. „Vóórko-
men moet worden dat straks de
DSM-divisies alleen de eigen be-
langen gaan nastreven en het
niet meer zo nauw nemen met de.
kwaliteit van de ingehuurde fir-
ma's. De brengt grotere veilig-
heidsrisico's met zich mee."

# Veerman K.7ioors heeft he
druk. Starten, geld ophalen ei
ontschepen en dat in een hoo(
tempo...:.

Foto: PETER ROOZEf

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het rijk procedeert
momenteel tegen drie Limburgse
bedrijven om de kosten van bodem-
sanering van vervuilde bedrijfster-
reinen vergoed te krijgen. Het gaat
om de bedrijven Kennis (handel in
ijzer en metalen) in Weert, het tank-
station Kuwait in Swalmen en de
Limburgse Oliecentrale in Beek.
Van Kennis wordt minimaal ander-
half miljoen geëist, van de eigenaar
van het tankstation een miljoen.

Over de hoogte van de claim tegen
de LOC (voor de vervuiling van een
voormalig bedrijfsterrein in Maas-
tricht) wist een woordvoerder van.
de landsadvocaat in Den Haag giste-
ren geen uitsluitsel te geven, maar
de kosten van de sanering bedroe-
gen in 1988 een miljoen gulden.
De opdracht om de vervuilende be-
drijven gaat uit van het ministerie
van VROM. In totaal wordt momen-
teel tegen 120 bedrijven in Neder-
land op grond van de interimwet
bodemsanering geprocedeerd om
de kosten van bodemsanering ver-
goed tekrijgen. In totaal bestaan bij
het ministerie achthonderd dossiers
van bedrijven die terreinen hebben
vervuild.
Bij het tankstation in Swalmen

werd vervuiling met aromaten en
olie geconstateerd. De dagvaarding
tegen de eigenaar van het bec:
ging al in mei 1988 de deur uit. De'
advocaat van de eigenaar,
mr R. Cats uit Roermond, betwist
zowel de schade zelf als de aanspra-
kelijkheid van de eigenaar.
Volgens Cats is de eventuele schade
niet aan de huidige eigenaar te wij-
ten, maar aan voormalige eigenaren.
Een gerechtelijke uitspraak wordt
niet binnen een jaarverwacht.
Bij Kennis in Weert gaat het om ver-
vuiling met zware metalen en mine-
rale olie. Bij het bedrijf was gister-
middag niemand voor commentaar
bereikbaar. Ook hier zal een gerech-
telijke uitspraak nog lang op zich la-
ten wachten. De dagvaarding ging
in maart 1989 de deur uit, evenals'
die tegen de Limburgse Oliecentra-
le. Ook daar kon gisteren geen com-
mentaar worden verkregen.
Het ministerie van Milieu meent dal
de weg vrij is voor honderden scha
declaims bij bedrijven die de bo
dem hebben vervuild. De juridisch*
strijd tegen die bedrijven wordi
geïntensiveerd, aldus een woord
voerster van VROM, maar het tem
po waarin dagvaardingen de deui
uit gaan is afhankelijk van de land
sadvocaat.

provincie

op artikel 25 van de Auteurswet,
waarin staat dat de auteur van
een werk het volste recht heeft
zich tegen elke misvorming, ver-
minking en andere aantasting te
verzetten.

Wethouder Latenstein-van
Voorst-Wolderingh van kunst en
cultuur in Zoetermeer was giste-
ren niet voor commentaar be-
reikbaar.

In het begin van dit jaar hoorde
Lenartz de Maastrichtse recht-
bank goedkeuring geven aan de
sloop van zijn keramische fon-
tein voor de bibliotheek in Sit-
tard. Hij had toen een kort ge-
ding aangespannen tegen de ge-
meente Sittard, maar kon de ver-
woesting van zijn kunstwerk
vooralsnog niet voorkomen.



Au
k. Toyota CELICA 2.0

'back KT, bwj.'B2, vr.pr.
' 000,-. 045-460119

Toyota STARLET DX 12
kleppen, bwj. '85, i.z.g.st.

’ 8.750,-. 04490-24782.
Toyota TERCEL de Luxe,
bwj.'79, APK tot'9l, ’ 800,-.

...Tel. 045-219134
T_ k. Toyota STARLET
spec. bwj. '82, kl. blauw met.
3-drs., APK '91, i.z.g.st.

’ 3.650,-, Spoorstr. 72,
Geleen, tel. 50506.

_Te koop Toyota CELICA t
'80, APK 12-90, ’2.600,-.

~ Tel. 04752-4826.
Te k. TRIUMPH Cabriolet
fype Spitfire MK4, APK apr.
'91, ’ 8.750,-, 04450-3384.
Te koop TRIUMPH Spitfire
78, div. extra's, APK 1-'9l,
vr.pr. ’ 10.500,-. Alleen ser.
gegad. Tel. 04490-39031.
VW KEVER 1200 '75, APK
8-'9O, ’1.500,-. Tel. 045-
-461903.
Moet weg koopje VW GOLF,
bwj. '86, veel extra's, mr.

' mog. Caumerweg 70, Hrl.
Te k. GOLF I 1600 CC, APK
3-'9l, mooie auto, vr.pr.
’3.750,-. Landheerstr. 11,
Brunssum, na 18.00 uur.
Te koop GOLF GTI, i.z.g.st.,. ’2.250,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruispunt Schin-. nen).
Mooie gave VW Kever, '74,
motor 20.000 km gelopen,
APK ’ 3500,- 045-257371.
Te k. VW-KEVER bwj.1973
met taxatierapp.; VW Kever
1972 opknapper; Mercedes. 3DOD bwj.'Bo, tel. 04405-
-1729 Of 04406-12233.
Te k. VW BUS Pick-Up Alu.
laadbak bwj.'Bl. Prijs

’ 2.250,-. Tel. 04490-40622
Te k. VW GOLF diesel bwj.
"88, 42.000 met trekhaak, kl.

'geel. Cat. w. ’ 20.000,-, z.g.
arr. ’17.250,-. Tel. 045-

-■310009 na 19.00 uur.
VW TRANSPORTER Piek-
Up Dubb Cabine met huif,
kleur wit. Km.stand 78.000.
Bouwj. 1985. Pr. ’ 12.145,-.
Tel. 04404-2437.

' Te k. GOLF bwj.'Bs, 1800
div. extra's. 04498-53498.

"Te koop VW KEVER 1969,
' 1600 motor, techn. i.g.st.
Tel. 045-423637.
Te k. VW GOLF bwj.'7B,
APK gek. 3-'9l, vr.pr.
’1.750,-, Schievelbergstr.

■ 4 Brunssum tel. 045-259654
Te koop VW GOLF 1600
Avance, extra uitv., bwj.
sept. '87, kl. zwart, met kat.,
vr.pr. ’17.800,-. Tel. 045-
-411721.
Te k. VW GOLF 1600 op-
knapper ’ 750,-; Suzuki bus
'81 ’ 1.650,-. Stenen Brug

.-: 10 Schaesberg 045-311288
Golf GTI, alle opties, sig-
naalrood, 68.000 km, bwj.
'86. CANTON-REISS, Val-
kenburgerweg 28-34, Heer-
len. Tel. 045-718040.
VW GOLF 1.6 CL '84, 5-bak

aciet, mr. mog. Tel. 045-
-■Bl2., QOLF 13 CL bwj. '87, kl.

rood, alu velgen, vr.pr.
’15.750,-. I.z.g.st.. Tel.
04754-82933.
VW GOLF 1600 CL '86 antr.
gr.met., schadevrij, ond.-, boekje, i.z.g.st., ’14.500,-,
045-211284, za. en zond.

..Te koop Golf RABBIT '78,
APK, i.g.st. Tel. 04490-
-,10423.
Te k. GOLF GL Diesel,

"5-drs. bwj. '78, APK 18-8-

-" _K>, goed onderh. Horstplein
13 Hoensbroek.
Te k. VW GOLF Diesel bwj.
'80, APK, sunroof, radio-
cass., auto verk. i.g.st., vr.

i pr. ’ 2.000,-. Te bevr.
Ganzeweide 101, Heerlen.
VW GOLF D, bwj. '82, i.z.
g.st. Julianastraat 2, Schin-
veld

.VWGOLF 1300 C, bwj. '85,
'grijsmet., i.pr.st. Pr.

’ .0.750,-. 04490-23830.
Te koop KEVER cabriolet
72 1302 Karman, geheel
gerestaureerd, in st.v.nw.,
yr.pr. ’ 16.500,-. Te bevr..Q45-415379.
Te k. als nw. GOLF S aut.
bwj. '81, kl. bordeauxrood,
APK-gek, vr.pr. ’ 4.850,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
Tü k. GOLF GLD diesel s-
tMk, 4-drs., groenmet. type
82 ’ 4.950,-. 04490-47737.

-GOLF 13 S GTi look als nw.
72.000 km ’4.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.
VW GOLF GTi, nw. mod.'B4,

'vieel extra's, in nieuw staat.
Tét. 045-717081
Te koop VOLVO 66, aut.,
bwj. '79, ’850,-. Tel. 045-
-316940.
VOLVO 244 GL bwj. '79,
auiom. m. LPG, goudmet.
vt.pr. ’ 1.950,-. 045-220554
Te k. VOLVO 440 GL Wit, 4-
89, km.st. 14.000, pr.

’ 24.500,-. 04490-50492.
VOLVO 360 GLT Inj. bwj.
'85 i.z.g.st., vr.pr. ’9.350,-.
Zandkuilenstr. 11 Maria-

_r,ade-Hoenbroek.
<oop VOLVO 745 GL Es-

tate, kat., 4-'BB, 26.000 km,
antrac.met., electr. sch.dak,
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-2596.
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.
Te koop door leraar VOLVO
240 DL Combi, wit, '83, i.z.g.
st Tel. 045-317153.
VOLVO 440 GLT, kl. rood,
maart 1989, van Volvo- i
medew., div. extra's, pr.n.o. :
t.k. Tel. 045-753640 I

to's
lTe koop VOLVO 343 aut.. bwj. '78, i.g.st., APK 3-'9l,

’ 1.250,-. Tel. 04490-27556
! Volvo 480 Es rood '87; Vol-. vo 440 GLT injection wit '88;

Volvo 360 GLT 5-drs. 2.0 ltr.

" injection '88; Renault 5 TL

' 5-drs. wit '86. Volvo A.
KLIJN, De Koumen 7,: Hoensbroek. 045-220055.
Te k. VOLVO 740 GL Diesel
bwj. '85, km.st. 160.000,
weg. omstandig; overcompl.
045-454666/412545.

; VOLVO 340 GL diesel, bwj.
'85, km.st. 123.000. Tel.
043-633204.

: Te k. VOLVO 480 ES bwj.
'86 in uitst. staat, 67.000 km.
Vraagpr. ’ 22.000,-. Kl.
metall.grijs, met z. veel ex-
tra's. 04490-27945.
Te k. VOLVO 740 GL diesel,
bwj. dcc. '85, zeer mooi, 1e
eigen., 5-bak, kl. antraciet,
stuurbekr., vr.pr. ’ 19.500,-
-incl. BTW, inruil mogelijk.
Broekstr. 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
VOLVO 740 GLE, 2.3 over-
drive, bwj. 8-'B4, km.st.
83.000, met veel extra's, pr.
’15.500,-. event. mr. mog.
Tel. 04784-2692.
Te koop VOLVO 343 DL aut.
bwj. '78, APK 12-3-'9l, i.z.
g.st., vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-310427/314967.
Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
73.000 km, ’ 10.900,-. Tel.
04405-1335.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car '86; Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; 3X Corsa
'83 '85 '86; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Maz-
da 323 '82 ’4.500,-; VW
Golf CL 130086; Ford Siër-
ra 2.0 '84; Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw. '84 ’ 4.000,-; Mercedes
200 Benzine heel mooi
’4.900,-; Honda Civic '81;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80
’3.000,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
KADETT 12N '80 APK
’2.950,-; Kadett 12S '82
’4.250,-; Kadett D '83

’ 5.750,-; Kever '71

’ 1.250,-. 04499-3398.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Honda Quintet 5-drs. '81
zeer mooi; Fiesta 1.3 S zeer
mooi '80; Ford 1600 L '79 i.
g.st.; Datsun Sunny 1400
zeer mooi '80; Volvo 343 DL
aut. '78; Ford Siërra 1.8 GL
'86 in nw.st. APK-keuringen

’ 60,-. Grote beurt plus APK

’ 240,-. Garage John
OSOJNIK, Tripstraat 24,
Eygelshoven. 045-460734.
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Garage Central, t.k. Ford
ESCORT 1600i, 5-drs. bwj.
'88, kl. wit en Peugeot 205,
5-drs., bwj.'B9, kl. blauw met
Bovag-garantie. Rijksw. Z.
97, Geleen, 04490-43175.
Toyota Starlet '81; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
4-drs. '86; Suzuki Alto '86;
Suzuki Alto autom. 85; Su-
zuki Alto autom. '84; Suzuki
Alto '83; Opel Kadett '82; O-
pel Kadett autom. sedan '86;
Opel Kadett 1300 GS 86;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Volvo 360 injection '85; Audi
100 D 84; BMW 320 i'86;
BMW 316 rood '85; BMW
316 wit '85; Mercedes bus
207 D '86. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inr.-Gar.-
Financ. Tel. 04490-44944.
Uw adres APK keuringen.
Alle auto rep.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-85; Opel Ascona 16S 4-
drs. 83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Subaru 1800 j
GLS autom. '82; Mitsubishi |
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 ltr. '82; Citroen Visa ■GT 5-bak '83; Ford Taunus ]
16 L '80; Opel Rekord 20 S '4-drs. '80; Ford Escort 13 'GL LPG '80; Opel Manta ,
20S i.z.g.st. '77; Fiat 128 \
1300 CL '78; Renault 5 Alpi-
ne '77 ’ 1.500,-; Manta GTE ,
i.z.g. st. voor liefhebber; In- |
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N. j
52C, Hoensbroek. Tel. 045- |
224425. Geop. van 10.00- -19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u. (
Ford Escort 1.6 Bravo 5-bak :
'84; Opel Kadett 1,3 N LS .
'85; beiden ANWB-gek. en 6 ]
mnd. garantie; Mitsubishi ,
Montero, type Pajero, geel :kent. '87; Ford Escort 1.3 I
Laser 5-bak '81. Inruil en fin. f
mog. Autobedrijf G.v.MIL, ISportstr. 10 Kerkrade. Tel. r
045-421787.

_
MAZDA 626 Coupé '82 aut.
’2.750,-; Volvo 245 '79

’ 1.950,-; Opel Commodore
'79 LPG ’1.750,-; Taunus "1.6 L '81 ’1.900,-; Honda 1
Civic '81 ’2.500,-. 045- \211071, Overbroekerstr. 54,

_
Hoensbroek. f

Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83; Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford
Siërra 2.0 5-drs. blauwmet.
'85; Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiesta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. automatic, goudmet.
'80; Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; VW
Golf diesel div. extra's wit
i.z.g.st. ’ 2.750,-; Mitsubishi
Celeste 1600 ST bruinmet.
'80; Honda Civic groenmet.
'81; VW Caddy Diesel wit
'85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
KADETT 12 S type '80

’ 2.550,-; Citroen GSA bwj.
'82, zeer mooi ’ 2.250,-;
Zastava bwj. '83 ’1.750,-;
Mazda 323 '77 ’ 450,-; Opel
Manta type '80 ’2.950,-;
Opel Kadett '79 ’ 1.650,-;
Ford Siërra 1800 Laser op
gas bwj. '86. Heerenweg
248 Heksenberg-Heerlen.
BMW 320 I 1986, 70.000
km. LMV verlaagd, schade-
vrij en Opel Kadett 1.3 N
club 1987, 48.000 km, tel.
045-317593.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V '87; VW Golf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL '86; Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford Siërra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX 83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel 86. * Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1 LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. '86; Madza 323 HB
1.3 DX '83.' Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 LX '87; Mazda
323 1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. * Opel Ka-
dett HB 1.3 2x'B7; Opel Ka-
dett '85, '86 en '87; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Omega
1.8 LS '87. * BMW 315 '81;
BMW 318 autom '81; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 405
SRI 1.9, 9-10-'B7; VW Jetta
'87. Goedkope inruilers;
Datsun blue bird 1.8 autom.
'81; Opel Ascona '79; Re:
nault 18 TS Stationwagon
'80; Opel kadett HB 1200
'81. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.

Te k. BMW 318, '80, APK
28-9-'9O, ’ 2.350,-. Tel.
045-217404.
Te k. SIËRRA 2.0 Ghia, t.
'85, LPG, ’11.500,-. Tel.
04490-81097.
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'84, veel extra's, ’3.750,-.
Tel. 045-415004.
Te k. donker blauwe SAAB
900 GL, 4-drs., bwj. '84, i.st.
v.nw, zeer mooi, / 10.500,-.
Tel. 045-243102.
SUZUKI CS 100 GX coupé,
bwj.' 80, i.z.g.st. APK mrt-
'9l, zeer zuinige auto, vr.pr.
’1.750,-. Te bevr. Sinaistr.
12, Heerlerbaan.

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.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Onderdelen ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN,
m. torsi-as, pr. ’400,-. Tel.
045-723538.
Te k. BAGAGEWAGEN met
deksel 1.80 X 1.20 mtr., pr.
’350,-. Tel. 045-415528.
Te k. AANHANGER met op-
looprem, ’ 250,-. Julianastr.
2, Schinveld.

Motoren
Te k. YAMAHA PW 50 Yzin-
ger bwj. '85, automaat, olie-
injectie, i.z.g.st., ’1.000,-.
Eig. spreekt alleen engels.
045-229813 (na 18.00 uur)
Te k. HONDA CX 500, div.
ace. Tel. 04405-2369, na
19,00 uur
Te k. HONDA VF 750 cc,
bwj. '84, ’7.500,-. 04404-
-2400.
Te k. HONDA 600 XL Off the
Road, bwj.'B6, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-324102
Te k. BROMSCOOTER
Vespa PK 50 XL, als nieuw!
045-311201.
Te k. CROSS-MOTER Hon-
da CR 125, 2V_ jr. oud. Voor
en achter schijfrem. I.z.g.st.
Pr.f 2.460,-,te1.04405-2293
Te k. KAWASAKI 550 GPZ
bwj. '89, kl. zwart, km. 1.900

’ 8.000,-. 045-325653.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Bromfietsen
Te koop HONDA MT 5 '87,
rood en GPA helm. Tel.
045-721779.
Te k. mooie SPORTFIETS
met 3 res.wielen, merk Peu-
geot. Tel. 045-421574.
Te k. gevr.DAMESBROM-
MER of snorbrommer en
bromscooter. 045-321231
Te koop HONDA MT bwj.
87, vr.pr. ’1.300,-. Tel.

045-460887.
Te koop YAMAHA DT bwj.
'86, met verz., vr.pr. ’ 600,-.
Tel. 045-351982.
Te k. blauwe HERENREN-
FIETS, 12 versnell. 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.
De betere A.T.B, en City
Bikes bij HUUB ARETS,
enorme keuze, aflossing

’ 40,- p.mnd. mog. Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 211893.
Aanbieding Aero racebroek
lang ’57,-, met bretels
’69,95, kort mod. ’36,50,
racehandsch. ’ 12,50.
HUUB ARETS, Rdr. Hoen-
str. 118, Hoensbroek. Tel.
045-211893
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
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.

RACEFIETS Batavus Prof.
Shimano-durace 58 cm, 14
versn., div. res.mat., 2 jr.
oud, rollen en draagtas. Tel.

! 04456-268.
Honda CAMINO aut. '86,
5.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.
045-416545.

Te k. ZUNDAPP KS 50 m.
sterrewielen en verz. Pater
Vaessenstr. 7 Hoenbroek.
Te k. HONDA MT 5 i.z.g.st.,
bwj. '87, pr. ’ 1.350,-, tel.
045-421844, tuss 16-18 uur

■ Motobecane RENFIETS
met kleding. Tel. 045-
-752283.
Te k. VESPA Bravo, zwart,
'86, met veel extra's. Tel.
04490-40834.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Te koop BROM-SCOOTER,
bwj. '86, merk Vespa, i.z.g.
st. na 19.00 uur. Tel. 045-
-214364 b.g.g. 225410.
YAMAHA DT 50 MX met
vele extra's bwj. '86. Tel.
045-243953.
Te koop JONGENSFIETS
vanaf 8 jaar, tel. 04490-
-41015.
Te koop HERENFIETS 3
versnellingen ’ 150,-. Tel.
045-740915.
PUCH Maxi blauw-wit zeldz.
mooi. Kerkraderweg 166
Heerlen.
Te k. Vespa CIAO bwj. '86
met sterw., ’600,-. 045-
-424426.
TANDEM te koop vooroor-
logs (1933). Tel. 045-
-420576.

Watersport/Surfen

Tek. SURFPLANK geh. met
variogiek, mast verlenger, 2
zeilen, voetbanden. Burg.
Franssenstr 35 Kerkrade-W

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Wintersport

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

Nu zomerprijzen
op ski's en ski-schoenen

___S_^_m"
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Vakantie en Rekreatie
St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’225,- en v.a.

’ 475,-p.w. 02246-3109.
BUNGALOWPARK Libra
Ommen. Wegens annule-
ring nog enige 6 en 8 pers.
bungalows gelegen midden
in de bossen.Zwembaden
met waterglijbaan en re-
creatieteam aanwezig.
05291-57224 b.g.g. 57514.
Te k. STACARAVAN, op
Camping Heelder-Peel
compl. ingericht, ’ 5.000,-.
045-215614 na 18.00 uur.

Te k. TOURCARAVAN
Adria bwj. '88 m. toiletr.,
ringverw., rolluiken en in-
geb. watertank, pr.

’ 12.500,-, tel. 045-422384.

Polyester ZEILBOOT, merk
Kolybri, lengte 3.65m, mcl.
imperial en trailer. Tel.
04490-75145.
Te k. CARAVAN merk Wolf,
4.20m, met ijskast, kachel
en voortent. Koumerweg 5,
Heerlen.
Te huur APPARTEMENT a.
d. Franse Riviera 2-4 pers.
va. ’ 200,- p.w. 045-318692
Te k. 2-assige CARAVAN,
langslaper met stapelbed,
6-pers. merk Sterckeman,
bwj. '86, gew. 949 kg. met
voortent enz. vr.pr. ’ 9.750,-
Arienstr. 2, Kakert-Schaes-
berg.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.

Caravans/Kamperen

De Bergjes Sta-caravans
Grote sortering sta-caravans in voorraad. Nieuwe sta-

caravans v.a. ’ 22.450,-, houten chalets v.a. ’ 24.500,-.
Ga eerst naar een ander, kom dan naar de Bergjes en

vergelijk prijs en kwafiteit.
Ook transport naar België zonder extra kosten.

Financiering en inruil sta- of tourcaravan mogelijk.
Schaapsbrug 2A, Roggel. Tel. 04749-5079.

Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
Te k. i.z.g.st. vouwwagen
ALPENKREUZER bwj.'B6,
uiterste pr. ’ 700,-. Tel.
045-227028.
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.
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 5-pers. oudere
TREKCARAVAN met z.g.a.
n. voortent, 2 jr. oud. Vaste
stanpl. camping Reigers-
horst, Montfort, vr.pr. mcl.
stal en keukenaanrecht
’2.750,-. Inl. 04499-3238
tussen 9.00-18.00 uur.
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.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier m. veel extra's,
z.g.a.n., vr.pr. ’6.900,-.
Tel. 045-312949

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. Adria CARAVAN 410,
bwj. '79, comlpeet. Tel. 045-
-324550.
BEYERLAND Quartz 450 D
grijs met luifel, 4-5 pers., toi-
let, gebruiksklaar, 1989.
Slechts 1x gebruikt. Pr.

’ 19.500,-Tel. 04456-268.
Te koop CARAVAN met
voortent, zeer goed, 340 x
235. Tel. 04490-21995.
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’9OO,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te koop 6-pers. ALPEN-
KREUZER, in nw.st. Tel.
045-752283.
ARCON campers, alle on-
derdelen en ace. voor cara-
van en camper. 045-722566
De OLDE caravan B.V. te
Sittard. Wij zijn verhuisd
naar Dr. Nolenslaan 141,
dealer voor Limburg van
Wilk-Beyerland, Sprinter,
Vitesse, Quartz en Award
tour caravan, Walker vouw-
wagens. Tevens diverse ge-
bruikte caravans en een uit-
gebreide onderdelen en ac-
cessoires shop, speciale
aanbieding van voortenten,
TV antenne, etc. etc. Voor
service en kwaliteit naar Dr.
Nolenslaan 141, md. park
nrd. Sittard. 04490-13634.
Te k. MUNSTERLAND Lu-
xus 400, bwj.'Bs, met luxe
was- en doucher., t.v., ant.,
omv., afz. k., luifel, etc,
treinzit, 4-pers., pr.

’ 10.850,-. Tel. 045-461669
T.k. 4-pers CAMPER win-
terv. Mercedes 407Dcompl.
inger., 045-270525 Vr.pr.
’23.000,- (na 12.00 u.).

Kontakten/Klubs

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullie ook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

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

06-320.330.02 .
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Privéhuis Donna 045-227734

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

Privéhuis Michelle
Knibbel, knabbel, kruisje

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

Vanavond
Lesbische Pornoshow

in de

Riversideclub
Aanvang 20.30uur. E9afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2,
Ohé en Laak. Bordjes Camping de Maasterp volgen. Dan

100 mtr. doorrijden. Tel. 04755-1854.

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex 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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40.

En dan...De sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (50 et. p/m)
6 Splinternieuwe meisjes.

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.

Contactburo
Geleen

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

dames welkom.

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
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.

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

320.320.24.
Bel zelf metLenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Peggy Privé

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

Love
gehele dag onbeperkt
sexplezier met Lolita's,

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

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Je windt er geen
doekjes om. Ik

ook niet.
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.
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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Joyce
Privé en Escort

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

Nieuw Suzanne
af 10.00 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 "naakt"-foto's

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

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Paradiso
Europawg-N 158Landgraaf

045-317032 v.a. 14 uur.
Ondeugende dames aanw..
Gevraagd meisjes voor ach-
ter het raam in Amsterdam,
Venlo en Nijmegen. Sema
06-58500115

en kern en abonneenummer

Juanita
Privé

045-229460.
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

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

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

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

ge...wordt op
06-320.324.60

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

op 06-320.324.90(50 et. p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid
Tippelbox:

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

haar
Wilde vriendin

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

Vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!

sexkontakten-
telefoon

06-320.321 - 50 et p/m
Sex met het

Buurmeisje
en nog veel erger!

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

contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,

meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 et. p/m)
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
Als 2 jongens elkaar na het

zwemmen helemaal
afdrogen ontdekken ze wat

echt heerlijk is.
Homo

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

leert Anky wat
Lesbisch

is
06-320.330.52 - 50 et p/m

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

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

06-320.327.88 (50ct. p/m)

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.
Lifesex. Weer een

nieuw stel.
Ontkleedt

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

maar blijf proberen. De
Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m

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

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et. p/m)
Strakke

Hotpants
omspannen haar. Ze straalt

sex uit en ze wordt ...life
geplukt.

06-320.326.92 - 50 et p/m
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er mper
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.28 - 50 et p/m
Ze kookt als hij haar in 'n

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

06-320.326.71 - 50 et p/m
Na het zwemmen laat ze
zich drogen door de zon.

Plots zijn er 2
Mannen

in het stille duin.
06-320.326.93 - 50 Ct p/m

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

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
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)
Een mooie getrouwde vrouw

beleeft het in
Overgave

op de SM-zolder van een
knul.

06-320.330.51 - 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)

Op de
Massagetafel

van het verlaten clubhuis
beleeft Ella alles met 2

sterke knullen.
06-320.330.17 - 50 et p/m
Een nieuwsgierige vrouw
belandt in SM. Boeiend en
gehoorzaam. Zo beleeft ze

Alles
06-320.330.61 - 50 et p/m

Na dé lift voelt Dory de
Handboeien

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

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

binnen, en krijgt onverwacht
Sex

06-320.326.90 - 50 et p/m
De

ongemanierde
man windt haar juist op.

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

06-320.326.70 - 50 Ct p/m

Huiswerk niet af? I
strenge r

man legt ze zonder f>»over de knie, die m*
meisjes, en dan.

06-320.326.72 - 50 C j
Videoclub

v.a. ’ 20,-. Tel. 045-7*
Meisje aanwezig

Privé Cherf
ma-di-wo, 10-19 u, d
10-22 u. Tel. 045-46 :

Tev. meisjes gevr. me' 'garantie. 'Diana
Escort

045-32034:
320323

Attentie Attentie

Contactbu
Yvonne

Deze week speciale!
en veel nieuwe adrej
Vrangendael 154, Sj»

Tegenover Fortuna-st.;
Tel. 04490-23203

Sauna Club
"EROS" ,

Is geop. v. ma. t/m vr
u. Hoolstr.lo3 Kerkr

Nieuw
Angelique, Patty, K _,

Jessie, Samantha, "C
rella". Oude Rijkswea .

56, Susteren naast ten

Meisjes
Gevraagd voor mad*

Butterfly open vanaf 1
Hommert 24, Vaesrj

Brigitte
Privé 045-25459f'

Anita i
privé en escort'!

Tel. 045-352543;

’ 50,-all-iH
Katja, Stella en Mod i

Tel. 045-42360& :

(Huis)dieren J
Honde-, kippen- en K'(
NENHOKKEN vanaf/,;
Houtbouw Übachs, e ,
hovergracht 39, Kerif<Vink. Tel. 045-460252; i
HONDENTRIMSALON ;
Charèl, St. Hubertusla ,
Terwinselen. 045-423 J
Te koop SKYE Terrief
uit 3 generaties wereK
pioenen, geb. op 21'
worden gefokt en gri
bracht in huis. Voor v.
meer wil weten over d*
zame, schotse, klein'
zonde ras. Tel. 043-6 J
Dierenartsenpraktijk "Valkenburgerweg 14
COCKTAIL-ENTING.'
’32,-; Steril. poes J
castratie kat ’32,50
045-244247. .
SCHARRELKIPPEN
koop. Moonen, Einigfi^v,
weg 4a Guttecoven-S
04490-24401. JB
Terveurense HERD.^papieren, 16 mnd. ou<t>
’500,-. Oude Roden*"
Heerlen. K
Goed tehuis gezoek \
DOBERMAN teefje. d045-219253/213456.^,1.
Te koop BOOMEpfs
iets moois. Tel. 045-2° \
Te koop weg. omsta' 1
ROTTWEILER 6 mnd;
Tel. 045-220301. Tre*
str. 62, Brunssum.
Te koop LABRADOP
met stamboom, 5 1/2 j*
ne hond. Tel. 04998-j; t
Te koop POSTD^j \jonge en oude. Burg-'
manstr. 14, Hoensbro* r

- c
Voor de LIEFHEBB. P
Pups kruising Bouvier' \
Zien is kopen. Op de \
ken 8, Schinveld. - > t
1Te k. nieuwe stalen t

DENBOX, voor binn* (
buiten. 045-273397^

Voor Piccolo's zie verder pagina 22

M RENAULT /iïfo

TOPWÓCCASItM
MET 1 lAAR GARANj

Renault 5 SLrood ]3
Renault 9 GTL blauwmet 2
Renault 11 GTXwit 2
Renault 25 GTS LPG grijsmet -^

f
Subaru Mini Jumbo wit IOpelKadett blauwmet f
Opel Kadett sedan wit f
Ford Escort 14 CL 5-drs. wit |
Ford Escort 1.3 3-drs. grijsmet I
Citroen BK 14RE wit 1
Subaru Justy 4WD blauwmet j
Seat Ibiza 1.2 GL 5-drs. zwart f
VWPassat dieselbronsmet f
Hyundai Pony 1.2 5-drs. wit f
Mazda 3231.5 GLX wit 1
Mazda 3231.7 GLX dieselwit il
Volvo 360 sedanLPG blauwmet |!
Volvo 340LPG wit f
Ford Escort 1.3roodmet .
FiatRitmo 70 CL rood ;

RENAULT AAL 15 |A AR LANG *Hi%Arno heeru
"W plezier van persoonlijke ser***

Beersdalweg97<£3o4s 72420»
Donderdag koopavond tot 20.00 u
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ARTSEN

Expositie
oude foto's
in Hulsberg

HULPDIENST SOS

Brood

een overzicht van de verkregen
kennis, en proberen ze in de
daaropvolgende dagen ook de
wat gecompliceerdere vragen te
beantwoorden. Het is kort dag,
en dat wordt flink aanpoten, zo-
dat men pas op 22 maartkan uit-
hijgen. En zo zijn we weer terug
by het begin van dit stukje.

den. In een ander bericht ver-
haalt de SP van het op heterdaad
betrappen van vernielers van die
pasfoto's. Goed, het is verkie-
zingstijd en derhalve dient elk
politiek bericht met een schep
zout genomen te worden.

Kiespijn is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die dit
jaar op 21 maart worden
gehouden.

Internationaal

risch denken en onbenulligekre-
ten' als 'Landgraaf is voortdu-
rend in beweging. „Zeker omdat
de aarde draait", merkt de partij
op. Van Van Oosteroom en kor-
nuiten hoeft Landgraaf geen me-
tropool te worden, in tegendeel,
'Alle Landgraafse plannen moe-
ten ondergeschikt gemaakt wor-
den aan de woonkwaliteit. -Het
woord Abdisschenbosch is nau-
welijks te vinden in het program-
ma. Waarom zouden ze zich dan
toch zo noemen?

namelijk heeft posters opgehan-
gen in Übach-Palenberg. En zo-
als u in de optocht heeft kunnen
zien zoekt ook de PvdA het ho-
gerop. Vanuit een dubbeldekker
verwenden de heren en dames
sociaal-democraten het publiek
met zuurtjes. Je kunt je natuur-
lijk afvragen wat politiek met
carnaval te maken heeft, maar
goed. Wie trouwens bij hoog en
bij laag beweert zichzelf te blij-
ven is ons aller Paul Arends, de
man met de blauw-witte muts
plus bolletje, die zo beroemd
zegtte zijn dat iedereennaar hem
zwaait wanneer hij op zijn fiets
voorbij komt. Arends heeft zich
alvast een 'snel kapsel' laten aan-
meten zodat hij 'nog harder gaat'
en straks niet hoeft \e transpire-
ren voor de camera's in de raads-
zaal...

„Jammer dat de overheid niet
failliet kan gaan. Dan zou het
snel afgelopen zijn met dat ge-
stuntel."Zie hiereen frase uit het
opmerkelijke verkiezingspro-
gramma van de nieuwe Land-
graafse partij Abdisschenbosch
2000. Opmerkelijk zijn de woor-
den van lijsttrekker van Ooste-
room en vrienden in die zin dat
er voortdurend een cynische on-
dertoon valt te bespeuren en dat
er weinig tot geen vertrouwen is
in de Landgraafse politici. Ab-
disschenbosch 2000 beschuldigt
de bestuurders van 'fragmenta-

Programma

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend-om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Schoonbroodt, Rum-
penerstraat 112, S 272323.
HEERLEN. Apotheek Aarveld, Ver-
giliusstraat 18, S 713385 en Ganze-
weide, Stanleystraat 23, S 210772.
B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Lempers,
Hoofdstraat 5 Schaesberg,
S 310777. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, Van Gronsveldstraat 2,
S 454000.
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek,
E. 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

APOTHEKEN

Eindredactie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens en Richard Willems.

Zoals u heeft kunnen lezen zoe-
ken tal van Landgraafse partijen
hun heil buiten de gemeente-
grenzen. Voor Gulpers heeft dat
al de consequentie gehad dat de
Arabische tekst op een bord aan-
gepast diende te worden. We kre-
gen een briefje van de Burgerbe-
langen van Lei Bisschops, want
ook die partij zegt grensover-
schrijdend bezig te zijn. De BBL

| Dezer dagen worden we over-
stelpt met bijdragen voor deze

Irubriek. En de telefoon staat
troodgloeiend. Gelukkig bellen

en schrijven politici met de
meest uiteenlopende opvattin-
gen. Toch overheerst voorname-
lijk de kleur rood op onze bure-
len. (In de teksten milieugroen.)

| Niet zozeer omdat de PvdA zo
kwistig is met berichten, maar
het kleine, nog rodere 'broertje'

| van die partij, de SP. Vier pers-
-1berichten en programmanieuws.
|Zo verwijt de SP in Kerkrade het
CDA asociaal gedrag omdat deze
partij verkiezingsborden heeft
opgehangen op een plaats waar-
van afgesproken was dat ande-
ren daar hun pasfoto kwijt kon-

Rood

Je zou het schertsend een on-
schuldige vorm van telefoonsex
kunnen noemen. De Kerkraadse
PvdA probeert vanavond name-
lijk kiezers te paaien via een hot
line van de PTT. Enkele honder-
den Kerkradenaren zullen tus-
sen 18.00 en 20.00 uur een sper-
vuurtje van vragen over zioh
heen krijgen rond werkgelegen-
heid, milieu en ouderenhuisves-
ting. Vervolgens kan de kiezer
zijn mening geven over het coali-
tiebeleid van de afgelopen vier
jaar.Als dePvdA"ers nog energie
over hebben, maken ze na afloop

De VVD in Brunssußï blijft stun-
ten met het oog op de komende
raadsverkiezingen. Ging men
eerder al het wandelpad op met
allerlei twijfelaars onder het
Brunssumse electoraat; komen-
de zaterdagmorgen (tussen acht
en tien uur) deelt men 6000
broodjes uit aan passanten in het
Brunssumse winkelcentrum en
bij het Lindeplein. Het broodje is
uiteraard voorzien vaa* beleg en,
juist ja, een WD-verkiezings-
sticker. Een smakelijkie invloed,
zogezegd.

Verzoek raadsfractie Groen Links gehonoreerd

Experiment NS
met nachttrein
bioscopen HEERLEN - De directie van de Nederlandse Spoorwegen

heeft in beginsel positief gereageerd op een verzoek van diver-
se afdelingen van Groen Links ©m een proef te nemen met een
nachttrein. De directiekomt niet tegemoet aan het dtoor Groen
Links gewenst-e traject (Roermond-Sittard-Heerlen-Maas-
tricht), maar wil uit financiële overwegingen voorlopig alleen
denken aan het rijden van één of twee rondjes Maastricht-
Heerlen^Sittard-Maastricht. Woordvoerder ir W. Baan van de
Nederlandse Spoorwegen heeft dit aan de Geleeneeraadsfrac-
tie van Groen Linke laten weten.

'Brandenbergers'
maken schoon schip

HEERLEN
Koyal: Bom on the fourth of july, dag.«0.15 uur, dag. beh. ma di ook 16uur.Ri-
*»li: Harlem Nights, dag. 18.15 en 20.45uur, dag.beh. ma di ook 15.30 uur. Ma-
*'n. Honey, I shrunk the kids, dag. 19en 21 uur, dag. beh. ma di ook 16.30 uur,
*a zo wo ook 14.30 uur. H5:Koko Flanel,aag. 14.30 19 en21.30 uur, za zo ook 16.30u«r- Turner and Hooch, dag. 14.15 18.45*n 21.15 uur, za zo ook 16.15 uur. DeadPoets society, dag. 14 18.30 en 21 uur, za
*° ook 16.15 uur. The war of the roses,°a _- 14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15"Ur. Black Ram, dag. 18.30 en 21 uur, vr
"a di do ook 14 uur. Oliver & Co., za zoi^. en 16 uur, wo 14 uur. De Spiegel:
£"__ of children, vr t/m di 21 uur. Kin-
"erfilmhuis De Spoel: De tovenaar van

za 15 uur.

SCHAESBERG
*utokino: Harlem Nights, vr t/m zo 20!J,Ur. Sec no evil, hear no evil, vr t/m zo22.15 uur.

de eigen vervuiling", zegt het
schoolbestuur.

Het initiatief van de raadsfractie is
mede ingegeven door het feit dat
openbaar vervoer per trein in de
praktijk een minder aantrekkelijk
alternatief blijkt te zijn. Groen
Links zou bij voorbeeld graag zien
dat de NS op vrijdag- en zaterdag-
nacht tussen 01.30 uur en 02.30 uur
op het traject Sittard-Roermond v.v.
een nachttrein aoudan inzetten, om
tegemoet te komen aan de wensen
van veel jongeren uk de Westelijke
Mijnstreek en Roermond die weke-
lijks de discotheken in Echt bezoe-
ken.
Ook zou het inzetten van nachttrei-
nen een positieve bijdrage leveren
aan de actie 'Alcohol-vrij. Momen-
teel laat de NS alleen met carnaval
(druk bevolkte) nachttreinen rijden.
Boon geeft ronduit toe dat financië-

le overwegingen een rol spelen bij
het inzetten van nachttreinen. De
Spoorwegen ontvangen van de
overheid een vaste vergoeding voor
onrendabele diensten.. „Dit bete-
kent dat alle extra activiteiten door
de NS zelf moeten worden betaald
en dat elke toegevoegde treindienst
ten minste kostendekkend moet
zijn", aldus Boon. Om enig Inzicht te
krijgen in de behoefte die er is wil
hij gedurende zes weken in het
weekend experimenteren. Als voor-
waarde koppelt hij hieraan dat min-
stens de helft van Het nadelige re-
sultaat door derden horeca, ge-
meenten en provincie) wordt bijge-
lapt. Als positief wordt gereageerd
op het experiment zögt Boon bereid
te zijn de extra dienstregeling ver-
der uit te breiden.

Streekschool
krijgt auto's

LANDGRAAF - Brugklasleer-
lingen van scholengemeenschap
De Brandenberg in Landgraaf
hebben gisteren zeven verschil-
lende wijken grondig schoonge-
maakt. De leerlingen zijn met
een drie-daags milieu-project be-
zig. Van de gemeente kregen zij
zakken om alle troep die ze te-
genkwamen in te deponeren.
„We drukken ze met de neus op

De brugklassers hebben woens-
dag al een uitstapje gemaakt
naar het Waterzuiveringschap.
Gisteren en vandaag houden ze
workshops en maken ze affiches.
Ook is er een milieu-quiz en gaan
ze op speurtocht. Overigens zul-
len enkele groepen lekkernijen
gaan bakken, anderen maken
buttons die verkocht zullen wor-
den. De opbrengst is bestemd
voor Greenpeace.

Overigens hoeven de leerlingen
van de Brandenberg drie dagen
geen lessen te volgen. De tweede
klas krijgt beroepenoriëntatie,
de derde klassen zijn doende met
een minderheden-project en de
vierde klassers zitten te zwoegen
op hun toetsen.

Bedrijven
Gracht gaan
uitbreiden

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Passage, Poststraat 20a,
S 452012. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Schif-
fers, Hoofdstraat 4a, S 452176.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Crut-
zen, Dr. Ottenstraat 6 Simpelveld,
S 440333
SCHAESBERG. Zaterdag Ypma,
Schumanstraat 14, S 320660 en
zondag Ypenburg, Lichtenberger-
straat 30, S 322072.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Van onze verslaggever

KERKRADE - Drie bedrijven
die gevestigd zijn op hetKerk-
raadse industrieterein Gracht
gaan uitbreiden. In totaal krij-
gen ze van de gemeente 1,75
hectare grond voor de prijs
van ruim 700.000 gulden.

TANDARTSEN

Jongeren
Naar aanleiding van het artikel
'Jeugd rook even aan de politiek'
van 8 maart jongstledenwil de poli-
tieke jongerenorganisatie Jonge So-
cialisten in de PvdA het volgende
kwijt. De journalist heeft een ge-
trouwe en duidelijke sfeer-impres-
sie van die middag weten te geven,
hoe jongeren, die even met politiek
in aanraking komen, over politiek
denken. Saai, 'ver van mijn bed' en
waarhebben ze het'over.De door de
vier politieke jongerenorganisaties
(JOVD, JD, CDJA en JS) samenge-
stelde folder, die op het forum ter
discussie stond, met de thema's ci-
ty-plan, drugsbeleid en openbaar
vervoer was bij de MDS-studenten
niet bekend.

in gesprek

j^UNSSUM - Voor jongens en
tasjes in de leeftijd van veertien
tj. en met ongeveer 22 jaar die
Co *e hebben met het leggen van

is er een groep opgericht.

Contactgroep

HULSBERG - In café "Op de
Trepkes' wordt morgen en zon-
dag een fototentoonstelling ge-
houden over Hulsherg na 1920.
Tijdens deze derde foto-exposi-
tie over Hulsberg in vroeger ja-
ren wordt speciaal aandacht be-
steed aan de Indiëgangers. Het is,
ongeveer 40 jaar geleden dat de;
laatste diensplichtigen wit Indië
terugkeerden. Tijdens de exposi-
tie zal er ook een videofilm wor-
den vertoond over de belangrijk-
ste gebeurtenissen in de afgelo-
pen jaren. In totaal zullen circa
350 foto's worden getoond. Voor
diegenen die hun eigen fotover-
zameling willen uitbreiden be-
staat de mogelijkheid om foto's
na te bestellen. De tentoonstel-
ling is morgen te bezichtigen van
14 tot 19 uur en zondag van 11 tot
19 uur.

g^ERLEN - De Streekschool voor
ijjeroepsbegeleidend Onderwijs in
j?.eei_en krijgt er een nieuwe oplei-
tj^S bij. Het gaat om de cursus mid-
v e'baar bedrijfstechnicus motor-
I] °^rtuigentechniek. Deze cursusl»i^t mensen optot het niveau van. Speciaal voor
(j^ opleiding hebben automobiel-
edrijven de school twee auto's be-

yhi .baar gesteld. Het betreft eenolvo 440 Turbo en een Mercedes190 D.

_*

" Molenaar ZefKeulen (Zef van Kathagen) uit Vaesraede
was jarenlang een bekende verschijning in Hulsberg. Deze
foto werd omstreeks 1920 gemaakt voor het café van Guus
Muylkens op het Wilhelminaplein.

Niet alleen de verkoop op het grote
industrieterrein Dentgenbach loopt
als een trein, ook de kleinere bedrij-
venparken mogen zich in grote be-
langstelling verheugen. Op Willend
Sophia werd de laatste jaren ruim 3
hectare verkocht, op de Beitel-
/Locht en op Spekholzerheide sa-
men bijna 1,5 hectare.

het VVD-Tweede-Kamerlid Jan te
Veldhuis.Heerlen

Nu was de spreker van de JongeSo-
cialisten de laatste in derij van spre-
kers. Hij begreep uit de reacties van
de jongeren dat men wat anders wil-
de horen dan de 'ver van mijn bed'
staande thema's. Dat het maar zo
vlug mogelijk afgelopen zou zijn.
Vandaar ook de hint aan de voorzit-
ter dat hij om kwart over vier weg
moest. Om het belang van politieke
jongerenorganisaties aan te tonen,
vertelde ondergetekende, dat hij na-
mens de Jonge Socialisten aan wet-
houder Zuidgeest het JS-Jonge-
renmanifest had aangeboden.

&____e groep wil regelmatig samen-
'ften om over eikaars problemen
Praten en om activiteiten op touw

(w2etten. Voor meer informatie: __
5-270208.

Succes voor
danspaar

I^KRADE - Ton Greten uitKr^rade en Monique Oosting uit
.ia n?ven mogen Nederland op 31

g ar^ in Augsburg vertegenwoordi-
Sc^ tijdens het Europees kampioen-
en P voor Latijns-Amerikaans
<WSen voor professionals. Zij wor-
den afSevaardigd omdat ze bij het
ste~?rlands kampioenschap in Am-
.eri m een derde plaats behaal-
de **et tweetal danst pas sinds,
fy * maanden samen. Overigens
(j S het danspaar in oktober ook
W_ men aan het wereldkam-enschap in Oslo.

" Ruben's Poppenkasttheater
speelt morgenmiddag om 14.30 uur
in De Nor 'Het Verhaal van Niks.

" In De Nor wordt zondag om 15.00
uur de expositie Phar Quest Cock-
tail van Ans Lemmens geopend. De
expositie duurt tot 15 april.

" De harmonieFlos Carmeli en het
Heerlens Kon. Harmonie-orkest ge-
ven zondag om 11.30 uui. een koffie-
concert in het gemeenschaphuis
Schaesbergerveid, Nijmegen-
straat 1. Entree gratis.

" In 't Mallegat aan de Limburgia-
straat start vandaag een instuifvoor
tieners. Mensen tussen 13en 16 jaar
kunnen er op elke eerste en derde
vrijdag van de maand terecht voor
muziek, video en spelletjes. De en-
tree is ’0,75 en een consumptie kost
’0,50.

" Volgende week begint in het Am-
bachtshuis weer een hobbyproject
hout en metaal voor mannen en
vrouwen met een uitkering. Voor
informatie: Stichting Ambachts-
huis, Kastaryelaan 140 Hoensbroek,
S 226643.

" In Paloma, het ontmoetingscen-
trum voor migranten vrouwen aan
de Gasthuisstraat 19, wordt zondag
van 10.00 tot 16.00 uur voorlichting
gegeven over 'Werkeiïen leren in de
gezondheidszorg.

" In buurtcentrum 't Gringeltje

worden maandelijks voorlichtings-
bijeenkomstenmet als thema de so-
ciale wetten gehouden. Maandag
om 13.30 uur is dè" eerste bijeen-
komst.

" Het Limburgs Jeugdtoneel voert
zondag om 14.30 uur in &e Stads-
schouwburg het sprookje 'Asse-
poester' op. Entree ’ 6,-.

Kerkrade

" Het IVN maakt zondag dag-
wandeling naar Liblar-Brfstadt in
Duitsland. Men kan zich aafftnelden
viaS 456373 of 453021.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur in het CMW.

-« ■ -
Merkelbeek

" In het kader van het patroons-
feest geeft de fanfare St. Joseph
zondag om 11.15 uur een koffiecon-
cert in de Henkhof. Ehtree-vrij.

Jabeek

" Het fluit- en tambaafflsorps St.
Gertrudis houdt zonda||ggpaaf 13.30

uur het jaarlijkskoffieconcert in het
Ontmoetingscentrum. Medewer-
king verlenen de korpsen Kon. Wil-
helmina Nieuwenhagen, Prinses
Margriet Hoensbroek, Excelsior
Montfort en St. Caecilia Bingelrade.

Hoensbroek

" In het MFC Gebrook wordt mor-
gen van 11.00 tot 16.00 uur een rom-
melmarkt gehouden.

" Vanaf hotel Amicitia start zon-
dag tussen 13.00 en 14.00 uur de 70
km lange auto-oriëntatierit 'Mara^thon 16. Inschrijfkosten ’15,-. *
Landgraaf

" in EXIT IN G, de podiumruimte
van de Oefenbunker, treedt van-
avond de rock- en new waveband
Bridge of Spies op.

Nuth

" De VVD afdeling Nuth houdt
maandagavond een politiek café in
de Smeijstershoek aan de Dorp-
straat. De inleiding van dit treffen
wordt om 20.00 uur verzorgd door

" Scouting Hedwig houdt morgen
van 10.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse
rommelmarkt in Oos HaKa, Dorp-
straat 83, tegenover de kerk.

" In de St. Bavokerk wordt zondag
om 16.00 uur een orgelconcert ver-
zorgd door Reinhold Richter. En-
tree gratis.

Vaesrade

" In samenwerking met het IVN en
de IKL planten de schoolkinderen
van de groepen 7 en 8 vandaag vanaf
13.00 uur bomen in het bosje aan de
Koekenweg.

Schimmert

" In het kader van het 145-jarig be-
staan van de fanfare St. Caecilia
wordt zondag van 9.00 tot 21.30 uur
in het Gemeenschapshuis aan de
Hoofdstraat de tweede voorronde
voor de Mgr Ronckentrofee gehou-
den.

Voerendaal
" De leden van de Koninklijke
schutterij St. Sebastianus houden
volgende week een huis-aan-huis
actie ten bate .van het Uniformen-
fonds.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Stevens, Heulstraat 33,
S 221150. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
De Jong, Wentholdstraat 3 Schaes-
berg, S 314587. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 19.00 tot
19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Coenen, Pastoor Laeven-
straat 21 Ransdaal. S 04459-1927.
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Peters, Oude Kapelaniestraat
9 Hoensbroek, S 218076. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Lichtprocessie

In dat Jongerenmanifest worden de
onderwerpen aangeroerd die jonge-
ren aangaan en zondermeer zal inte-
resseren. Namelijk de sociaal-eco-
nomische positievan jongeren;, zor-
gen voor werk en inkomen, zodat
niemand buiten de boot valt; de
huisvesting van jongeren (goede en
betaalbare huisvesting voor wer-
kende, werkzoekende en studeren-
de jongeren); de jongerencultuur in
de Oostelijke Mijnstreek. De Jonge
Socialisten pleiten verder voor een
Open Cultuurcentrum waar allerlei
vormen van jongerencultuur wor-
den geprogrammeerd; MTV terug
op de kabel; 50.000 gulden voor
clubcircuit-concerten en een half-
-pipe voor skate-boarders; en
meer aandacht voor kunstzinnige
vorming.

Jos Zimny, Jonge Socialisten in de
PvdA Oostelijke Mijnstreek.

LANDGRAAF - De vereniging
'Vrienden van de St. Jozefkapel
Rimburg' houdt maandag 19 maart,
in samenwerking met de basis-
school H. Hart een St. Jozef licht-
processie naar de kapel in het Rim-
burgerbos. De processie staat in het
teken van de rechten van het kind.
De schoolkinderen hebben rond dit
thema diverse werkstukken en tek-
sten gemaakt, die tijdens een korte
viering in de kapel centraal staan.
Deelnemers kunnen zich om 18.20
uur verzamelen op het schoolplein
in Rimburg of om 18.25 uur aan de
Lindegracht. Kaarsen zijn op de
vertrekpunten verkrijgbaar.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Heerlen,
* 045-739284|^«e Hollman,
* 045-422345
ans Rooijakkers,

'ank Seuntjens, chef
* 04750-22937Jjkhard Willems,j®04406-15890
antoor Kerkrade,* 045-455506

§°* Philippens,* 04455-2161
Voorklachten

over bezorging
S 045-739881

Het schrijven van een Jongerenma-
nifest is zoals het samenstellen van
het verkiezingsprogramma van de
moederpartij. Het is een van de mid-
delen die voor politieke jongerenor-
ganisaties openstaan om via recht-
streekse ksfnalen met politieke ver-
tegenwoordigers permanente aan-
dacht voor maatschappelijke ont-
wikkelingen te vragen. Werk en in-
komen, huisvesting, milieu en cul-
tuur zijn tenslotte^zaken die ons al-
lemaal aangaan.

oostelijke mijnstreek
Vrijdag 16 maart 199019

weekendagenda

Telefoon

TIGH-HEERLEN.
E 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS

Van onze verslaggever

" Scholieren aan het werk
in het Klinkerkwartier in
Landgraaf.

Foto: DRIES LINSSEN

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,__ 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen E 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
_ï 323030.

oostelijke mijnstreek

redactie: 739282
klein journaal

_^^___________________aa______^_-_>____-_i
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DISCOTHEEK

Las Vegas
Zaterdag en zondag:

vanaf 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO

\\mwklJmmmW!Mk
Dancing-disco

Maastrichterlaan 116, Vaals

- 9
stadsschouwburg heerlen

(kleine zaal) LIMBURGS JEUGDTONEEL
MIELCOOLS „Waar het hart "Assepoester" ’ 6-
vol van i5..." ’ 13,50; pasp.

I?VT^fl____________V?_?T__ LOEES HINNE EN
UHi______H___l BRANDNETELE. Kaarten
(kleine zaal) verkrijgbaar aan de kassa voor
PLAYMATES, uitverkocht! 16, 20, 22, 23, en 27 maart

a/ 12.50

Openingstijden kassa: ma. t'm vr. 10.00-15.00 uur.
Za. 10 00-12.00 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.
Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
èn via Oe Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

_______-_-_______-__-_-----------------____-____-----__-----__--------_-__-_______-____

Y^f^F Wijngrachttheater
\ Rodahal

■^g^^^^. Kerkrade

i|4 Ê \^ Zaterdag 17 maart, 20.00 uur

'Falsch verbunden'
■ ____! m Entree: ’ 25,-; passen:

*3^v^_T'*s f: -5°
uj Zondag 18 maart, 14.00 uur

Wijngrachttheater
|V» KIJK NAAR JEEIGEN

%x*^ÊL,^. Amusante kindermusical doorIl de Jeugdkomedie Amsterdam.~ "—-i Entree: ’ 5,-.
Woensdag 21 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater
SPOORLOOS
Film van George Sluizer naar
Tim Krabbé's roman „Het
Gouden Ei".
Donderdag 22 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater
MADAME BUTTERFLY
Limburgs Symphonie Orkest
Opera met Young-Hee Kim als
Butterfly.
Entree: ’ 32,50; passen

’ 22,75.
Zaterdag 24 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater
THE STUFFED PUPPET
THEATRE
„Manipulator" en „Underdog".
Fenomenaal poppentheater
voor volwassenen.
Entree: ’ 15,-; passen ’ 10,50.

Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa: di.- vr.:
10-16 u/
za.: 10-12 u / vanaf één uur
voor aanvang van de
voorstelling _<__7

' Turirmnnu 2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
| HtA I tnöUN Verkrijgbaar en inwisselbaar bij

alle Nederlandse theaters.

Zaterdag 17 maart

NEW SPIKES
Zondag 18 maart

EX-TVS
ex-leden van Toronto,
Vivian en Spikes

|toéh|SéH|

I Gemeenschaps- DANCING I
e . IUIS1UIS . GORISSEN
ÜÏS BRUNSSUM

Zaterdag dansen met orkest

DISCO 110"0 1

____Q_E____H: ._<*'_ i

Vr. 16 mrt. Harry Sacksionj & Band.
20.00 uur. Entree ’ 25,50/’ 21,00.

Za. 17 mrt. Therese Raquin.
20.00 uur. Toneelstuk door Theater het Vervolg.

Entree ’ 15,50/’ 12,00.
Zo. 18 mrt. Flamenco Puro.
12.00 uur. Koffieconcert met Wannes van der Velde.

Entree ’ 15,50/f 12,00, Incl. koffie.
Di. 20 mrt. Carmen
20.00 uur Opera van G. Bizet door Opera Forum

Entree ’ 29,50// 24,00

Za. 24 mrt. Gein Gezich
20.00 uur Cabaretgroep Veer en Vief

Entree ’ 15,50// 12,00 __
Zo. 25 mrt. Lenteconcert
20.00 uur Landgraafs Symphonie Orkest i.s.m. koor

en orkest van de Stichting Muziek
Dramatische Produkties Limburg.
Entree / 19,50//16,00

Expositie: t/m 30 maart Fons Verhoeve, experimentele
fotografie.
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur, za.
10.00-12.00 uur. soi_

Elke zaterdag toporkesten
/ f. Morgen:

EO- «E SOUND
W L—l—l—l Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

* Eldorado infolijn 04493-4848 *

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 17 maart RENDEZ-VOUS

l - JÊ 'S UM DRHSEH EEH RRHP l
3^KOM =3—iffOpgg-ï.HUI HARR DEGENKRMP!

Inschrijven nieuwe leerlingen
Inlichtingen: vrijdag t/m zondag na 18.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711
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B^ffipïjT:v- 11'___fcLii^HaXjJ

P"*^"wÜ772x 60x_J2x_I Bedrag___J6]. 12—ïögT'^isV
llB.oo_',- 299,- 358,- 406,- SMf I

FINANCIERINGSKANTOOR JÉM jÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht «j Bf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijks van 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
* —***** ■■ ■

t* f»W GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045- 71 30 30 I |^
tt^Jjay^HH^tf^j^^É HvTWfSfï^tt Mt^J^PmT^È^T^JË ll.l'_ll__.ll. .H.'ff.H 1 .1111l.1

K ■ CTUCDTCDC l_J 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma. / °".e 35^ —1VK* - _J ItlLnlLriJ IPX I Dat is H5, de meestkomplete bioscoop van 't Zuiden. / s"ovi/rc]n uW2 grot I

MW: = ■■ / O!'65 °P he, S'
e
aat %a /E i NEDERLANDSE PREMIÈRE WmmMÊÊÊLmUUUUM / '"^S^St* *" \M _ i MICHAËL DOUGLAS. KATHLEEN TURNER en / stoom^^es tot *" /=■■_, ■ DANNY DEVITO in ■VW?l_____Pll9 / kijken ParatUtir k' \11: THE WAR OF THE ROSES JM / t0fP: dagelijks 14 00, 18.30en 21 00 uur IÏÉ __■_■__■_■__■ '"^ /ftËF ; za. en zo. 14.00, 16.15, 18.30 en 21.00 uur IWllirl BrTr___ I _HM_m_*__*iiiPP_pa_i*__B___i

3^ïï Urbanus, Beavd Maat, Willeke van Ammelrooy: ïkiT[l^BlSl_l^_______B Kf_(f_Qi>fflJTfy"ff^
IJJ* kokoflanel al ■LJjIMLK^S BfciC22SS___l
St*_C dagelijks 14.30, 19.00en 21.30 uur II . ~

za. en zo. 14.30, 16 30. 19.00 en 21 30 uur ■gyQjlgUwTCnXjiïïlKW Rolluiken

ITOM
HANKS in WM /u„„_.i e„c.____ m.TURNER &HOOCH Ai. H (Heroai-systeem)

dagelijks 14.15, 18.45en 21.15 uur _LonWßN__9
za en zo 14 15 16 t5. 18 45 en 21 ,5 uur 1V/1 [1 KUHStStOframeil
4 Oscar-nominaties beste film, beste regie (Peter BA/_l'_____M __________________________
Weir), beste acteur (Robin Williams). beste script! BHBHBHij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder V2iï__!________i_______ __Hl_l_l_ V«maakte Robin Williams vervult een glansrol in V___ ___1 " HAIAAAI3I^IXIA£fDEAD POETS SOCIETY 12 J [I fll P. Greymansstraat 18
dageli|ks 14.00, 1830 en 21 00 uur W-l B I * cruimci n
za en zo 14.00, 16.15, 18 30 en 21 00 uur VMHIIB bUMIMVtLU

\%Ték KVi^fl tel 045-256371
Een smeris op de rand van de afgrond... Ikifl Hkl ______ ■ "__,"■ _,
MICHAËL DOUGLAS in kv^_#_ WM g vnJbllJvend
BLACK RAIN 16 J mÈfÊfÊÊM prijsopgave.

dagelijks 1830 en 21 00 uur HjJSMHUUUjfI Ir—
vr, ma , di, do 14.00, 18.30 en 21 00 uur V^fl _____& CDRSTENS-
Walt Disney Pictures presenteert IPIP _^t__L VERSCHUREN
een splinternieuwe tekenfilm BmmmS #"*** Helmond koopt
_}l IN/FR & _*___ft„. S.r_,V.__s ________________ I zat I 7 maart mankanaries lichte
NEDERLANDS GESPROKEN! 22E kleur 11 donkere 8 popjes 7 rode
zaterdag en zondag 14.00en 16.00 uur I & roodzalm man 15 popjes 13
woensdag 14.00 uur A.L. I kneu" & sijsbast 12 putterbasl

I 2750< JONGE kanaries
f" " i~v ! I broed 199° alle kleuren 6 JON"; Een "ander" /if?ü>,^^L_. _____U__l_l___l I GE rode man & popjes 10 pst.

_i _ _ a_ _%wu__2:==___S__>i HÉM_)r_iÈflP I glosters. witte _ kuiven spec.; verjaardagsfeestjeU^^mQ^l^ BK gj^j^fflß I pniS d. duiven 10 meeuwen 4 ze-; Neem kontakt Hvrsi_)^_____~ï_S'/ I bras 7 park 8 valken 20 witte
1 i. -_„ „„mi -(T®T)-_y* ,' WSfiWS I etc. 30 collis 20 pp brengen: SIT-; met ons op!!! £9^ |HgLZ£flUyu2LJ2a22^ tard 10.45-11.30 putstr. 10
! Wij zorgen óók voor de ____W_mf^_sp»s________ I HEERLEN 12.15-1.00 emmastr.: uitnodigingen. M *> _________?!!s£?__■__■_ 7a TERBLYT 130-2 15 r,,ksw.
1 Ul"luule»'_ e»- : 46 BEEK 3.00-3.30 maastrich-

modellenburo

X^x /\$V . CURSUS
VCf MANNEQUIN/DRESSMAN f/\^ \ FOTOMODEL/HOST/HOSTESS
/ \^ Heerlen - Maastricht - Sittard - Geleen

Heerlerbaan 52a 6418 CH Heerlen Tel. 045-422424

In april starten wij onder deskundige leiding van Lucie v.d. Meeral#
(mannequin instituut Nathalie) de inmiddels bekende 2-fasen-
opleiding

Zelfvertrouwen is te leren.l
Lucie vertelt je graag vrijblijvend meer hierover tijdens onze inforr#-
tieavonden:

M\ Maastricht maandag 26 maart a.s.
Chez Math Boelen,
Helmstraat 16B, Maastricht
(50 meter v/h Vrijthof)

| Heerlen dinsdag 27 maart a.s.
Cultureel Centrum De Jreets,
Kaalheidersteenweg 105,Kaalheide
(weg Heerlen-Kerkrade)

Aanvang informatieavonden 20.00 uur

Ben je op deze avonden verhinderd, bel dan gerust even ons
kantoor, telefoon 045-422424. Kantoortijden van 10.00 tot 14.00*;

MMMWÊgm^È Fashion & Style, Heerlerbaan 52B, Heerlen. %
,n | - ■ -,—| I—n___rX1—n___rX

ê -^ *~ ~* ' -__ _r^______^___________________i________^*_____________________i ___É i______*^ii _f

I' ledere vrijdag, zaterdag en zondag ' '~l*, Jij
I Vriidaq 23 maart: Beekstraat 7, Schinveld, tel. 045-252975

TONY SCQTT k
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Vanaf nu wordt elke tuinklus een
kluitje van een cent! ..f.*,f
Aanleg o( onderhoud van uw tuin slaat of vall / ~ j©- ' LAIÈJIJv
vaak mei dekwaliteit vanhet materiaal / / (fmÈa^x
waarmee gewerkt wordt 7 f > B|A -fa)

modemeen eMiente T m (_ijLjrJKr_V

(S*^^^ Ésk Eb*/ Machines, speciaal
J|fe-T7_^_3^S-^-__ V^ |#ï ontworpen voor de_^"HS^__7t^_' middelgrote en
H \^P7*s^^_m' A J kleinere tuinen.
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OAD: STARTPUNT VOOR DE
BETER VERZORGDE VAKANTIES

reisburo^
Heerlen, Stationstraat 21, Tel: 045-717050.
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U hunt het moorden stoppen
Van de 100.000 neushoorns in 1960 zijn er nu nog hoo."
4.000 over. Er zijn er dus reeds 96.000 afgeslacht.

De reden? Sieraden en dubieuze medicijnen. Daar m»
een einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom alle nell'.
hoorns aan een veilig reservaat te helpen. Uw hulp is e.
geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van »e
prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of QK
overschrijving, ten gunstevan Wereld Natuur Fonds, giro *
Zeist, melding te maken van 'Neushoorns.

Wanneer u minimaal f 27.50 overmaakt, bent u bo"^
dien voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdscn |
'Panda. Maar het meest belangrijke is natuurlijk,dat u er op
manier voor zorgt dat iedere cent op de juiste «atu</#,
plaats terechtkomt... *lr
GIRO 25 ZEIST. S1

rVV~VMi/^\/Ati/H
Je huis in de krantbrengt mensen over de s\°

Ende makelaar weet van wanten en kranten

>
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Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

sprint en tegenwoordig ook niet
meer bang voor de heuvels. In het
laaggebergte van de Tirreno - Adria-
tico reed hij met de echte klimmers
omhoog.

kendheid maakte winnen een stuk
lastiger. Pas in juniwon hij zijn eer-
ste wedstrijd: het nationaal kam-
pioenschap.

„Maassen weet zelf niet wat hij pre-
cies in huis heeft. Zijn zelfvertrou-
wen is nog niet optimaal. Hij maakt
progressie, maar moet leren zijn
krachten goed te verdelen", analy-
seert Raas zijn renner. De coureur
sluit zich zonder morren bij die
woorden van de Zeeuw aan.

„Ik moest omschakelen. Meer ge-
bruik maken van mijn koersinzicht.
Om dat onder de knie te krijgen
kost tijd". Taktisch schortte er bij
Maassen wel wat aan, toen hij in
1987 de overstap maakte naar de
professionals. „Aanvallen doe je in
de slotfase, niet op zestig kilometer
van de streep", weet hij inmiddels
zelf ook.

Vlak voor Milaan-Sanremo, morgen
de opening van de wereldbekercy-
clus, gaan de gedachten van Maas-
sen onbewust weer terug naar vorig
jaar. „Normaal gesproken telt de
tweede plaats niet. Voor mij bete-
kende het echter de belangrijkste
sportieve prestatie uit mijn loop-
baan. Dat is het eigenlijk nog
steeds", blikt hij aan de vooravond
van de klassieker nog eens terug.
Toen opende hij na 285 kilometer de
finale met een demarrage op de
Poggio. Alleen Fignon kwam aan
zijn wiel en incasseerde enkele kilo-
meters verder dankbaar de zege.
Maassen moest het doen met de
aandacht van opgewonden verslag-
gevers, die alles van de Limburger
wilden weten.

„Ik ben altijd mijn eigen gang ge-
gaan. Tijdens mijn amateurperiode
deed ik gewoon waar ik zin in had.
Ik was wat speels. Ik begin nu pas
mijn krachten te ontdekken. Vorig
jaar was ik in de Tour in de vlakke
ritten steeds bij ontsnappingen be-
trokken, maar won niet. Ik bleef
met een kater zitten. Van die dagen
leer je het meeste. Dit jaar moet ik
het anders aanpakken, wil ik een rit
winnen."

„In Milaan kende niemand nog
Frans Maassen. Tijdens de beklim-
ming van de Cipressa had TV-com-
mentator Mart Smeets het steeds
over Rolf Gölz. Hij had niet in de ga-
ten, dat ik voorin reed", herinnert
Maassen zich. „Sinds de aankomst
in Sanremo is niemand me meer
vergeten. Stilletjes wegrijden met
een groepje is er daarna niet meer
bij geweest."

Onder de straffe begeleiding van
Raas ontwikkelde de speelse Maas-
sen zich tot een complete renner.
Goed in de tijdritten, redelijk in de

Jan Raas had hem een jaar eerder
ontdekt toen hij als amateur achter
Joop Zoetemelk als tweede eindig-
de in de open Ronde van Zweden.
„Ik had er vroeger nooit aan gedacht
prof te worden. Ik zou eigenlijk
rechten gaan studeren. Na dieronde
kwamen er enkele aanbiedingen.
Godefroot, Gisbers en Raas toon-
den interesse. Louter op gevoel heb
ik toen voor Raas gekozen. Ik dacht
aanvankelijk dat hij het helemaal
niet in me zag zitten. Raas. was altijd
kortaf aan de telefoon. ledereen had
angstvoor hem. Ik ook. Later kwam
ik er achter, dat Raas zich altijd zo
gedraagt. Toen verdwenen ook mijn
twijfels."

Straf

Na zijn opzienbarende optreden in
Italië zocht Maassen moeizaam zijn
weg in het peloton. Zijn nieuwe be-

Kampioen

Erelijst
Maassen bleek na een jaartjeknech-
ten meer in huis te hebben dan hij
zelf vermoedde. Op zijn erelijst van
zijn tweede profjaar prijken dertien
overwinningen, waaronder de rode
trui van het tussensprintklassement
in de Tour de France. Vorig jaar be-
naderde hij dat aantal niet, maar
kwamen er wel belangrijke over-
winningen voor in de plaats.Vrijdag 16 maart 199021

"Frans Maassen, op bekend terrein.

Hh' won met de Wincanton Classic
zijn eerste wereldbekerwedstrijd en
een Ford Escort Cabriolet. Van het
modieuze model (waarde 40.000 gul-
den) is hij nog steeds de eigenaar.
Tegen zijn zin overigens. Zijn ploeg-
genoten hebben nog niets van dat
prijzengeld gezien, omdat het stuur
rechts zit. „Niemand heeft interesse.
Het laatste bod was, geloofik, 18.000
gulden."

Voetballiejhebbers hebben weinig vertrouwen in bondscoach

Enquête vernietigend
voor Thijs Libregts

digdepunten bijeen sprokkelen. En
intussen heeft ook Torn Cordes zich
door zijn goede vorm gemeld voor
een beschermde rol.Een luxe-pro-
bleem?

moeite mee. „Ik ben alleen niet
iemand, die in zijn eentje een hele
ploeg kan dragen. Ik ben, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Nijdam"te-
veel afhankelijk van het werk van
mijn ploeggenoten. Vorig jaarheeft■Gert Jakobs mij in Milaan - Sanre-
mo 200 kilometer uit de wind ge-
houden. Daardoor had ik in de fina-
le kracht over om te demarreren."

Buckler
De wereldbeker staat dit seizoen na-
drukkelijk op de voorgrond bij de
Buckler-ploeg. In de daarvoor gel-
dende klassiekers moeten Nijdam,
Vanderaerden, Maassen, Rolf Gölz
en Edwig van Hooydonck de beno-

„Op dit moment niet, maar het zou
wel een probleem kunnen worden.
Net als verleden jaarbij PDM. Daar
waren ook teveel kopmannen. Bij
Buckler is er echter meer sprake
van een hiërarchie. Nijdam en Van-
deraerden dragen de ploeg. Tot op
heden hebben we ons altijd als een
vriendenploeg gepresenteerd. Het
maakte eigenlijk niet uit wieer won,
als er maar eentje uit onze ploeg als
eerste aan de streep arriveerde. Die
instelling werkte afgelopen seizoen
goed. Willen we de wereldbeker
winnen, en dat is het uitgangspunt,
dan zal dat dit jaar zo moeten blij-
ven."

De 25-jarige coureur was niet g.
op de hoogte van het parcours in de
finale. „Ik moet alles een keer gej^.-
den hebben, zodat ik het terrein)
ken. Ik sla alles in mijn geheugen'
op. Ook van mijn collega's. Een'
soort rekenaar, die van de meeste
wedstrijden precies weet waar de^
beslissingen meestal vallen."

Nijdam ontbreekt zaterdag in Mi-
laan - Sanremo, waardoor de aan-
dacht zich voornamelijk zal richten
op Vanderaerden en Maassen. Daar
heeft laatstgenoemde geen enkele

!Vanonze sportredactie
'"ERLEN - Een ruime meerderheid van de Nederlandse
Stballiefhebbers wil niet dat Thijs Libregts op het wereld-
lipioenschap in Italië als bondscoach van Oranje fungeert.
't is de uitkomst van een NIPO-enquete onder 1648 perso-
&" De enquête werd gehouden in opdracht van Match, het

van RTL Veronique.
fienzestig procent van de onder-deden geeft de voorkeur aan Ri-
J Michels boven de huidige trai-* van het Nederlands elftal. Li-

kreeg slechts zeven procent
r 1 de stemmen. Johan Cruijff, in
Ist van Barcelona, scoorde even-s zeven procent. Ajax-trainer

? Beenhakker haalde vijf pro-

-1 de voetballiefhebbers geen ver-
in Libregts hebben, blijkt

£ uit de antwoorden op de vraag
absoluut niet naar italië moet.

'ft tig procent wijst de Rotter-J^ftier af, terwijl Michels doorJ; Procent van de ondervraagdenjdt afgewezen. Volgens drieën-
H^'g procent wordt Nederland,
4_fa-cllt e bondscoach, wereld-

Italië scoort twintig pro-
-3 l> Brazilië en Westduitsland ze-
(J 1Procent.

zal Thijs Libregts dit
met Rinus Michels enajttuijbregts in Lissabon onder-delen over het programma van

-t porronde voor het toernooi omlij, .Uropese kampioenschap vani 'n Zweden.
'««_W^ëenwoordigers van de voet-
kjDonden van Nederland, Portu-
;mj Griekenland, Finland en Malta
"Ss \ tijdens de bijeenkomst in
;t^.abon het wedstrijdschema op-
Si^ft voor groep 6, waar Neder-
'°iht ■ en 'Se deelnemer is, die uit-
leg. 1 in de eindronde van het toer-

.°m het wereldkampioenschap.
Ja

Wedstrijden uit de voorronde

moeten worden gespeeld voor het
einde van 1991. In principe vindt het
eerste kwalificatieduel plaats na de
eindronde van het toernooi om het
wereldkampioenschap. Landen, die
zich echter niet voor Italië hebben
geplaatst, kunnen eerder beginnen.
IJsland en Albanië bijvoorbeeld
hebben besloten op 30 mei al hun
eerste wedstrijd voor het Europese
kampioenschap op het programma
te plaatsen.
Intussen heeft Rinus Michels in Pa-
lermo op voorbeeldige manier aan
supporterswerving voor Nederland
gedaan. Als een volmaakt tacticus
bespeelde 'de generaal' donderdag
tijdens de afsluitende persconferen-
tie in het stadion van Palermo de
toegestroomde journalisten. De Ita-
lianen werden volledig ingepakt
waardoor Oranje zonder twijfel zal
kunnen rekenen op de steun van de
neutrale kijkers bij de wedstrijden
tegen Egypte en lerland.

„Ik ben onder de indruk van alle fa-
ciliteiten die het Nederlands elftal
hier ter beschikking staan", ver-
trouwde Michels de Italianen toe
aan het einde van het bliksembe-
zoek dateen zware KNVB-delegatie
aan Sardinië en Sicilië heeft ge-
bracht. „Het stadion ziet er prachtig
uit en ook over het trainingscom-
plex kan ik geen negatief woord
verzinnen. Alle voorwaarden zijn
geschapen om er wat moois van te
maken, waarbij we rekenen op de
steun van de bevolking van Sicilië,
te meer omdat het Nederlands elftal
nu eenmaal wat Italiaanse elemen-
ten kent."

OOST-BERLIJN - Jule Feicht.
vroegere trainer van de Oostduitse^
zwemselectie, heeft de sportlieden;
in zijn land verweten het geld in het
Westen achterna te lopen. Feicht?
maakte zijn opmerking donderdag)
tijdens een discussieforum over*
sport in Oost-Berlijn.
„Alle sportlieden en trainers, die nu>
het geld achterna rennen en zich'
aan de Bondsrepubliek verkopen,
doen mij pijn", aldus de sportf.
goog.

\ ;
" SEVILLA - Het lot is de Neder-"
landse volleybalsters donderdiu
Sevilla weinig gunstig gezind
weest bij groepsindeling voor
strijd om het B-wereldkamp.
schap, 4 tot 13 mei in Spanje. De Ne-
derlandse volleybalsters zijn in
groep B ingedeeld bij de VS, Polen,
Roemenië, Australië en Mauritius.

Oostduitsers
lopen alleen
geld achterna

SITTARD - René Maessen van For-
tuna Sittard zal morgenavond van
de partij zijn in de thuiswedstrijd te-
gen NEC. De strafzaak tegen de For-
tunees (en eventuele schorsing)
naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen tijdens de ontmoeting met Ajax,
is namelijk uitgesteld tot maandag.
Overigens zal Fortuna Sittard over
twee weken de thuiswedstrijd tegen
FC Den Haag niet op zaterdag 31
maart, maar op vrijdag 30 maart af-
werken.

René Maessen
tegen NEC

vande partij

Bert Romp en Rob Ehrens werden
door springfouten in de kiem ge-
smoord. Met zijn paard Optiebeurs
Investment moest Ehrens genoegen
nemen met de achtste plaats. TochRustige start

Indoor Brabant

Rob Ehrens zonder ereplaatsen toch tevreden
" Wout-Jan van der Schans in actie met Amor. Zijn toppaard Olympic Treffer verhuist tijdelijk
naar Italië.

was hij niet ontevreden: „Op de eer-
ste dag meteen twee keer een nul-rit
neerzetten vind ik goed. De paarden
die ik bij me heb zijn in elk geval in
orde. Dat heeft iedereen kunnen
zien", aldus Ehrens.

dat de club Hesp een contract-
aanbieding zal doen wanneer de
proefperiode is afgelopen.
BOLESTA - Henryk Bolesta is
de belangrijkste gegadigde om
met ingang van volgend seizoen
het doel te verdedigen van FC
Porto. De Portugese topclub is
via de Poolse ex-international
Mlynarczyk, die zelf vele jaren
onder de lat stond bij FC Porto
en nu is opgenomen in de techni-
sche staf van de club, op het

voetbalpanorama

DEN BOSCH - Op de promenades

in de Brabant Hallen was men nog
volop bezig met het inrichtenvan de
stands, toen in de springpiste voor
maar weinig publiek de eerste inter-
nationale rubriek van start ging in
Indoor Brabant. Het was een ru-
briek, die door de meeste deelne-
mers uit dertien Westeuropese lan-
den als een opwarmwedstrijd werd
beschouwd.Achterstand Timman

al bijna hopeloos

Na tweede nederlaag legen Karpov

Wout-Jan van der Schans neemt
vandaag voorlopig afscheid van
Olympic Treffer, het paard dat hem
uit de betrekkelijke anonimiteit in
de military naar de internationale
top der springruiters droeg. De
hengst, die na de Olympische Spe-
len bijna eenjaar uitgeschakeld was
door een blessure, maar bij Indoor
Brabant wel weer op de presentie-
lijst stond, wordt door eigenaar
Grillo voor een halfjaar in Italië ge-
stald voor ongetwijfeld goed betaal-
de dekdiensten.
Met Treffer boekte Van der Schans
twee wereldbekerzeges in het Euro-
pese circuit (Helsinki) en won hij in
1987, naast tal van andere prijzen en
prijsjes, het laatste onderdeel van
het Europees kampioenschap in
Sankt Gallen (Zwi). De waarde van
het dier werd destijds geschat op
meer dan een miljoen gulden. Na
Seoul leek het afgeschreven.

Tot de veertien combinaties diezich
voor de eerste barrage plaatsten be-
vonden zich voor Nederland alleen
Rob Ehrens en Emiel Hendrix. Op
Brabantse bodem konden de beide
Limburgers echter niet verhinderen
dat de Belg Jean Ciaude Vangeen-
berghe deeerste plaats voor zich op-
eiste. Op de zevende plaats, én daar-
mee de beste Nederlander, eindigde
Baarlonaar Emiel Hendrix met Op-
tiebeurs la Paz, een uit Duitsland af-
komstig paard dat de nieuwe inter-
nationale troef van hem moet wor-den. Rob Ehrens werd dertiende.

LONDEN/DEN HAAG - De
Britse politie heeft sterke aanwij-
zingen dat het tijdens het WK-
voetbal in Italië tot harde con-
frontaties zal komen tussen Ne-
derlandse en Engelse suppor-
ters. Dat heeft hoofdinspecteur
Appleby, van de speciale een-
heid Inlichingen-voetbal, giste-
ren voor de Engelse televisie ver-
klaard. „Wij weten dat er geweld-
dadigheden worden voorbe-
reid", zo zei hij. „Wij zijn ervan
overtuigd dat Engelse en Neder-
landse relschoppers elkaar wil-
len 'treffen' op Sardinië".
DANNY HESP - Komende
maand traint Danny Hesp op
proef bij Fortuna Sittard. Nadat
een dergelijke constructie ruim
een week geleden niet doorging
bij Vitesse, had de 20-jarige ver-
dedigervan Ajax zich er mee ver-
zoend het seizoen uit te spelen
bij dereserves van de clubuit De
Meer. Op voorspraak van' zijn
broer Ruud, die bij Fortuna on-
der de lat staat, nodigde Fortuna
hem uit zijnkwaliteiten te tonen.
Hesp, die na zijn beenbreuk in
maart 1988 bijna een vol jaar uit
deroulatie is geweest, traint mee
met de selectie van trainer Han
Berger en zal tevens uitkomen in
enkele oefenwedstrijden van het
tweede elftal. De linkerflankver-
dediger zegt volledig hersteld te
zijn van zijn ernstige blessure,
maar komt bij Ajax niet in aan-
merking voor een plaats in keur-
corps van trainer Leo Beenhak-
ker. Manager Jacques Op-
genoord van Fortuna sluit niet

Britse politie
verwacht rellen
bij WK Italië

spoor van de Roda JC-doelman
gekomen. De voormalige Euro-
pacup-winnaar zoekt een opvol-
gervoor Ze Beto, die twee maan-
den geleden bij een auto-ongeluk
om het leven kwam.
BELGIË - De loting voor de halTve finale van het Belgisch beker-
voetbaltoernooi had het volgen-
de resultaat: Lokeren-FC Luik
en Standard Luik-Germinal Eke-
ren. De eerste wedstrijden zijn
op 28 maart, returns 25 april.
QUINN - Aanvaller Neal Quinn
verruilt landskampioen Arsenal
voor Manchester City. Manches-
ter moest voor de dertien-voudi-
ge lerse international 2,4 miljoen
gulden betalen.
FC GRONINGEN - De licentie-
commissie van de KNVB heeft
Groningen tot 1 april uitstel ge-
geven voor het indienen van een
sluitende begroting voor het ko-
mende seizoen. De Groningse
voetbalorganisatie moet in twee
weken duidelijkheid scheppen
over de problemen met de fiscus,
naar aanleiding van het onder-
zoek dat de FIOD heeft ingesteld
over mogelijke fiscaal onjuiste
handelingen in de periode van
1984 tot 1988.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
2527,5 tussen 8 en 12 uur.

mans 62ste zet (Pc4) had vervan-
gen moeten worden door Lc4
werd in Nederland aan de hand
van de teletekst-informatie uit-
gedokterd, dat het bekritiseerde
Pc4in feite de enige mogelijk-
heid voor zwart was om de strijd
gaande te houden.
Timman , diezijn eerste tien zet-
ten a tempo speelde, had hij de
variant ongetwijfeld op het bord
in zijn hotelkamer gehad.
In de analyses lag de nadruk op
een wedren van de pionnen naar
de overkant. Torre dacht nog dat
die race onbeslist zou eindigen;
remise dus. Maar het cruciale
La4waarop waarna b3zou vol-
gen met stukkenruil en remise
tot besluit, kon vanwege een ge-
raffineerde technische finesse
niet worden uitgevoerd. Timman
wachtte het vonnis niet af. Na
wits 75e zet g5gafhij op. Hij had
nog verder kunnen spelen met
Lxe6, waardoor weer een wedren
was ontstaan. Met winst voor
wit.

LOEMPOER - Op het
Ka tllent dat de ineenstorting van
fj^Pov naderbij leek, is Jan
ap/^ftan op vrijwel hopeloze
.) ftterstand geraakt. De Amster-ftimer verloor donderdag tot
k_r? r .verbijstering de afgebro-
lW. yierde partij in de schaak-
-Baft amP- Na de 75e zet van wit
Dart - op' Na v'Jf van de twaalf
B rtijen in de finale staat hij twee
s£ftten achter (l'/2-3'/2). Het eind-
ig j?l^ lopers van gelijkekleur,
ten^ en vier pionnen was bui-
P_v Woon gecompliceerd. Kar-
**__ arriveerde donderdag twaalf
&a_Hten te laat in de Dewan
litip aya voor de tweede zit-
_\

get^'^dellijk werd een parallel
n met de tweekamp

f.ar Parov - Karpov, waarin Kas-v een kwartier te laat ver-

scheen voor de voortzetting van
een hangpartij. Op het moment
van vertrek schoot door zijn
hoofd, dat zijn analyse nonsens
was. Hij dokterde vliegensvlug
een nieuwe strategie uit en
maakte alsnog remise.
Grootmeester Torre speculeerde
dat Karpov wel eens hetzelfde
zou zijn overkomen. Wie weet
had Timman kleine winstkan-
sen, indien hij de juistezet onder
couvert had afgegeven. Dat had
de Amsterdammer inderdaad ge-
daan.
Na een half uur bedenktijd had
hij Kc7 in de enveloppe gedaan.
De enige voortzetting, waarbij
hy in de ogen van de volgers niet
direct verloren kwam te staan.
Zwarts volgende zet gaf alweer
meer discussie. Terwijl Torre in
Kuala Lumpur opperde dat Tim-

Vervolg vierde partij: 66 a3-a2, 67.
Pb3-al, b6-b5, 68. Le2-dl, b5-b4, 69.Ldl-
b3, Pd3-cl, 70. Lb3xds, Kc7-d6, 71. Lds-
-c4, LeB-b5, 72. Lc4-gB, Kd6-e7, 73. Kgs-
-h6, Ke7-fB, 74. LgB-e6, Lbs-d7, 75. g4-g5.
Zwart (Timman) geeft op. Stand in de
tweekamp: 3'_-l',_ in het voordeel van
Karpov.

Op nationaal niveau werd de eerstewedstrijd van Dunhill-competitie
afgewerkt. Deze competitie mag
zich verheugen in een steeds grote-
re belangstelling van deruiters. Ookdit jaarmeldde zich decomplete na-
tionale springtop voor deze ope-
ningswedstrijd. Het beslist niet ge-
makkelijke parcours van Van Vugt
leverde voor veel ruiters de nodige
problemen op.
In de barrage, waarin debelangrijke
Dunhill-punten te verdelen waren,
zette Jos Lansink meteen zon snel-
le tijd neer dat niemand meer hem
kon verbeteren. Pogingen van o.a.

Limburgs Dagblad Sport 'Tweede achter Fignon in Primavera was mijn mooiste prestatie'

Maassen op
herhaling

MILAAN - Na zijn verrassende
tweede plaats in Milaan - Sanremo
vorig jaar prentten collega's het ge-
zicht van Frans Maassen voor eens
en voor altijd in hun geheugen. Zijn
eerste Primavera in 1989 maakte
van de wielerprof uit Ittervoort in-
eens een gerespecteerd renner. Een
nieuwe rol voor de pupil van Jan
Raas, die merkte dat zijn klassering
achter Laurent Fignon naast een
grote bekendheid veel verplichtin-
gen en hoge verwachtingen met
zich meebracht.
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(Huis)dieren
-Te-k. alu. HONDEREN Ixbxh
2x2x2, mcl. nachthok, dub-

,J___l geïsol., vaste pr. ’ 250,-.
i Vervoer aanw. Koekoekstr.; 32, Heerlen. 045-227468.
Limburgers Opgelet! Zeer
mooie LAKENSE Herders

■m. stamb. ingeënt en ontw.
Ouders aanw. 040-857921.
WEGGELOPEN Poes, centr
Elstoo, grys gestreept met

" witte borst en voetjes, droeg
.' grysblauw bandje met
adreskoker. Tegen hoge be-

i lorring terug te brengen, ook
graag inlichtingen. Stationstr

'118, Elsloo. Tel. 04490-
-<77426 na 17.00 uur.
Te k. jonge Amerikaanse
PtTT-BULL Terriërs, bruin
gestroomd en wit/zwart. Tel.
04750-20124.
Te koop 2-drs HONDEN-
AANHANGWAGEN. Tel.
045-252645.

'.Kinderboerderij VIJLEN, de
i moeite waard, de dieren, wachten op U. Kom 'ns aan.
JTe k. weg. verh. KANARIES,. 3-delige broedkooi (geschikt
Jvoor bastaardkweek) 2x75x
.60., gebr. zangkooitjes met
.'glaasjes en gebr. vinken-
kooien, event. inruilen teg.
andere vogels. Past. Erens-
str. 26, Übach o. Worms.
Te k. nog enkele jonge
HERDERSHONDJES, 7
wkn. oud, zien is kopen, ge-
ënt en ontwormd. Tel.
04492-3421.
Te koop blonde BOUVIER,
prima fokteef, ’350,-. Tel.
04490-23722.
Goed tehuis gezocht voor
lieve DOBBERMAN. Tel.
045-216475.
Kennel van schutterspark te
-koop nog 2 mooie ROTT-
WEILERS met stamb. unie-.ke afkomst beide ouders HD

.vrij. Tel. 045-270066

Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud.
kl. trygolour. Tel. 04450-
-4312.
Weg. vertr. naar buitenland
te k. PEKINEES 5 jr. oud,
teef. Tel. 045-444527.
Te k. DWERGPOEDEL-
PUPS, geënt en ontwormd,
04754-82944.

In/om de tuin
Prima eiken BIELZEN va.

’ 25,- p. st. evt. thuis bez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieterrein Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Te koop MOTORZAAG
merk Husqvarna. Tel. 045-
-721779.
1e 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.
GROENTENTUIN v. eigen
gebruik, geen huur, alleen
onderh. 045-456998 K'rade.
Aangeboden: mooie
GROENTENTUIN, prima
grond bij centrum Heerlen,
geen huur alleen onderhoud
045-724760.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’4,-,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.
Te koop blauwe CONIFE-
REN 1.10 m-1.30 m hoog
’B,- p.st. 1.50-1.80 m.
hoog ’ 14,- p.st. 0492-2258
TUINMAN neemt werk aan,
of aanleg, onderhoud, met-
selwerk, bestrating 045-
-423262
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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. '_
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In de week van 2 april, start
de Stichting Mensen zonder
Werk, te Valkenburg a/d
Geul, wederom een 3-tal
COMPUTERCURSUSSEN
voor de inwoners van de
Heuvellandgemeenten en
de gemeente Voerendaal. 1.
Oriëntatiecursus. 2. Prak-
tijkdiploma Informatica. 3.
Tekstverwerking via Word-
Perfect 4.2. Inl. en opgave
Stichting Mensen zonder
Werk, Vroenhof 18, Valken-
burg, tel. 04406-42523 (tus-
sen 10 en 15 u.).

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!!!

Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-
Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.
Zoekt l_) een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bern.buro "LEVENSGELUK"
Vrouw 57 jr. zoekt leuke
VRIEND voor vaste relatie.
Br.o.nr. b-3917, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Weduwe 65 jr. z.k.m. aardi-
ge HEER om samen de
eenzaamheid op te lossen,
*efst met auto, br.o.nr.m.fo-
to B-3918, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
'ALLEENSTAANDEN, werk-
groep 't Guliks-Hoes, Hoek
Agricolastr.-Ophoven 1 Sit-
tard, organiseert iedere zon-
dag een dans- en contact-
avond. Bewijs verpl. Inl.
■Q4490-47962.
Man 40 jr. zkt. kennismak.
met VROUW 35 tot 40 jr.,
liefst met pasfoto. Br.o.nr.
B-3937 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
'ALLEENST, heer van 49 jr.,
-Wil. leven meer waarde ge-
ven, zkt. 'n lieve vrouw 45-
-55 jr., om samen een relatie
op te bouwen. Br. met foto o.
pr. B-3944, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J.dame 26 jr. z.k.m. J.MAN
tot 34 jr. Br. liefst m. foto o.
nr. B-3946 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Mevr. 49 jr., die twee maal
belde naar HEER, 59 jr. Wilt
u nog een keer contact op-
,_emen s.v.p.? Br.o.nr. B-
-3947, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

J.man 29 jr., ongeh. z.k.m.
J.VROUW tot 33 jr., heb
vast werk (doel huwelijk). Br.
o.nr. B-3949 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Meisje 24 jr. z.k.m. MAN tot
30 jr., ik hou van uitgaan,
sport. Br.m. foto en tel.nr. o.
nr. B-3950 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
Jongens COMMUNIEPAK-
JE mt. 134, zeer chique;
partij jongenskleren van 3
tot 7 jr. Tel. 045-222015.
UITVERKOOP. Communie-
jurkjes, collectie 1990,
jongens communiepakjes.
045-272216/272516.
Te koop COMMUNIEJURK-
JE m. hoepel, Sissi-model,
maat 134. Tel. 045-255176.
Te k. COMMUNIEJURK wit/
rosé, z. apart, mt. 128/134,
schoenen mt. 33, 04490-
-41015.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN
marineblauw ribfluweel

’ 75,-. Tel. 04450-2420.
Mint-groene KINDER-
WAGEN met toebeh.

’ 150,-. Tel. 04455-2320
Te k. WANDELWGN./
buggy-combi, Mc Laren,

’ 170,-. Tel. 043-255326.
Mooie KINDERWAGEN en
div. babyspullen i.z.g.st. Tel.
fU455-2051.—Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.—— -—Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
oferte. Bel 045-453818.
;NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028. ;

STOELMATTERIJ vern. he-
len en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijt
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw dakwerkzaam-
heden, dakdekkersbedrijf
ADAMS, bel voor vrijblijven-
de offerte tel. 045-726716.

Computers
PERSONAL computer Dec.
1989, Commodore Colt 10
Mhz, 2 drives, 1x 3V_ - 1x
5V., monitor monochroom,
printer, tractor en sheet.
Ned. gebr.aanw. en gar. vr.
pr. ’ .2500,-. 045-423208.
Te k. PC VENDEX Head-
start 888 KT Turbo, 2 x 5,25
dr., monitor, muis, printer
Star NX 1000 en softw. Alles
samen vaste pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-750491.

Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Te k. OMASLAAPKAMER
geh. compl.; Trapnaai-
machine Singer; Trapnaai-
machine Paff; Te bevr. 045-
-719136 tot 18.00 uur. Na
20.00 uur 04492-3029.
Complete ANTIEKE eiken
slaapkamer te koop. Tel.
045-310706.
Te koop eiken TAFEL, rond
met 4 stoelen, biezen zitting,
nieuw, ’ 600,-. 04493-2150
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 GLASGORDIJNEN
met mooie kant en haken,
prima kwaliteit, z.g.a.n., I.. 1.42, br. 1.72-2 maal. Prijs

’ 185,-. Tel. 045-750578.

■ Te koop wasmachine, koel-
kast, onyx SALONTAFEL,
kleurentv ITT. 045-272409.

Te k. massief eiken TOOG-
KAST en ladenspinde in
perfecte staat, eetgroep
klassieke zitmeubels, boe-
kenkast, antiek burootje en
video-meubel. Info 04490-
-12892.
Pracht zwaar massief eik.
EETHOEK vr.pr. ’1350,-
-(ljr. oud) 045-323830.
Te k. draagbare KTV Graetz
42 cm., 8 kanaals, ’285,-;
kloostertafel, ’ 50,-; eet-
hoek, ’ 75,-; gashaard, teg.
adv, kost., tel. 045-226867
Te koop 3-delig wit WAND-
MEUBEL met vitrine-kast en
verlichting. 3/4 jr. oud,
’700,-. Te bevr. na 17.00
uur 045-727768.
Te koop ruime 3-zits BANK,
beige mohair, t.e.a.b. Tel.
045-255587.
Te k. EIKEN eeth. en eiken
broodkast. Kasteelstr. 15,
Brunssum, vrijd. na 15.00 u.
Te k. KEUKENSTOELEN

’ 50,-. 2 m. aanrechtblad en
spoelb. ’ 125,- 045-256290
INBOEDEL te k., Slakstraat
54, Kerkrade/Bleyerheide.

Radio e.d.
2 stuks SONY Walkman CD
spelers, 2 mnd oud, nw.pr.
’445,- nu ’ 195,- per st.
Occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Zonnebanken/Zonnehemels
ii. ii.. i i —Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte- Aanbiedingen KLEUREN
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV TVS goedspelende Philips
van Voorst, Ganzeweide 48 TV's grootbeeld ’ 125,- vi-
Heerlerheide. 045-213879. Deo geschikt 12k. Philips

' » ’165,- en ’195,-. Mooie
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a. Philips met afstandsbed.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a ’ 345,-, ’ 395 en ’ 445,-.

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV Enkele Philips teletekst
Bokstraat 33 Heerlerheide. ’595,-. Philips stereo tv
Tel. 045-213432. ’595,-. Alle TV's met gar.
Goede KLEUREN-TV'S. " Occ Centrum Geel,
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds ?ras

nb!?%k.?"|9 25' Heer"
25 jaartv-occ.centrum Geel. len. 045-724760.

■ Grasbroekerweg 25, Heer- Wat VERKOPEN? Adver-
len. 045-724760. teer via: 045-719966.
I 'Huishoudelijke artikelen

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

Profiteer daarom nu van onze tijdelijke

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

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

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

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655
Extra reklame, televisies, vi-
deo's, stereo-installaties,
midi hi-fi sets, camcorders,
versterkers, CD-spelers,
casettedecks, platenspe-
lers, stereoboxen, was- en
droogautomaten, diepvrie-
zen, koelkasten, magne-
trons, stofzuigers. Met 10-
-20-30-40% korting. Vanal

’ 5,- per week eigen finan-
ciering. Grote inruilprijzen.
HOEVENAARS-EXPERT,
voorheen huishoudbeurs,
Kerkstr. 111, Brunssum.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.
Te koop AANBOUWKEU-
KEN, elektr. fornuis, ijskast,
wasemkap, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 09-49-24562816.

Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco-
lo's geldt 2 halen...l betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha-
len...2 betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te koop witte Pelgrim inb.
OVEN met grill ’150,-. Tel.
045-463658.

Kachels/Verwarming
KACHELS grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te k. grootmoeders FOR-
NUIS allesbrander, i.z.g.st.,

’ 400,-. 04404-2400.
Houtkachel EFEL 70x75x40
in prima staat, vr.pr. ’ 550,-.
Tel. 04456-268.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

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

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

Nieuw!! Yamaha synthesizers
SY77 en SYSS, module TGSS uit voorraad leverbaar.

Een nieuwe manier van klankopwekking.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
ma. t/m za. open, do. koopavond.
Het prijsbrekende muziekparadijs.

PIANO te koop, kruis-snarig

’ 1.200,-. Tel. 045-420576.
Erv. BASSIST-zanger zoekt
aansl. bij dansorkest, bij-in-
strument Keyboard en
dwarsfl. Tel. 045-415747.

Te k. KEYBOARD Technics
SX-K 700, 2 jaar oud, pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-722309.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.

Te k. v. part. div. proff.
GELUIDSAPPARATUUR v.
orkest/PA: Bass-bins, Mid-
en Hoogboxen, versterkers,
cross-over, monitors, 24-
-kan. mixer, multy-kabel,
micro's, slight-cases. Nog
geen jr. oud. 04492-3824.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Te k. KEYBOARD Yamaha.
Tel. 045-444527.

Foto/Film
GEZOCHT foto van oude
steenfabriek in Ten Esschen
(Hoensbroek), pr.n.o.t.k.,
tel. 045-725746
Super 8 camera CANON
310 XL met projector en toe-
behoren, ’ 250,-. 045-
-218826.

iTe k. ROLLEIFLEX 6X6
icamera 1931, i.z.g.st.,

’500,-. Tel. 045-316078.
Verzamelingen

Te k. mooie POSTZEGEL-
VERZ. BRD, Berlijn en DDR
gest./ongest. 04492-1529.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Pracht antieke MECHELSE
eethoek als nw., vpr.

’ 1.650,-. 045-323830.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te k. 1-drs. Franse JACHT-
KAST ’1.450,-; Franse
jacht-eethoek, vossenkop-
tafel, uittrekb. m. 4 stoelen
’2.550,-. 045-462124.

Te k. antieke laat 17de
eeuwse notenhouten
SLAAPKAMER met 2 pers.
ledikant, commode, laden-
kast, en spiegelkast (Idrs.
linnenkast). Unieke aanbie-
ding. Info tussen 18.00 en
21.00 uur. 04490-12892.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
Te k. gevr. geëmailleerde
RECLAMEBORDEN. Tel.
04454-5741.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: Q4_-71____

Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Te k. gevr. WASAUTO-
MAAT kl. defect geen be-
zwaar. 045-231679.
Voor al uwoude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Prof. ZWEMBADFILTER-
INST., zwembadstofzuiger,
zonnepanelen, grote schuif-
puien. 045-224700/259527.

Bel vandaag! 0932-
-87786810 als U DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
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
Te k. gevr. aluminium
LADDER "plm. 10 mtr." en
badgeyser. Tel. 045-228054
Te k. gevr. OPZICHTERS-
MIJNWERKERSLAMPJE.
Tel. 045-271209.

Diversen

HP-Calculators
Techn. - Scientific - Stat. - Math.

Financieel - Alfa nummeriek
Ze staan voor U klaar.

Speciale Korting.
OFF. H.P. DEALER LEUFKENS DUBOIS

Sittarderweg 58a, Heerlen.
Tel. 045 - 72 64 44

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop HONDEREN ge-
galv.; antiek bureau en an-
tieke kast. Pr.n.o.t.k. Tel.
04451-1509.
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te koop BRANDHOUT en
1-assige aanhangwagen.
Tel. 045-412852.
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.
Te koop SPEELGOED:
Transformers, zoids en ro-
botix. Tel. 045-463658.
Te koop, COMMUNIEJURK
met toebehoren, eiken keu-
ken mit electr. oven en een
campingtent 4-pers. 045-
-464184. na 17.00 uur.
Te k. 2 KAPPERSTOILET-
TEN met 2 stoelen. Tel. 045
-311006.
SUCCES is geen toeval,
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure: Gnosa
Hennekuilstr. 14, 6121 KW
Bom.
POPPEN te koop aangebo-
den. Tel. 045-213212.
Te koop Smeva KOEL-
TOONBANK met onderkoe-
ling, 3 mtr. 04490-45230.
Gouden heren ARMBAND
57 gr, 23 kt., ’1.600,- gou-
den heren horloge m. steen-
tjes ’ 600,-; pocket minia-
tuur kl-TV nw. ’6OO,- in
doos. Oude Tunnelwg 49,
Kerkrade.
Wie heeft 3 tot 5 kaarten
Concert TINA TURNER.
045-224700/259527.
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.
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f JSL laqerverkauf
\NsJjtf ' von hochuiertigen, modischen

fTV Herrenhosen
È\ 69,- bis 109,-DM

gefertigt aus italienischen, englischen
und deutschen Tuchen

SOUVARD&CO
5100 flochen. Zleglerstr. 9 (Nöhe BMLU Kohl). Tel. 0241/529028l off_jngs2el.er_Mo.-F.. 8.30-18.30, Sa. 9-13 Uhr ,

I '. 1' Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minderdan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer^.

lEn de makelaar weet van
wanten en kranten.

£224REGIONALE!
SLOTMANIFESTATIE,lesle

IN HEERLEN I
Irde

Op maandag 19 maart a.s. houdt het CDA in het kader varPge:
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een j^j
grote regionale slotmanifestatie, met o.a. 'p ii

het
minister president RUUD LUBBERS *>u\

'an
CDA-fractievoorzrtter ELCO BRINKMAN jjEut _
partijvoorzitter WIM VAN VELZEN Kr(

Sienfractieleider CDA-delegatie jnn
Europees Parlement JEAN PENDERS eze

hts
Deze manifestatie vindt plaats in: *cd
de 'Stadsschouwburg', Burg. van Grunsvenplein 145 te £"
Heerlen. Aanvang: 19.30 uur. yn

ie s
Forum met o.a. Hub Savelsbergh, lijsttrekker van Heerlen; Ger Smeijsters, "é-11
lijsttrekker Kerkrade; Marlies Hoppenreijs-de Loo, wethouder Venray en
staatssecretaris Berend Jan van Voorst tot Voorst. Ti

Tijdens deze manifestatie zullen diverse CDA-bewindspersonen en andere
CDA-politici aanwezig zijn voor discussie en informeel contact.

fl '■ . ' \ \ / / ÏÏ'L\ "■"y s_ ■■■■'/ i

\ ' ' . Bel of schrijf:
■ / /ftj Stichting hei Limburgs Landschap

yr 4^h, Kasteel Arcen
%ïtv__ Postbus 43"i. 5944 zo Arcen I"p

"^"^ telefoon 0470.-1840 Kis1
■da

Per 1 april gaan wij stoppen! 6ssJI OPHEFFINGSUITVERKOOP :
van een zeer mooie collectie olieverfschilderijen |* s

Prijzen compleet met prachtige bijpassende lijsten _ "I ’ 45,- - ’ 60,- - ’ 75,- - ’ 145,- - g
I f 175,- - ’ 275,- - ’ 350,- §

A.s. zaterdag 17-3-1990 van 10.00 tot 17.00 uur Uc
in Motel Heerlen, Terworm 10 t\

Vrije toegang met uiteraard geheelvrijblijvend een kopje koffie ' '
Georganiseerd door 'lat

I M6M Schilderijen 't Penseeltje Eindhoven, tel. 040-440487

Voor Heerlen en Voerendaal vragen wij met spoed

bezorgers m/v
Èi

voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend. -
Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719 er.

tussen 8.30 en 17.00 uur. |n
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Want met zn bagageruimte van 400 liter vinden al i9a

koffers moeiteloos 'n plaatsje. De vloer van de kofferbak
gm___B_______HH___l^^ is bovendien volkomen vlak. Het geh^ |_daarvan schuilt in Honda's eigen dou" ,t

I wishbone-wielophanging. In al zn v
_S_______?i*^ \\_fl kompaktheid zorgt deze voor een m?____& ____

m male kofferruimte.

’ ,„.,._.,,; yaJMI / iiiiiiiiiliïiiiiiiLiiitiiiHiÉß et roYa^e interieur van de G^
_^m^ Sedan verschaft u en uw passagiers cct 1

E_E___ï__n____H IISSfl komfortabele zit. Waarbij u, indienno*
de rugleuning van de achterbank in tfl*

S^^^ delen kunt neerklappen.
Neepit u dus gerust even plaats

De Honda Civic geeft u alleruimte. «^«-«___<___!«b^O u zich dat er een sportieve motor mc
16 kleppen en PGM-FI brandstofinjektie schuilgaat ofl^
zn motorkap. Met een geregelde 3-wegkatalysator.

Als u sportief bent maakt u een afspraak voor 'n pl^
rit. Uw Honda-dealer biedt u daar graag alle ruimte vö^

Vi Honda gaatzn eigen weg.

Bom. GarageKnops 8.V., Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.

Brunssum. Auto Heral B.V, Haefland 15,045-252244. MaastrichtAutoCentrum Amby B.V, Bergerstraat 11,043-632880.

Geleen. Crombag Auto's BV, Rijksweg Z 236,04490-46260.



In veertigste Circuit des Ardennes

Doctor favoriet voor NK
Henk Vossen heeft na het tumul-
tueuze seizoen met Lancia weer
gekozen voor een eigen team.Dit
seizoenzal met een BMW M3aan
het kampioenschap worden
deelgenomen i.s.m. navigator'
Ruud Oosterbaan. Oosterbaan
behaalde naast Paul Maaskant
en John Bosch overwinningen in
Nederlandse rally's. Voor Vos-
sen is het haastwerk om in Di-
nant aan de start te komen. Dins-
dagmorgen was de „Prins Carna-
val in ruste" uit Tegelen nog in
afwachting van de motor, die in
preparatie was bij de Duitse tu-
ner Hartge. „We beginnen voor-
zichtig met het seizoen in Di-

EVan onze medewerker

INANT - De messen worden
leslepen voor het Internationaal
)pen Nederlands Rallykam-
lioenschap. Vandaag (vrijdag)
tart in Dinant het Circuit des
Irdennes. Temidden van de 140

pfigeschreven teams een groot
lantal Nederlandse deelnemers.
Erwin Doctor, vorig jaarrunner-
lp in het kampioenschap, start
het een helemaal nieuw opge-
bouwde Ford Sierra Cosworth
fan Mike Taylor Developments
Üt Engeland. Het 25-jarige talent
lit Nijverdal wordt weer genavi-
geerd door Eindhovenaar TheoSadenberg. Met de 299 pk. sterke
Sierra heeft Erwin Doctor zijn
(innen op de Nederlandse titel
fezet. Hij is de grote favoriet.
Dit seizoen wordt aan een achttal
Wedstrijden deelgenomen, waar-
Kan vijf in het buitenland. Ook
fan van der Marel verschijnt met
fijn Anja in een Ford Sierra aan
Pc start in Dinant, echter als pri-
"é-team. " Rallyrijders Doctor-Badenberg: potentiële kampioenen

met Ford Sierra.

nant. Hier punten halen is be-
langrijk. Buiten een banden-
sponsor is er nog geen budget.
Daarom vertrek ik in het Circuit
des Ardennes voorlopig met re-
clame van mijn eigen bedrijf op
de BMW. Voor de Hellendoorn-
rally, eind april, hoop ik echter
over sponsoring voor het gehele
seizoen te beschikken", aldus
Vossen.
Paul Boesten uit Vaesrade ope-
reert dit seizoen weer als naviga-
tor naast Theo Knoop in de Peu-
geot 309 GTI. Onder de vlag van
de Nederlandse importeur
neemt het Gelders-Limburgse
duo deel aan het kampioen-

nenten. Met startnummer 1 ver-
trekt Gregoire de Mévius met
een BMW M3, hij beweesreeds in
Spa zijn kunnen. Het zal zwaar
wordenvoor Doctor om de tijden
van Mare Duez te evenaren die
ook een Ford Sierra Cosworth
bestuurt. Ook Valere Vander-
maesen beschikt nu over de
nieuwe motor in zijn BMW M3.
In de groep-N stoot Maaskant op
de Mitsubishivan Mare Timmers
en de Lancia Delta 16V van Pier-
re Dumoulin. Het zal zwaar wor-
den voor de Nederlanders om
binnen de top vijfte geraken.
Start om 19.00 uur in Dinant. Na
twee omlopen in Dréhance,Leig-
non, Natoye en Moligneée wor-
den de deelnemers om 01.30 uur
terug verwacht. Zaterdag staan
vanaf 10.30 uur nog eens 14 klas-
sementsproeven op het pro-
gramma in Chevetogne, Wanlin,
Hulsonniaux, Fonds de Leffe,
Durnal Natoye en Molignée. Te-
gen 02.00 uur zondagmorgen
wordt de winnaar verwacht.

Het Nederlandse veld zal zich
waarschijnlijk de tanden stuk
bijten op de Belgische promi-

schap. In afwachting van de bij
de fabriek opgebouwdse nieuwe
wagen, starten Knoop en Boes-
ten in Dinant met deauto van het
vorige seizoen. Peter van Merk-
steyn blijft bij het Opel Dealer
Team Holland en bestuurt een
Opel Kadett GSI-16V in groep-A
uitvoering. Paul Maaskant is de
nieuwe rijder bij Mitsubishi en
start met navigator Pierre Krie-
ger in een vierwiel-aangedreven
en bestuurbare Galant. De
groep-N rallywagen komt uit de
stal van Guy Colsoul

door ivo op den camp

Van de Ham weg
bij MelehiorRoda en Fortuna op

drempel EC-voetbal

Vefacup- deelname voor beide clubs bij huidige stand van zaken Vergeefse aanval
Aouita op record

OVIEDO - Het wereldrecord 3000
meter hardlopen op de overdekte
baan, dat met 7 minuten en 39,2 se-
conden op naam van de Belg Emiel
Puttemans staat, zal zijn achttiende
jaarvan bestaan nog wel halen.
Donderdagavond deed Said Aouita,
die vorig jaar in Keulen de drie kilo-
meter in de open lucht in de nieuwe
wereldrecordtijd van 7.29,45 liep, in
Oviedo een vergeefse aanval op de
tijd van Puttemans. De Marokkaan
kwam op de slechts 180 meter lange
baan in de Noordspaanse stad tot
7.44,23.

LANAKEN - De 36-
-jarige springruiter
Willy van de Ham zal
binnenkort stoeterij
Zangersheide van
Leon Melchior in La-
naken verlaten. De
juiste reden van zijn
vertrek wil de zwijg-
zwame Twent niet
geven, maar sinds
het aantrekken van

Mossel, wilde gaan
uitbrengen. Omdat
ik veel vertrouwen
heb in die merrie
heb ik besloten de
stap te wagen en me
zelfstandig te vesti-
gen. Ik hoop echter
ook dat mijn spon-
sorrelatie met Optie-
beurs blijft bestaan",
aldus Van de Ham.

Naast de springsport
wil laatstgenoemde
zich ook op de han-
del gaan toeleggen.

een Westduitse
springruiter door
Leon Melchior en
verkoopvan zijn top-
paarden botert het
niet meer tussen
werknemer en werk-
gever. „Inmiddels
werd ik door de heer
Dingemans gepolst
of ik zijn paarden,
waaronder Jumping

sport in cijfersDerbysfeer in
handbalstrijd- De resultaten van de halve finale-

jdstrijden om de KNVB-beker en in mindere mate de com-.
van FC Twente bij Sparta hebben dekans dat

■da JC en/of Fortuna Sittard komend seizoen Europees voet-
[ spelen aanzienlijk vergroot. Sterker nog: mocht de huidige
6senstand op het einde van de rit ook eindstand blijken te
1 dan komt zowel Roda als Fortuna over een halfjaar uit in
*■ Uefacup-toernooi.

BEEK - In de eredivisie zaalhand-
bal bij de heren staan dit weekein-
de, alvorens de competitie in ver-
band met het Europees kwalificatie-
toernooi in Finland ruim een maand
stilligt, twee Limburgse derby's op
het programma: Kwantum Blauw
Wit-Herschi/V en L en Bevo-
VGZ/Sittardia.

Het duel tussen de aartsrivalen uit
Beek en Geleen, morgen om 20.30
uur in sporthal De Haamen in Beek,
heeft qua positie op de ranglijst niet
meer veel om het lijf. Beide teams
komen niet meer in aanmerking
voor de landstitel of een plaatsje dat
recht geeft op IHF-cuphandbal. In
Parmingen stuit morgen om 20.00
uur hekkesluiter Bevo op koploper
Sittardia.

In de eredivisie bij de dames staat
zondag om 13.30 uur in Voorhout
het pikante duel tussen Foreholte
en Herschi/V en L op het program-
ma. Beide teams leven al enige tijd
op voet van oorlog nadat de Zuid-
hollanse club kort voor het begin
van dit seizoen plotseling Mirjam
Collart en Nicole Donners bij V en L
wegkaapte. Holbox/Swift krijgt
zondag om 13.10 uur in de Jo Gerris-
hal van Roermond waarschijnlijk
een laatste kans van de hatelijkenul
punten af te komen. Te gast is Swift
Arnhem, dat met OSC in een felle
strijd is gewikkeld om de tweede
degradatieplaats naast de Roer-
mondse club.

Eerste divisie heren zondag: Loreal-UDSV
(14.55, Venlo); Noav-VGZ/Sittardia (15.00,
Susteren); Holbox/Swift-Laren (14.30, Jo
Gerrishal Roermond). Dames: Delmach-
/Caesar-Auto Caubo lason (14.05, De Haa-
men BeeK); Noav-Wings (13.40, Susteren);
Bevo-DWS (13.25, Parmingen).

nale PSV-Vitesse speelt EC II en de
drie behalve de bekerwinnaar en
Ajax hoogst geklasseerden komen
uit in de Uefacup.

" Vitesse kampioen.
In dit extreme geval speelt Vitesse
EC I,PSV EC II en de naaste achter-
volgers behalveAjax enPSV spelen
in de Uefacup. Mocht PSV de Euro-
pacup winnen, dan vervalt de plaats
van PSV in het EC 11-toernooi en
heeft Nederland twee deelnemers in
de EC I.

'* speelt een zeer invloedrijke rolHe verdelingvan de Europese tic-
p Zelf is de Amsterdamse ploeg
ffesloten van Europacup-voetbalpns een door de Uefa opgelegde

naar aanleiding van de
tijdens de EC-

Ajax-Rapid Wien een halfr geleden. De Uefa heeft bepaald"Je plaats van Ajax bij een even-

*' landskampioenschap of winstde KNVB-beker niet mag wor-mgenomen door een andere
tegenwoordiger. Wel mag Ne-
l! .nd een vervanger inschrijvennet Uefacup-toernooi.

_jo.ral in dat laatste gegeven schuilt
kans van Roda JC en Fortuna
rd. Bovendien' is de mogelijk-ti dat ons land geen vertegn-
rdiger in de Europacup II krijgt

Woensdagavond uitgesloten. Ge-r schuilt nog in het feit dat de
nog volop in de

'^ 2ijn voor de landstitel. Fortuna
zijn er in hoge mate bij ge-

j
l dat PSV kampioen wordt, om-Nederland dan in elk geval een'lerner in de Europacup I heeft.

Mogelijkheden op een rijtje:

SV kampioen.
S« geval speelt PSV EC I, Vites-
-s*£ II en spelen de drie behalve. ' Vitesse en Ajax hoogst geklas-
/tie clubs in de Uefacup. Mo-
,h teel geldt deze situatie en zou-| „^oda JC, FC Twente en Fortu-

dus de Uefacup-deelne-s zijn.

&lfri wint Europacup I.,^tie ajs bovenstaand geval, tenzij
|). el PSV, Ajax als Vitesse niet
.^fioen wordt. Dan spelen PSV. . jTlandskamPioen EC I, Vitesse

q0
I en de drie behalve Ajax

,it ,s* geklasseerden Uefacup. In
kat oret'sc^e ëeval z°u zelfs
i.p S-Zeven °P de eindrangschik-
'w? ln aanmerking komen voor. acUp-voetbal.

" Andere kampioen dan PSV, Ajax
of Vitesse.
Kampioensploeg speelt EC I, win-
naar bekerfinale PSV-Vitesse EC II
en de drie hoogst geklasseerden
met uitzondering van de bekerwin-
naar en Ajax gaan Uefacup spelen.

De vele kansen voor de diverse
clubs staan vrijwel zeker borg voor
een spannend verloop van de com-
petitie tot en met de laatste speel-
dag. In principe speelt de complete
bovenste helft van de eredivisie
(PSV, Roda JC,FC Twente, Vitesse,
Fortuna Sittard, Volendam, FC Gro-
ningen en RKC) met uitzondering
van Ajax (wegens de schorsing) om
de felbegeerde Europese tickets.
De nu ontstane situatie heeft ook
een schaduwzijde. Omdat alle acht
kandidaten voor Europees voetbal
erbij gebaat zijn dat PSV (of in elk
geval niet Ajax) kampioen wordt,
dreigt het gevaarvan competitiever-
valsing. Zowel Ajax als PSV moe-
ten nog meerdere keren in actie ko-
men tegen een van de acht mogelij-
ke Europacup-deelnemers. Het non
plus ultra in deze kwestie is het duel
Vitesse-PSV op 1 april. Vitesse is,
onafhankelijk van de eindrang-
schikking en de uitslag van de be-
kerfinale, sowieso verzekerd van
EC 11-deelname als de Eindhovena-
ren kampioen worden.
Het resterend programma van de Lim-
burgse kanshebbers.
Roda JC: Feyenoord (uit), Haarlem (thuis),
FC Groningen (uit), Den Bosch (thuis), Wil-
lem II (uit), 'Vitesse (thuis), NEC (thuis),
Ajax (uit), FC Den Haag (thuis).
Fortuna Sittard: NEC (thuis), Ajax (uit), FC
Den Haag (thuis), Sparta (uit), FC Twente
(thuis), MVV (uit), PSV (thuis), RKC (uit),
Volendam(thuis).

v_____________________________
jL"*kampioen.
rf inVaderlandse vertegenwoordi
I "EC I. winnaar van de bekerfi

van onze medewerker
HANS SINNIGE

SKI

" Are (Zweden) - Wereldbeker, mannen,
afdaling: 1. Ghedina (It) 1.16,41; 2. Heinzer
1.16,68; 3. Höflehner 1.16,89; 4. Wirnsberger
1.16,98; 5. Skaardal 1.17,12. Stand na acht
wedstrijden: 1. en eindwinnaar Höflehner
146punten; 2. Zurbriggen 100 p; 3. Skaardal
95 p; 4. Ghedina 86 p; 5. Heinzer 84 p.

" Oslo - Wereldbeker, 10kilometer skiie-
pen, vrouwen: 1. Di Centa (It) 28.41.400; 2.
Vjalbe 28.41,4; 3. Dybendahl 29.13,1; 4. Na-
gejkina 29.20,5; 5. Belmondo 29.22,8.

SCHAATSEN

"Kuopio - Voorproef alternatieve elfste-
dentocht over 40 km: 1. Kramer (Oude-
schoot) 1.08.58; 2. Evert van Benthem op
0.20 sec; 3. Henk van Benthem 2.30; 4. Wed-
man z.t; 5. Kamperman z.t.

BADMINTON

" LONDEN - All-Engeland kampioen-
schap: mannen enkelspel derde ronde:
Kurniawan - Andropov 15-11, 3-15, 15-10;
Suprianto - Hall 9-15, 15-10, 15-6; Zhao Jian-
hua - Steur-Lauridsen 15-4, 4-15, 15-5;Arbi -Jonsson 15-10, 15-4;Keong - Axelsson 15-12,
10-15,15-5. Vrouwen enkelspel derde ronde:
Ribkina - Hye-young 12-9, 11-10;Zhou Lei -Ji-hyun 11-1. 11-6; Lrasen - Joon-shon 11-5,
11-1; Heung-soon - Timur 11-9, 7-11, 11-4.
Nedergaard - Eun-hwe 11-6, 11-7; Young-
suk -Tstjernïavskaia 11-7, 11-5; Susanti - Mi-
zui 11-5, 11-7; Hua - Hoogland 11-0, 11-2.

TENNIS

" Tel Aviv - 20.000 guldentoernooi, vrou-
wen enkelspel: kwartfinale: Oremans - Co-
riat 6-2, 4-6, 6-1, halve finale: Oremans -Spirlea 6-2, 6-0. Oremans speelt in de finale
tegen Israëliër Zaltz. Vrouwen dubbelspel:
halve finale Oremans/Rooimans - De
Swardt/Reinach 6-4, 7-5.

" Agadir (Marokko) - 145.000 guldentoer-
nooi. Achtste finales: Haarhuis - Pistolesi
6-7, 6-2, 6-1; Perez-Roldan - Masso 5-7, 6-2,
6-3; Azar - Camporese 7-5, 6-0; Muster -Jonsson 6-3, 6-0.
ZEILEN

" Gardameer - Olympische klassen eerste
dag: Finn: 1. Muller (Zwits), 2. SpitzaueK 6
Zielhuis, 22. Bergsma. Soling: 1. Bank (De-
nemarken), 2. Naucr, 9. Heiner.
SCHAKEN

" Oisterwijk - Zónetoernooi vrouwen, ze-
vende ronde: Harmsen - Finegold 0-1. Dh_-
wes - Tresch 1-0, De Greef - Lebel 0-1, Du-bois - Van Parreren ' _-'/i. Roos - Benschpp
1-0. Stand: 1. Finegold 6'_ p; 2. Roos 6p; 3
Van Parreren 4'_ p; 4. Benschop, Dubois en
De Greef4 p; 7. Drewes 2'/_ p; 8. Lebel 2 p; 9.
Harmsen IV4 p; 10. Tresch 0 p.

BASKETBAL

"Den Helder - Finaleronde Europa Cup I,
mannen: Den Helder - Aris Saloniki Grie-
kenland 72-99 (28-51). Scheidsrechters:
Brys (Belg) en Tochev (Bulgarije). Toe-
schouwers: 1750 (uitverkocht). Topscorers;
Den Helder: Cooper 22, Van Rootselaar 13,
Lagrand 12, Aris Saloniki: Galis 45, Jones
25,Vrankovic 12.

VOETBAL

"Hamburg- Bundesliga: FC St. Pauli SV
Waldhof 2-1 (0-0).

"Roosendaal - Reserveteams: RBC - MVV
2-2 (0-0). Score: 46. Machielsen 1-0, 50. Hof-
man 1-1, 89. Miesen 1-2, 90. Batenburg 2-2.

" Antwerpen - Competitievoetbal in Bel-
gië: FC Antwerp - AA Gent 2-2.

"Parijs- Competitievoetbal in Frankrijk:
Auxerre - St. Etienne 2-1, Bordeaux - Mona-
co 0-0.

HANDBAL

" Geleen - Uitslagen bekerwedstrijden
achtste finales zaalhandbal heren: Swift
Arnhem - Herschi/V en L 18-26; Aalsmeer -
Kwantum/Blauw Wit 22-17; Holbox/Swift -Hellas 19-18. Geplaatst voor de kwartfina-
les: Herschi/V en L, Aalsmeer, Holbox/S-
-wift, Tachos, BDC, Tongelre, Hermes en
Esca.

BILJARTEN

" Rotterdam - Grand-Prixtoernooi drie-
banden: Van Kuyk - Havermans 50-38 (38);
De Vries - Bult 50-23 (41).

PAARDESPORT

"Den Bosch- Indoor Brabant. Internatio-
naal springconcours, tabel A, 1,40 m, na
barrage: 1. Vangeenberghe (B) Kid de la
Taille 0-26,84; 2. Simon (Oost) Goldside
0-27,57; 3. Tebbel (W.Dld) Parodie 0-27,62; 4.
Frühmann (Oost) Prinz Charming 0-29,17; 5.
Beerbaum (W.Dld) Rosella 0-29,18; 6. Emiel
Hendrix (Ned) Lapaz 0-30,23. Nationaal
springconcours meetellend voor Dunhill
NHS-Trophy, tabel A, 1,50 m, na barrage:
1. Jos Lansink met Libero H 0-32,18; 2.
Voorn met Goldika L 0-34,31; 3. Lansink
met Concorde 2-41,86; 4. Romp met Roofs
4-32,52; 5. Raymakers met Goldfee ZB
4-33,16; 6. Lankester met Emigrant 4-33,32;
7. Zoer met Walando 4-35,44; 8. Rob Ehrens
met Investment 4-36,67.

Internationaal springconcours in twee fa-
sen, tabel A, 1,50 m: 1. Zoer (Ned) Wendela
0-27,82; 2. Michaël Whitaker (GB) Didi
0-28,04; 3. Gravemeier (W.Dld) Wum 0-28,56;
4. John Whitaker (GB) Hopscotch 28,60; 5.
Frühmann (Oostenrijk) Grandeur0-28,63; 6.
Philippaerts (B) Darco 0-29,56; 7. Rayma-
kers (Ned) Olympic Zamira ZB 0-29,59; 8.
Tury (GB) Vital 0-30,01; 9.Rob Ehrens (Ned)
HCST 0-30,21; 10. Godignon (Frankrijk) La
Belletrie 0-31.48.

Oranjeselectie

Math Snackers met El Zeta, op niveau. Foto: FRANS RAD]

de loop van het seizoen zeker
starten."

Bondscoach Guus Cantelberg heeft
nog geen vervanger aangewezen
voor Henco de Jong, die het EK-
kwalificatietoernooi (vroeger
C-WK) handbal in Finland van 31
maart tot en met 8 april wegens een
knieblessure moet missen.

De selectie: doelverdedigers; Josten
(Blauw-Wit), Bassa (Tachos) en Masten-
broek (Sittardia), veldspelers; Van Olphen
(Hermes), Schuurs (Sittardia), Groener
(Wacker Thun/Zwi), Vijgeboom (Sittardia),
Smits (V&L), Jacobs (Neerpelt/Bel), Engel-
vaart (Hermes), Boomhouwer (Aalsmeer),
Robert Fiege (Villeurbanne/Fra), Coenders
(Tachos), Joop Fiege (E&O) en Berendsen
(E&O).

Weer volbloeds
op Schaesberg

Vanavond vijftien combinaties in twee rennen aan start

sport kort

" LANDGRAAF - Zondag vinden
op de skibaan van Sigi Moser in
Schaesberg skiwedstrijden plaats.
Aanvang 14.00 uur. Vandaag bestaat
gelegenheid tot inschrijven: S 045-
-420668.

" ZWOLLE - De strijd om de natio-
nale kampioenschappen kegelen,
die zondag in het Alkmaars kegel-
centrum zou worden gehouden, is
verschoven naar het Zwols Natio-
naal Kegelcentrum. Door de grote
storm-schade aan het gebouw en de
banen in Alkmaar, zijn wedstrijden
op die locatie niet mogelijk.

" NEW VORK - Bob Gansler, de
coach van het nationale voetbal-
team van deVerenigde Staten, heeft
zijn contract met vier jaar, tot na de
volgende titelstrijd, verlengd.

" ROERMOND - Woensdag 21
maart om 19.00 uur wordt op het
complex Maashaven in Roermond
in het kader van het kampioen-
schap van Nederland voor de jeugd
onder 14 jaar de voetbalwedstrijd
Limburg-Arnhem gespeeld. De or-
ganisatie is in handenvan de jeugd-
afdeling van RFC/Tim-Oil.

In de tweede ren van vanavond
komen de professionele jockeys
aan de start. Onder hen bevindt
zich Adrie de Vries uit Eys, die
vorig jaar zeer verrassend kam-
pioen werd. Hij was met name in
Schaesberg uiterst succesvol en
slaagde er vorig jaar een aantal
malen in om alle rennen op een
avond winnend af te sluiten. Of
hij ook met de outsider Monte-
kin's Lady kan winnen moet nog
worden afgewacht. De eerste
koers start zoals gebruikelijk om
19.00 uur.

Tweede ren

LD-tips:

SCHAESBERG - Vanavond
start op de draf- en renbaan in
Schaesberg het nieuwe seizoen
voor de volbloeds. Verdeeld over
twee rennen komen in totaal 15combinaties aan de start. De eer-
ste ren is voorbehouden aan de
amateurs en amatrices, en als de
schijn niet bedriegt maakt de
Schaesbergse combinatie Traurn
Teufel met amatrice-kampioen
Marian Lap een goedekans op de
overwinning.

Snackers doelt hiermee op het
fel bevochten kampioenschap
van Marian Lap bij de amatrices.
„Vooral dank zij Ballora en El
Zeta scoorde zij veel punten en
dit jaar gaan we bewijzen dat
haar titel geen toevalstreffer
was", voorspelt de trainer. Aan
het materiaal dat hij dit jaar op
stal heeft zal het zeker niet lig-
gen. „De oudere paarden als Ros
Fandango en El Zeta zijn weer
helemaal op hun oude niveau",
zegt Snackers. „Ik wil met hen de
grote koersen opzoeken en daar-
in moeten we een goede kans
maken. Als ze in vorm blijven
staan er ook uitstapjes naar
Duitsland en Frankrijk op het
programma."

Trainer Math Snackers onder-
schrijft dit. „Traurn Teufel heeft
goed overwinterd. Hij werkt mo-
menteel prima en de verwachtin-
gen zijn daarom hoog gespan-
nen", aldus Snackers. Hij hoopt
dat het nieuwe seizoenvoor hem
verder gaat zoals het vorige sei-
zoen eindigde. „Afgelopen jaar
had de stal een goed jaar. De
paarden koersten vaak met suc-
ces en bovendien haalden we op
de valreep nog een belangrijk
kampioenschap binnen."

Hereford-prijs: 1. Exact Kievitshof; 2.
Jessy Kosmos; 3. Ebony Space. Outsi-
der: Ellis Enzelens.
Towcester-prijs: 1. Crackje van Nora; 2.
Bianca Petrosia; 3. Duke Hanover.
Transportbedrijf v.d. Mortel-prijs: 1.
Traurn Teufel; 2. Sartoya; 3. Oxymoron.
Outsider: King Sailor.
Windsor-prijs: 1. Rittas Hope; 2. Duivel;
3. Erpedo. Outsiders: Chapel en Ninni
Hanover.
Kelso-prijs: 1. Upper State Road; 2.
Claudia's Dream; 3. Cobus Zuydhoeve.
Outsider: Cas Buitenzorg.
Opening Renseizoen-prijs: 1- Ninnes
Star; 2. Civic Dander; 3. Montekin's
Lady. Outsider: Greenhills Boy.
Lingfield-prijs: 1. Cupido; 2. Broad
Daylight; 3. Delicious Pride.
Sandown-prijs: 1. Cay van Hoafer; 2.
Anjo Renka; 3. Mr Charade. Outsider:
Byblow Promise.
Straftford-prijs: 1. Brigitte G; 2. Carlos
Netten; 3. Abbado R. Outsider: Lestage
Egekaer.

Ook van de jonge paarden ver-
wacht hij heel wat. „De tweejari-
gen doen het in de training uit-
stekend. Met Ridge Rosé, een
broer van de talentvolle Black
Rosé, zal ik zeker de klassiekers
opzoeken. Verder heb ik veel
vertrouwen in Coming Through.
De merrie werkt erg goed op de
Schaesbergse baan en zal daar in
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Van onze medewerker EDDY BUDÉ

BRUNSSUM - Vergunningen loskrijgen, vinden van spon-
soren, keiharde onderhandelingen met bekende atleten, het
sluitend krijgen van de begroting. Een greep uit devele hor-
den die Paul Orbons en Arco Klerk de afgelopen maanden
hebben moeten overwinnen. Niets wordt aan het toeval
overgelaten om de tweede Brunssumse Parelloop op 29
april te laten uitgroeien tot een heus atletiekfestijn. Bruns-
sum heeft het nog niet. Een echte halve marathon met aan-
sprekende namen moet de Parel van de Mijnstreek over
twee jaar pas echt laten fonkelen...

Orbons: „Vorig jaar waren een paar
vandalen zo vriendelijk de afzettin-
gen en linten in het Vijverpark ka-
pot te maken. Een heel stuk par-
cours moest inderhaast opnieuw
worden opgebouwd. Hopelijk zegt
dit jaar de gemeentepolitie haar
steun toe. Al was het alleen maar om
automobilisten van het parcours te
weren. Want dat is levensgevaar-
lijk".

De gemeente Brunssum bemoeide
zich dit jaar nadrukkelijker met de
Parelloop. „Het mes snijdt aan twee
kanten. Wij willen een atletiekwed-
strijdvan naam en zij zijn gebaatbij
een flinke portie Brunssum-promo-
tie. De steun van de gemeente is on-
ontbeerlijk geweest. Zij openden
vele deuren. Als het weer meezit
staat niets een geweldig atletiek-
feest in deweg", besluit Arco Klerk.

Isabelle Lutgens: 'Maatschappelijke carrière voorop'

In de voetsporen
van Eline Coene

voor mij was de Heerhugowaartse
Elvira Wijnen in de finale minder
goed dan in de voorronden zodat ik
mijn slagkon slaan; samen met haar
won ik daarna ook nog het dames-
dubbelspel".

Heeft u deoplossingvan depuzzel van
vorige week gevonden? Nee? Troost u
met de gedachte dat u daarin niet al-
leen staat. De zetter, naar alle waar-
schijnlijkheid geen schaker, had per
abuis de diagram weggelaten. Indien
u niet de encyclopedie er op heeft na-
geslagen was zelfs een week te kort
om de oplossingte vinden. Om ter ver-
mijden dat ook u weer deze week in de
rubrieken van mijn collega's van den
Borst en Gielkens op zoek gaat naar
een verdwaald schaakdiagram, begin
ik vandaag met de puzzel.

" Badmintonster
Isabelle Lutgens van
KBC '67 Kerkrade
heeft in het enkelspel
de Nederlandse titel
behaald. In de
categorie tot en met
veertien jaar bleek zij
het sterkst.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

Bouwmeester-Botwinnik, Wagenin-
gen 1958. Zwart heeft een pion geof-
ferd, en daarvoor een mooie aanvals-
stelling gekregen. Botwinnik had nu
geforceerd kunnen winnen. Hoe? Op-
lossing volgende week.
Gevoelens van verbazing overheer-
sten bij mij deze eerste week van de
Timman-Karpov-match. Verbazing
over de fouten die de beide heren in
hun partijen hebben gemaakt. Het
meest opmerkelijke was wel dat Kar-
pov de derde partij toen hij glad op
winst stond nog in remise liet verzan-
den. Experts zeggen dat Karpov op
zijn retour is en dat hij vroeger derge-
lijke stellingen niet meer uit handen
had gegeven. Reden om de jongeAna-
toli Karpov eens nader te bezien. Dit
doen we aan dehand van een partij uit
1977, waarin hij een pionoffer van de
Engelsman Raymond Keene weerlegt

en vervolgens de partij naar |
voert.
A. Karpov-R. Keene (Pirc-vel
ging)
I. e4,g6 2. d4,Lg7 3. Pf3,d6 4. Pc3,i
Le2,o-0 6. 0-O,Lg4 7. Le3,Pc6 8. Dt
Dit is een zeer bekende stelling
Pirc. En is voor en na deze parti
zenden malen op het bord versch
9. d5. Het alternatief9. d:es geeft
...,d:es 10. Tadl,DcB 11.Dcl,TdBi
spel. 9 Pe7 10. Tadl. Met de b
ling om c7-c6 tegen te gaan. 10...
11. h3of 11. Pel,L:e2 12. D:e2,P<
f3,f5 14. g4en nu niet 14. ...,f:g4 0
Mtulovic) maar 14. ...,Pf6 15. DgS
16. h3,a6 met ongeveer gelijk spa
vinsky) 11. ...,L:f3 12.Pd7 13.Le2,
f4,g5? Dit houdt een pionoffer i
door Karpov weerlegd wordt. 15
Dit is sterker als 15. f:es,f.
e:d6,c:d6 17. Ld4,Pes en zwart:
als compensatie voor zijn piot
sterk paard op e5. 15. ...,f4 16. I
Konsekwent. Op 16 Pg6 spec
17. h 417. g:h6,L:h6 18. Lg4,Pi
De2,TgB. Daar de witte loper il
vervolg van de partij erg verv1
voor zwart is, had hij er missch.j
ter aangedaan de loper met 19. ..j
te ruilen. 20. Le6,Tg7 21. Khl,P|
Tgl. Wit bereidt de opmars g2-g3
22. ...,De7. Zwart heeft voor zijn
ferde pion niets teruggekregel
moet lijdzaam toezien hoe wit zijl
ling verbetert. 23. Td3!,Th7 24
Het gemis van de zwarte witvelc
loper doet zich voelen. De witte
domineert over de verzwakte
velden in het zwarte kamp. 24.j
25. g3,Thg7 26. Del,a6 27. a4,t
Dfl,Phs 29. g4,Pg3. Zwart pr<i
door opoffering van nog een fl
pion de koningsvleugel vast te _1
Het zal niet mogen baten om l_l
lies af te wenden. 30. L:g3,f:#
Td:g3,Lf4 32. Tf3,Ph4 33. Ttf
'dreigt. Le3 34. Df2,Dh6 35. Le6,ï
Pe2,Pg6 37. Lfs,Lgs 38. a5,b:9
Tal,Ph4 40. T:as. Nu wit lijnen
geopend, is de winst gemakkelv
...,P:fs 41. g:fs,Lh4 42. De3,D»
Df3,Dh6 44. Tal. Hier werd er aft.
ken, maar zwart gafzonderverd?
len op.

SCHAKEN
HEERLEN - Zesde ronde
Schaakkampioenschap Heerlen.
Open huis, Gasthuisstraat 19.
Aanvang 19.30 uur.

VOLLEYBAL
LANDGRAAF - Morgen, sport-
hal Baneberg, 14.15 uur: Da-
tak/VCL-Letro/Oikos 2(dames),
16.00 uur: Datak/VCL 2-EWC-
(dames). KERKRADE, sporthal
Rolduc, 17.00 uur: Furos-Wevoc.

ging het bieden: West Oost
IR 1H
2R 3KI
3H 4H

Het bod van 3H is zeker niet l
schoon; een goed alternatief is 3Si
kleur forcing), waarna Oost 3SA z|
den. Tegen 4H startte Zuid met sclï
naas. Hij lijkt hiermee het contrai
deau te geven, maar in feite is het
een steek in het hart. In slag 2 wol
schoppen vervolgd, voor de heef
Oost en in slag 3 komt Noord metr
heer aan slag en speelt weer scho
Oost moet nu troeven, waardooJ
troeflengte even lang wordt als dl
Zuid en het er akelig begint uit'ta
Als je in dit soort situaties nog met
van slag moet is het zaak dat zo snfgelijk te doen, althans op een nr_j
dat er nog minstens één troef in dii
overblijft om een dreigende troeft.
op te vangen. In dit .geval zal de
dus moeten beginnen met metcel
troefslag weg te geven. Oost speel
slag 5 dan ookeenklaver naar de hf
tafel en bukte een kleine harten uif
Zuid. Deze is nu weerloos en Oost l
te zijn contract zeer verdiend. Maar
de clou? Als Noord zich realiseert
leider in slag 5 moet gaan doen, n
kleine harten naar Zuid afbukkert
hij roet in het eten gooien door op.
hand hartenvrouw in te zetten!!! L
der kan nu niet weigeren want daf
hij 2 troefslagen afgeven. Hij zal
moeten winnen en Zuid komt late
troefboeraan slag en kan eenkleine
hoog spelen door alsnog een 4e sj
penronde te spelen. En zo ga je da_
nog down op dat verjongde Mijnst
toernooi in Sittard.

Het Mijnstreek-toernooi is, na 2 jaar uit
de ether te zijn geweest, in 1990weer op-
nieuw gestaret en wel in Sittard, een te-
ken dat het begrip Mijnstreek niet meer
zo duidelijk is afgebakend als dat voor-
heen het geval is geweest. Ondanks deze
buitenissige lokatie voelden de spelers
van de Mijnstreek zich hier kennelijk
toch goed thuis, getuige het feit dat een
Mijnstreek-team, de dames Beckers -
Moonen - Gerards - v.d. Haar beslag leg-
de op de 2e plaats. Het werd trouwens
toch een Zuidelijke aangelegenheid,
want de 3e plaats ging naar het Maas-
trichtse team Banser - Hamers - Beckers
- Moonen. Beide genoemde teams moes-
ten voorrang geven aan de winnaar, team
Morren uit België, voor driekwart be-
staande uit leden en ex-leden van het
Belgische nationale team, hetgeen ge-
heel in lijn is met de uitspraak dat het
toernooi inderdaad vooral een Zuidelijk
succes is geworden. Gelegenheden om te
schitteren zijn er natuurlijk genoeg opzon evenement, maar ze worden natuur-
lijk lang niet allemaal aangegrepen.

OVBIOx
C. Vx
OHxx
cSjbxXXX OHx

*xxx C?AHIO9x
xx N Oxx❖AVBIOx w w „ djbßxxx

*AHx Z
OAxxx
<?Bxxx<> XXX
*Vx

Aan tafel 1 bereikten OW 3SA, te spelen
door Oost. Na een schoppenuitkomst
werd dit moeiteloos gemaakt.Aan tafel 2

# Paul Orbons
en Arco Klerk,
initiatiefnemers
van de
Brunssumse
Parelloop.

Foto:
FRANS RADE

De kinderziektes
van de Parelloop

'Misschien kunnen we nog enkele toppers strikken'

Van onze badmintonmedewerker
BOCHOLTZ - Onlangs be-
haalde de dertienjarige bad-
minton-speelster Isabelle Lut-
gens in Nieuwegein de Neder-
landse titel in het dames-en-
kelspel in deklasse tot en met
veertien jaar. Niet alleen voor
haar vereniging KBC'67 uit
Kerkrade een unieke gebeur-
tenis maar ook voor het dis-
trict Limburg van de Neder-
landse badmintonbond. Lim-
burg kende in het verleden
wel vijf heren die de nationale
badmintontitel in het enkel-
spel wisten te bemachtigen
maar tot voor kort was het nog
geen dame gelukt.

Als een rode draad loopt district-
strainer Toon Reichgelt door de
voorbereiding op het kampioen-
schap heen. Hij maakte een trai-
ningsschema dat door Yvonne Sij-
stermans bij KBC'67 uit werd ge-
voerd en tijdens de titelstrijd was de
coaching van Toon van essentieel
belang. Een trainer is voor Isabelle
belangrijk. Omdat haar eerste club
88C'77 uit Bocholtz destijds geen
goede jeugdtrainer had, wisselde zij
van vereniging en ging naar Kerkra-
de.

Kerkrade

Van onze dammedewerker

Voor het kampioenschap rekende
Isabelle zich tot de drie favorieten,
maar de titel hadzij zichzelfniet toe-
bedacht. Isabelle: „Ik startte het
toernooi nerveus in de enkelspelen
maar tijdens de dubbelspelen
kwam er een ommekeer en keerde
het zelfvertrouwen terug. Hoewel
dat weer overschaduwd werd door
een plotseling optredende rugbles-
sure. Met hulp van diverse massa-
ges kon ik het toernooi voortzetten
en toen ik ook eenmaal in de finale
stond wilde ik ook laten zien dat ik
nietvoor niets de laatste twee maan-
den keihard getraind heb. Gelukkig

Op competitieniveau heeft zij de j
keerzijde van de sport gezien. Met g
het tweede seniorenteam degra- L
deerde zij. Isabelle: „Ik heb dit posi- I
tief ervaren, het was een belangrijke [
les". Zij weet dat zij het ver kan
schoppen in de badmintonsport, i
maar de school laat zij steeds preva-
leren omdat ze ooit arts hoopt te
worden. „De ervaringen uit de bad- i
mintonsport, met name de onlangs
behaalde nationale titels en de di- 'verse uitstapjes naar het buitenland i
zijn wel leuk, maar daar bouw je ]
geen maatschappelijke carrière mee '.

op", zeggen Isabelle en pa Lutgens
haast in koor.

Coene
Toch hoopt zij stiekem in de voet-
sporen van haar favoriete nationale
kampioene Eline Coene te treden.
Een ding hebben Isabelle en Eline

nu al gemeen, namelijk een sterke
'clear'. Badmintontechnisch gezien
is dat een heel belangrijke eigen-
schap: de shuttle via een boven-
handse slag van achter in het veld
diep in het veldvan de tegenstander
spelen, om daarmee tijd te winnen
en weer de goede positie in het veld
te vinden.

Wisselend succes voor damclubs

„Natuurlijk kun je het niet direct
groot aanpakken", legt AVON-se-
cretaris Paul Orbons uit. „In etap-
pes proberen we toe te werken naar
de halve marathon. Volgend jaar de
vyf en tien Engelse mijl. Ervaring
opdoen is met het oog op de toe-
komst onontbeerlijk". Arco Klerk,
STK-functionaris van de mee-orga-
niserende Brunssumse sportfedera-
tie: „Zon evenement moet in de
loop der jaren groeien. Prolongatie
van het succes van de vorige editie
is het minimale wat we wensen",
luidden de allerminst bescheiden
ambities.

Deelname
Tussen de vier- en vijfhonderd loop-
fanaten zullen naar schatting in-
schrijven voor de tweede jaargang
van de Parelloop. Pogingen om een
echte topper aan de start te laten
verschynen hebben voorlopig
schipbreuk geleden. „Jammer dat
een week van tevoren de marathon
van Rotterdam wordt gehouden. De
complete Nederlandse top neemt
deel en is natuurlijk te vermoeid om
een week later in Brunssum in actie
te komen. Marti ten Kate, Cor Lam-
bregts en Gerard Nijboer, allemaal
hebben ze hun eigen programma.
Maar misschien kunnen we nog en-
kele toppers strikken", houdt Or-
bons nog een slag om de arm.

Estafette
Naast de vijf- en tien-kilometerloop
staan ook een estafettewedstrijd
voor verenigingen en een scholie-
renkampioenschap op het program-
ma. „Vorig jaar was het parcours
door de vele bochten erg lastig. Dit
jaar gaan we dwars door het cen-
trum en is het parcours redelijk aan-
trekkelijk. De deelnemers gaat het
vooral om het neerzetten van een
snelle tijd. Het persoonlijk record
verbeteren is zeker zo belangrijk als
de plaats op de eindrangschikking",
meent Klerk.

Vrijwilligers
Vanaf januari waren ze er gemid-
deld twee uur per dag mee bezig.
Vergaderen, telefoneren en onein-
dig veel schrijfwerk. Op de dag zelf
leiden ongeveer vijftig vrijwilligers
het evenement in goede banen.
Toch kan er van alles misgaan. Paul

Simson heeft
titel voor

het grijpen
SCHAESBERG - Theoretisch ge-
zien kan worste_vereniging Simson
Schaesberg morgenavond in Den
Haag Nederlands kampioen wor-
den. Daar zijn twee voorwaarden
aan verbonden. Op de eerste plaats
zal Simson de uitwedstrijd tegen
Simson KDO moeten winnen. Bo-
vendien moet Olympia Utrecht het
duel tegen plaatsgenoot De Halter
verliezen (wat niet zo waarschijnlijk
is). Olympia heeft ook nog kans op
de titel, maar laat moet op zaterdag
24 maart op bezoek in Schaesberg.
Simson zal dus nog een weekje op
de zo fel begeerde titel moeten
wachten. Trainer Ad Postma: „We
zullen morgen eerst even met Den
Haag afrekenen".

teerde hij voor het eerst zijn taak
lan speler Eddy Zijlstra. En prompt
ging het mis.

Gorissen ziet het nog even aan. Hij
is zelfs bereid op de spelersmarkt te
gaan rommelen, „Maar zeker niet
ten koste van andere clubs. Als we
de mensen niet bij elkaar krijgen,
kap ik ermee", concludeert Goris-
sen, die zich enorm ergerde aan af-
meldingen 'op het laatste moment.

(15x44). 32. .. 18-22 33. 49-43 22-
-43-38 17-22 35. 28x17 12x21 36.
15x24 37. 29x20 10-15 38. 34-29
39. 29x20. Na de wisseling van
heeft zwart nog steeds houvast t
aan schijf 23. 39. .. 8-12 40. 40-34
41. 34-29 12-17 42. 20-15? Ik de«
dit niet goed is. Om zwarts sterf
gende zet onmogelijk te makej
wit 42. 33-28 moeten doen. Het i
niet duidelijk wie beter staat. 43*
22! Zwart neemt de aanval over.<
24 13-19! 44. 24x13 9x29 45. 33*'
46. 39-33 8-13 47. 33-29 13-18 48
14-20! Concentreert zich op
achilleshiel, schijf 35. 49. 37-32.
50. 33x42 22-28! Clerc heeft detij
trole gehaald maar dat is alles, »
sitie is benard. 51. 42-37 16-21 52'
18-22 53. 37-32 23x32 54. 31x42
55. 24-19. Want na 42-37 (21-2
ook gemoeten. 55. .. 20-24 56.
25x23 57. 35-30. Schijf 35! Nu d*
57. .. 28-33 58. 30-25. Want 58-
-33x42 59. 47x38 biedt geen sei h 1
weer: schijf 26 looptnaar 47. 58.;'
59. 25-20 39-43. Een grootmeorf'1
het werk, Gantwarg forceert n*
laat het rustig op het eindsp
men. 60. 42-38 43x32 61. 20-14 ZV
47-42 27-31 63. 14-9 4x13 64. 15-1"
en wit gaf op, na 10-4 natuur!'-1
37)+

Om zelf op te lossen het diagr3*J
iets voor huisdammers. Wit sP*T
wint.

mijn verdient de eerste optie de
voorkeur".
Het wisselvalligeDe Ridder (Bruns-
sum) ontsprong pas twee weken ge-
leden definitief de degradatiedans.
Bestuurslid Ronald Tangelder: „Ge-
lukkig hebben we het deze competi-
tie net gered. Een kampioenschap
bleek al vroeg te hoog gegrepen,
maar na enkele opmerkelijke neder-
lagen daalde de motivatie bij de
meeste spelers tot een dieptepunt.

Zijlstra: „Drie jaar geleden was
Eureka nog hét Limburgse visite-
kaartje in de eerste klasse. Een forse
leegloop verhinderde onze ambi-
tieuze doelstellingen. Spelers van
buitenaf aantrekken blijkt niet de
ideale oplossing. Eureka moet weer
aan een gezonde basis gaan werken.
Het is toch te gek dat we slechts een
jeugdspeler op de ledenlijst hebben
staan", meent Zijlstra.

„Vooral voor uitwedstrijden is het
moeilijk een voltallig team op de
been te krijgen. Van die smoesjes
werd ik af en toe doodziek. Met de
vrouw naar de markt of geen oppas
voor de baby. Gewoon belachelijk".

HEERLEN - Morgen eindigt voor
vijf Limburgse clubs de nationale
damcompetitie. Schaesberg, Eure-
ka, De Vaste Zet, VOS en De Ridder
acteerden met wisselend succes in
de tweede klasse. Het Geleense De
Vaste Zet hijst als alles goed gaat na
de slotronde de kampioensvlag, ter-
wijl Schaesberg en De Ridder
(Brunssum) in de middenmoot ein-
digen. Minder goed verging het de
twee overige clubs. Het Kerkraadse
VOS was al gedegradeerd en Eure-
ka (Heerlen) moet in de thuiswed-
strijd tegen Gorinchem alle zeilen
bijzetten om klassebehoud te be-
werkstelligen.

Koortsachtig overleg moet het
Brunssumse damleven doen ople-
ven. Het promoveren van stadge-
noot DIOS naar de landelijke klasse
heeft zeker gevolgen voor de team-
samenstelling bij De Ridder. „Ik
ben voorstander van samenwerking
tussen DIOS en De Ridder. Als
DIOS promoveert moet het moge-
lijk zijn twee teams te formeren die
beiden voldoende bestaansrecht
hebben. Misschien dat we dan met
één tiental het spoor van De Vaste
Zet kunnen volgen".

Clerc-Gantwarg, Nat. comp. '89.90
1.32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-

-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10 6. 35-30
20-25 7. 40-35 9-14 8. 33-29 3-9 9. 45-40
23-28 10. 32x23 19x28 11. 39-33 28x39
12.44x33. Naast 11. 30-24 het meest ge-
bruikelijke antwoord op de zwarte
Springer-doorstoot. 12. .. 16-21 13. 31-
-26 21-27 14. 43-39 11-16. Een nieuwtje
in deze variant. De bedoeling ervan is
de ontwikkeling van het witte mate-
riaal op rechts zo lang mogelijk tegen
te gaan. Dat lukt in deze partij op voor-
beeldigewijze. Let u er voor de aardig-
heid maar eens op op welk moment
schijf 35 pas in actie zal komen. 15. 48-
-32 17-21 16. 26x17 12x21 17. 37-32 7-12
18. 41-37 6-11 19. 33-28 21-26 20. 32x21
26x17 21. 38-33 16-21 22. 42-38 21-26 23.
38-32 1-6 24. 30-24 17-21 25. 28-23 21-27
26. 32x21 26x17 27. 50-44 17-22 28. 33-28
22x33 29. 39x28 11-17 30. 43-38 6-11 31.
44-39 11-16 32. 38-33. Lijkt krom maar
op 32. 39-33 was (18-22) vervelend ge-
weest terwijl het ogenschijnlijk sterke
32. 37-31 verhinderd was door de com-
binatie (17-22)! 28x17 (12x21) 23x3 (21-
-27) 31x22 (13-19) 24x13 (9x27) 3x20

In de voorlaatste ronde van de natio-
nale clubcompetitie raakte D.V. Huis-
sen definitief haar landstitel kwijt. Het
forse verlies tegen Westerhaar (14-6)
zette deGelderse ploeg op een onover-
brugbare achterstand van vier punten.
In de morgen te spelen eindronde zul-
len lijstaanvoerder Westerhaar en het
doorCöte dOr gesponsorde Urnuiden
uitmaken wie de nieuwe Nederlandse
clubkampioen wordt. Westerhaar
staat één punt voor en heeft dus aan
10-10 genoeg maar Wiersma en de zij-
nen zullen er vast alles aan doen om
hun chocoladebaas'tevreden te stel-
len. In de genoemde westrijd Wester-
haar-Huissen vielen bij Huissen op-
vallende slachtoffers: Europees kam-
pioen Gerard Jansen verloor van Rig-
terink en Clerc van Gantwarg. Nu is
onderuitgaan tegen een vroegere we-
reldkampioen natuurlijk geen schan-
de maar een verliespartij van Clerc
blijft iets zeldzaams. In competitievel-
band herinner ik me er zelfs helemaal
geen.

Prins Hendrik
zeventig jaar

SCHAESBERG - Morgen
viert de Schaesbergse gym-
nastiekvereniging Prins
Hendrik haar 70-jarig be-
staansfeest. Dan zullen er
ook drie jubilarissen gehul-
digd worden tijdens een re-
ceptie van 20.00 tot 21.30
uur in zaal 't Streeperkruis
aan de Streeperstraat 66 te
Schaesberg. De jubilarissen
40 jaar: mevr. Netta Dove-
ren. 25 jaar: de heren Arno
Franssen en John Spoel.

Schaesberg handhaafde zich ge-
makkelijk en staat binnenkort voor
een lastige keuze. Kopman en team-
leider Peter Schellekens: „Het in-
passen van talentvolle maar nog on-
ervaren jeugdof een zo sterk moge-
lijk team samenstellen met verschil-
lende routiniers. Op de lange ter-

Motivatie
VOS is al gedegradeerd, maar er
dreigt erger. „Het halve team kon
het landelijke niveau niet bijbenen.
Veertien spelers hadden we, maar
na de degradatie hebben er al zes
aangekondigd te stoppen of naar el-
ders te verkassen. Als dit zo door-
gaat, kunnen we volgend seizoen
zelfs geen tiental meer op de been
krijgen", voorziet voorzitter Jo Go-
rissen.

„Bijna twintig jaar speelden we on-
afgebroken landelijk. Het zal me ze-
ker wat doen als we het morgen niet
redden", zegt Eureka-secretaris Piet
Cornelissen (71). Sinds mensenheu-
;enis staat hij aan het roer van de
üureka-brigade. Vorig seizoen dele-
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