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Zomermode 1990
'*°'s uitParijs en interviews

met de Limburgse
modeontwerpster An
Hermans en Marieke

Olsthoorn van Oilily. De
nieuwe zomertrends in

kleding, schoeisel en
:cessoires. De opwaardering
van de hoed en de opkomst

van de vrijetijdskleding.
Morgen in de modebijlage

van het Limburgs Dagblad.

" Versace.
Foto: MARLEEN DANIELS

Twee doden bij
frontale botsing

POSTERHOLT - Bij een frontale
botsing tussen twee personenauto's
op de weg van Posterholt naar Ko-
ningsbosch zijn gisteravond twee
mensen om het leven gekomen en
drieanderen zwaar gewond naar het
St.-Laurentiusziekenhuis in Roer-
mond gebracht. Over de identiteit
van de slachtoffers kon de politie
nog geen nadere mededelingen
doen omdat het onderzoek in de
vroege ochtend nog niet was afge-
rond.

Een Duitse automet vijf inzittenden
botste bij het inhalen van een
vrachtwagen tegen een auto die

richting Brunssum reed. Deze laat-
ste vatte onmiddellijk vlam, maar
de chauffeur kon door omstanders
net op tijd uit de vuurzee worden
gered.

De gevolgen voor de inzittenden
van de Duitse auto., vermoedelijk
Sri Lankezen, waren veel ernstiger.
In het wrak trof de politie twee dode
lichamen aan en de drie ernstig ge-
wonden.

Beide wagens werden vrijwel totaal
vernield. De ravage was groot. Het
verkeer moest geruime tijd worden
omgeleid. " Een van de vernielde auto's in Posterholt. Foto: PAUL KUIT

Asociaal
gedrag in

verkeer op
videoband

EN HAAG - De Algemene
6l"keersdienst van de Rijkspo-
* houdt momenteel eén proef
et het op videoband vastleg-;n van asociaal verkeersge-
'ag- Dat zei Verkeersdienst-
lrictionaris Van der Wel giste-
-11 in Hier en Nu-tv.
0Igens Van der Wel kunnen

' videoband verkeersovertre-ngen worden vastgelegd die
** radar- of foto-apparatuur

moeilijker te registreren
I°. zoals rechts inhalen en
-'t afstand houden.

°orzitter Spee van de Justitië-... Handhavingscommissie is'"J met het experiment. Hij ve-ac ht dat de beelden bij ernsti-
! overtredingen rechtsgeldig
"len zijn.

het weer

VISSELVALLIG
L straffe zuidwestenwind,
Bn **' voer* z-chte lucht
£n *net veel bewolking. Hier-
in Vat nauwelijks neerslag.
[ij temperatuur blijft steken
k_ graden. Tegen de avond
[e ert opnieuween storing enta rfn de neers*aS**ansen toe-
■«et nerna 's net koe*er
'Otld n*axim-mtemPeraturen
'atii "*e *® en minimumtempe-Uren tussen oen 5 graden.

'«"efr actuele informatie be-
t„' ,ende het weer in Limburg

ni u bellen 06-91122346

&ÖAAG:»,'°P: 06.41 onder: 18.54
H^op: 04.30 onder: 12.03!J*gen
na'°P: 06.39 onder: 18.56

""■op: 04.56 onder: 13.22

Na wilde ril in busje door Zuid-Limburg

Brute verkrachting
rolstoelpatiënte

Van onze verslaggever
HULSBERG - Een ongeveer 30-ja-
rige inwoonster van Hulsberg die
vanwege een verkeersongeluk tijde-
lijk in eenrolstoel zit, is gisteravond
rond half acht door twee onbekende
mannen in een bestelbusje gesleurd
en tijdens een lange rit door Zuid-
Limburg bruut verkracht.

Na hun daad gooiden de daders hun
slachtoffer geboeid en een met
tape dichtgeplakte mond in Huls-
berg uit de bestelbus. Na bijna een
uur werd zij door voorbijgangers ge-
vonden. „Een weerzinwekkend en
bijna onwerkelijk misdrijf. Er wordt

op dit moment overwogen om het
recherchebijstandsteam Zuid op te
roepen in een poging de daders zo
snel mogelijk op te sporen", zei
Louis Steens van de Rijkspolitie in
de vroege ochtend.

Het slachtoffer dat volledig over-
stuur werd aangetroffen, kreeg di-
rect professionele hulp. Ook de ko-
mende dagen zal de vrouw door een
team van hulpverleners worden be-
geleid.

De politie heeft het slachtoffer nog
niet uitputtend kunnen horen.

Vast staat dat het slachtoffer rond
half acht per rolstoel op weg was
van de woning van haar moeder in
Hulsberg naar haar eigen woning.
Onderweg is zij lastig gevallen door
de inzittenden van de bestelbus, die
haar al rijdend dwongen het bospad
in de buurt van het bejaardencen-
trum 't Panhuys op te rijden. Bij die
gelegenheid is derolstoel gekanteld
en de vrouw op de grond gevallen.
Volgens de politie is zij vervolgens
door dé twee mannen opgepakt en
in de bus getrokken.
De daders zijn in het busje ontko-
men.

" Op het bospad in Hulsberg bleef deomgevallen rolstoel van het slachtoffer achter.... Foto: frans rade

Na etnisch geweld in Transsylvanië

Leger houdt Roemenen
en Hongaren uit elkaar
TIRGU MURES - Tanks van het
Roemeense leger vormden gister-
avond in Tirgu Mures een wig tus-
sen Roemeense nationalisten en
mensen van Hongaarseafkomst, na-
dat eerder op de dag bij straatge-
vechten in de Transsylvaanse stad
een dode en 60 gewonden waren ge-
vallen.
Het leger kwam tussen beiden na-
dat 2.000 Roemenen, gewapend met
zeisen en knuppels, de aanval had-
den geopend op 5.000 Hongaren die
een vreedzame betoging hielden en
in het centrum van de stad het Ro-
zenplein eji het gemeentehuis had-
den bezet. Tegen het vallen van de
avond verschenen er zeven tanks
die een barricade vormden tussen
de twee groepen.

De Roemeense autoriteiten hebben
besloten versterkingen te sturen
naar Tirgu Mures om te voorkomen
dat er nog meer slachtoffers vallen,
aldus een mededeling van Carol Ki-
raly, vice-voorzitter van het Uitvoe-
rend Comité van de Voorlopige

Raad van Nationale Unie. Het be-
sluit is genomen tijdens een spoed-
zitting van het Uitvoerend Comité,
Daar werd ook besloten een rege-
ringscommissie in te stellen die
moet nagaan wat de oorzaken zijn
van het etnische geweld en wat er
tegen gedaan kan worden.

Al sinds vrijdag zijn er in Tigru Mu-
res schermutselingen tussen Roe-
menen en leden van de Hongaarse
minderheid in Transsylvanië.
Maandag was het al tot een uitbar-
sting gekomen waarbij naar schat-
ting 20 gewonden vielen, van wie er
volgens de Hongaarse radio twee
aan hun verwondingen bezweken.
Gisteren liepen de spanningen in
Tirgu Mures, waar bijna de helft van
de inwoners uit mensen van Hon-
gaarse afkomst bestaat, verder op.
Hongaren betoogden tegen de ge-
beurtenissen ,van de vorige avond
toen Roemeense nationalisten het
hoofdkwartier van de Hongaarse
Democratische Unie hadden aange-
vallen.

Kok: beeld voor '91 toch niet helemaal negatief
Verlaging BTW onzeker

Van onze parlementaire.redactie
DEN HAAG - De door het ka-
binet in het regeerakkoord op-
genomen verdere BTW-verla-
ging van 18,5 naar 17 procent
staat op de tocht. Staatssecre-
taris Van Amelsvoort (Finan-
ciën) heeft dit gisteren in de
Eerste Kamer tijdens de finan-
ciële beschouwingen kenbaar
gemaakt. 'Indien mogelijk' zal
de BTW worden verlaagd, al-
dus de bewindsman. In het re-
geerakkoord was voor de ope-
ratie 2,6 miljard gulden gere-
serveerd.

Ook minister Kok (Financiën) gaf te
kennen in zijn maag te zitten met de
beloofde BTW-verlaging. In relatie
tot de monetaire en economische
unie tussen West- en Oost-Duits-
land voorspelde hij voor begin 1991
een lastenverhoging in West^Duits-
land. „Dat komt ons goed uit, zeker
als het een hogere BTW is." In West-
Duitsland is de BTW 14 procent.
Binnen de EG zullen de BTW-tarie-
ven meer op elkaar afgestemd moe-
ten worden als de grenzen in 1992
wegvallen. Mede in dat kader werd
de BTW-verlaging door het kabinet
beloofd.

Tegenvallers
Het Centraal Plan Bureau (CPB)
heeft nog onlangs gewaarschuwd
voor forse financiële tegenvallers in
1991 en latere jaren. Het kabinet zou
die deelskunnen opvangen door ge-
bruik te maken van de middelen die
gereserveerd waren voor de BTW-
verlaging.

Over het beeld voor 1991 steldeKok
dat het 'niet allemaal negatiefis. Er
is een forse economische groei ge-
koppeld aan een toename van de
werkgelegenheid en een afname
van de werkloosheid.

De minister gaf te kennen vast te
willen houden aan de afgesproken
normen voor het financieringste-
kort (in 1994 op 3,25 procent) en de
stabilisatie van de collectieve las-
tendruk (het beslag van belasting en
premies op elke verdiende gulden)
op 53,6 procent gedurende elk jaar
over de periode 1990-1994.

vandaag

# Haatgevoelens
in Litouwen

pagina 5

# Vrouw beheert
huishoudgeld beter

pagina 9

# 'Übersiedler"
in Aken blijven

pagina 17

sport
" PSVer Valckx leeft

naar topper toe
pagina 23

" Vanenburg voor
Oranje gepasseerd

pagina 23

" Rutjes klaar
voor AC Milan

pagina 25

Ruim 1,5 miljoen
voor spoorlijn
Heerlen-Aken

Van onze verslaggever
HEERLEN - Minister Maij-Weggen
(Verkeer en Waterstaat) stelt ruim
anderhalf miljoen gulden beschik-
baar voor aanpassing van het baan-
vak Heerlen-Landgraaf van de
spoorwegverbinding Heerlen-
Aken. Daarnaast wordt er nog eens
twee miljoen vrijgemaakt uit de
PNL-pot en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

Het baanvak tussen Heerlen en
Landgraaf wordt geschikt gemaakt
om er een enkelsporige uurdienst te
onderhouden. Op die manier wordt
een toekomstige investering van
ruim 13 miljoen voor verdubbeling
van het baanvak voorkomen. De NS
gaan in mei volgend jaar voorlopig
met een anderhalfuur-dienst van
start. Overigens krijgt de gemeente
Landgraaf een halte langs de spoor-
lijn Heerlen-Aken.

Nujoma beëdigd
als eerste
president

van Namibië
WINDHOEK - Met het hijsen van
de nieuwe nationale driekleur
(groen, blauw, rood) en de beëdi-
gingvan Swapo-leider Sam Nujoma
als eerste president is afgelopen
nacht de onafhankelijkheid van de
laatste kolonie in Afrika, Namibië,
ingeluid. Tienduizenden mensen
hadden de gestaag vallende regen
getrotseerd en waren naar het sta-
dion in de hoofdstad Windhoek ge-
togen om getuigen te zijn van dit
grootste ogenblik in de geschiede-
nis van Namibië.

De 60-jarige Nujoma werd ingezwo-
ren door de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, Perez de Cuel-
lar. Het was het hoogtepunt van de
plechtigheid die omlijst werd met
toespraken van de Zuidafrikaanse
president Frederik deKlerk, de ver-
trekkende kolonisator, Perez en het
nieuwe staatshoofd zelf.

Eerder op de avond had deZuidafri-
kaanse goeverneur, Louis Pienaar,
een banket gegeven voor de talloze
genodigden die uit letterlijk de ge-
hele wereld - alleen Israël was niet
vertegenwoordigd - naar Windhoek
waren gekomen.

Personeel vanambulance wil
betere beloning

(ADVERTENTIE)
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Geopend:
23 MAART: 14.00-22.00 uur
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25 MAART: 10.00-18.00 uur
ENTREE: ’ 6,- p.p.

Geulhal
VALKENBURG |

Restaurant

vandaag open!
Keuken dagelijksgeopend van 18.00-01.00
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Kampstraat 37. Landgraaf
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ÏKT.Z
sachaishoes

Promenade 37-39 Heerlen
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VANAVOND
NAARDE

TWEEDE RONDE
VAN HET

AH LETTERSPEL.
Speel mee voor de hoofd-

prjjs en kijk vanavond naar de
bekendmaking van de begin-
en eindletter van de tweede
ronde.

Nederland 1 in het Ster-
blok na het journaal van

' 19.00 uur en op RTL-Veroni-
que rond 17.57 uur.

(ADVERTENTIE)
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Verkiezingen 2
In uw rubriek 'In Gesprek' wordt
er van leer getrokken door de heer
Kanters met betrekking tot uw be-
richtgeving omtrent de gemeente-
raadsverkiezingen en wordt er ge-
schopt tegen zere benen van raads-
leden.

Enkele opmerkingen: de redactie-
stukken zijn normaliter van goed
gehalte en ook onpartijdig. De pro-
gramma's, zeker van de grotere
partijen, zijn er wel en daar is ook
hard aan gewerkt.

Toegegeven, de Heerlense grote
partijen zijn dit jaar erg, neen te
laat met hun programma. De oor-
zaak is waarschijnlijk toch de in-
vloed van het bijzonder zachte kli-
maat en carnaval. Van beide heb-
ben kennelijk de partijbestuurders
en programmamakers geprofi-
teerd!

Wat de raadsleden en hun achter-
ban betreft is op te merken dat de
heer Kanters weleens gelijk heeft.
Er zijn zeker raadsleden die er de
kantjes aflopen, maar die zie je na
één periode ook weer van het poli-
tieke toneel verdwijnen. En geluk-
kig maar ook, de maatschappij
heeft niets aan profiteurs. De
meeste raadsleden zijn mensen die
veelal naast hun job actief zijn in
allerlei verenigingen en organisa-
ties; onbetaald!

Daarvandaan worden er velen
vooruitgeschoven naar de politiek.
Het werk van een goed raadslid be-
staat uit veel meer dan het bijwo-
nen van enkele vergaderingen.
Alle vergaderingen worden voor-
afgegaan door voorbesprekingen
en dat betekent tweemaal alles be-
spreken etcetera.

Verder is er de noodzakelijke be-
reikbaarheid voor de kiezer. Hij
dient spreekuur te houden. Hij be-
hoort zich op de hoogte te stellen
van zaken die hij moet behartigen.
Kortom, hij moet overal en altijd
actief zijn.

Menig raadslid moest aan zijn poli-
tieke carrière een einde maken
omdat zijn werk en gezin (infor-
meer daar maar eens naar) er (te
veel) onder lijden.

De betaling van raadsleden is een
omstreden punt. Doch dit gebeurt
juist om het eenieder mogelijk te
maken raadslid te zijn. Al zou het
voor vele raadsleden juist zijn als
zij parttime een baan vervulden
naast het raadslidmaatschap. Voor
de wethouders is dit in de grotere
gemeenten doorgaans goed gere-
geld.
Het bedrag van f26.000, die Kan-
ters noemt, is een boude bewering.
Op de eerste plaats gaat er 20 pro-
cent af naar de partijkas, roomt de
belasting het ook behoorlijk af en
zijn er daadwerkelijk nogal wat
kosten te maken. Maar het mag
van mij ook de helft of minderzijn.

HEERLEN J.H. Ger Wagemans

Roda JC 3
Over de ingezonden brief (Roda JC
14-3-90) van W. Hermsen, waarbij
deze Fortuna Sittard onder de kan-
didaten rangschikt die Europees
voetbal gaan spelen het volgende:
iemand moet mij eens uitleggen wat
Fortuna daar te zoeken heeft. Het
LD gaf het op de sportpagina's van
maandag 12 maart voorzichtig weer:
'De slechtste won. Een slechtere
ploeg op eredivisie-niveau heb ik
nog nimmer aan het werk gezien.
Dit was nu puur anti-voetbal. Bij
een verzwakt Roda JC pakt Fortuna
de punten. Dat alleen telde voor
Fortuna. Dat ze daar tienduizend
toeschouwers zitten of staan te bela-

zeren telt niet mee. Dat schijnt voor
hen een lachertje te zijn(gelet op het
toeschouwersaantal bij Fortuna
thuis en deplaatste maanden uit.
2500 en ze zijn geteld. Nog eventjes
en ze kunnen gaan korfballen).
Wat Roda JC betreft: de geleverde
prestaties in het verleden op Euro-
pacupniveau zijn iets om trots op te
zijn en ik verzeker die meneer of
mevrouw Hermsen dat wij dat op
Kaalheide anno 1990 weer beleven.
Dat Roda JC door een individuele
fout de punten bij Fortuna inlever-
de kan men Reker niet aanrekenen.
Deze laatste zal best weten wat ie
doet. En Han Berger maar beweren
dat hij voor twee punten naar Kerk-
rade kwam. Onder deze trainer

komt Fortuna in ademnood, dat zal
spoedig blijken. Het heeft in ieder
geval niets met voetbal te maken.
Dat neemt echter nietweg dat ik het
jammer vind voor Sittard en met
name Fortuna.
HEERLEN H. Vestjens
(Discussie gesloten)

de kleine postruiter

schaal en schenk er de roomsaus
over.
Bestrooi dit geheel met fijnge-
knipte dille.
TIP: Serveer hierbij in kippe-
bouillon gaar gekookte rijst. Laat
deze uitlekken en schep hierdoor
enkeleeetlepels in de pan geroos-
terde amandelen en gefruite uit-
jes. De rijst smaakt dan iets 'pitti-
ger.

hub meijer
(e) Standaard Uitgeveni n.v -Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Procluctions t> v s-Gravenhage

Verkiezingen 3Eens in de vier jaar vinden er ge-
meenteraadsverkiezingen plaats
en puilenonze brievenbussen uit
van het foldermateriaal van de
diverse groeperingen die aan de
strijd deelnemen. Elke partij
komt met een kandidatenlijst va-
riërend van vijftien tot soms wel
dertig kandidaten, van wie men
hoopt dat ze een grootaantal kie-
zers aantrekken. Dan is ook met-
een duidelijk waarom er zoveel
kandidaten op die lijsten voorko-
men. Elke kandidaat hoopt op

zoveel mogelijk stemmen van
kennissen, vrienden en familie-
leden, zodat de partij als geheel
veel stemmen trekt.
ledere verkiezing zijn er mensen
die hun partij trouw blijven, dat
zijn de honkvasten, die niet beïn-
vloed worden door folders en
pamfletten. Een partij kan blij
zijn met zulke kiezers, vervol-
gens zijn er mensen die ontevre-
den zijn over het beleid van hun

partij en uit onvrede op een an-
dere groepering gaan stemmen.
En dan heb je nog de weifelaars,
die niet weten op wie ze moeten
stemmen en soms daarom maar
helemaal geen stem uitbrengen.
Het is jammer dat er in een de-
mocratie als de onze mensen zijn
die de kans om te stemmen, de
kans op inspraak onbenut laten.
Maak gebruik van uw democra-
tisch recht om te stemmen.
GULPEN JanLousberg
(Van redactiewege ingekort)

" Ook landelijke politici zetten zich'invoor degemeenteraadsverkiezingen, zoals hier me-
vrouw Maij-Weggen, minister van Verkeer en Waterstaat, afgelopen zaterdag in de bin-
nenstad van Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN.

Koda JC 4
Toen ik 14 maart de krant opensloeg
dacht ik toch even dat mijn schoe-
nen uitvielen. Dat de heer Hermsen
zijn ongenoegen wil uiten over
Roda JC is nog tot daaraan toe,
maar als hij beweert dat Roda drie a
vier wedstrijden per jaar goed
speelt, heeft hij mijns inziens bij

sommige wedstrijden zitten slapen.
Of is de heer Hermsen de wedstrij-
den tegen MVV, Feijenoord,
Utrecht, PSV, Willem II al verge-
ten? Als klap op de vuurpijl beweert
hij dat Roda aan het einde van het
seizoen geen Europees voetbal zal
halen. Hij leidt dat af uit de stand
van de competitie. Nou vraag ik me
dus af opwelke stand hij doelt, want
volgens mij staat Roda na 25 wed-
strijden op een prima derde plaats,
achter de toppers PSV en Ajax. Ik
weet ook dat dat geen garanties
geeft, maar het moet toch raar lopen
wil men Europees voetbal missen.
En er is nog iets dat mij dwars zit,
namelijk de instelling van sommige
supporters. Wanneer alles goed gaat
hoor je ze niet, maar als Roda even
een mindere periode doormaakt
barst de kritiek los. Men laat geen
gelegenheid ongebruikt om de
ploeg af te kraken, zowel tijdens de
wedstrijden als daarbuiten. In dit
geval zelfs al na één slechte wed-
strijd. Een echte supporter gaat
juist dan achter de ploeg staan en
steunt zn club op alle mogelijke
manieren.
Tenslotte vind ik de kritiek op trai-
ner Jan Reker onterecht. Het is al
lang geleden dat Roda zoveel pun-
ten haalde en weer echt bovenaan
meedoet. Ik ben tot nog toe content
met de prestaties en ben dan ook
blij dat we in de toekomst de be-
schikking hebben over zon klasse-
trainer als JanReker.
HULSBERG Bart Verbeek

recept
Kipfilets in roomsaus
Benodigdheden voor 4 personen:
4 kipfilets, peper en zout, boter.
Voor de saus: 25 g boter, 25 g
bloem, 2V2 dl sterke kippebouil-
lon, citroensap, Ve 1 crème fraiche
of sour cream, dille (uit de diep-
vries).

Wrijf de kipfilets in met peper en
zout en bak ze in de boter op laag

vuur gaar.
Smelt voor de saus de boter, voeg
de bloem toe en blijf roeren tot
een samenhangend geheel ont-
staat.
Schenk scheutje voor scheutje de
bouillon erbij en roer er een glad-
de saus van.
Breng op smaak met citroensap
en spatel de crème fraiche of sour
cream door de saus.
Leg de stukken kipfilet op een

in gesprek

Ethiek en journalistiek
Het is voor mij absoluut niet gebruikelijk te reageren op artike-
len, die door professionele journalisten worden gepubliceerd.
Toch moet ik, zij het op persoonlijke titel, een uitzondering
maken en wel naar aanleiding van uw publicatie 'Ik doe geen
vlieg kwaad' in het LD van zaterdag 17 maart.

Deze reactie doe ik weloverwogen
en zoveel mogelijk ontdaan van sen-
timenten en emoties. Ik spreek ook
niet de belanghebbende Ruud Bos
aan, die in het artikel aan het woord
komt, maar wel de journalist, die
het artikel geschreven heeft.
Na lezenen herlezen heb ik getracht
te doorgronden wat de ethische
waarde is, of zou moeten zijn van
het artikel. Ik kwam er niet uit. Nu
niet meteen in de pen klimmen,
dacht ik. Ik telefoneerde dus met
enkele journalistenen vroeg hen of
in de journalistiek de normen en

waarden veranderd waren. Men
stelde mij gerust en deelde mee, dat
hierin gelukkig geen veranderingen
waren gekomen en ook nooit zullen
komen, zolang de journalistiek pro-
fessioneel wordt bedreven. Ik zocht
verder en keek zaterdagavond naar
het programma 'Rondom Tien. Ik
herkende de reacties van de slacht-
offers, die daar aan het woord kwa-
men, maar al te goed.
Terug naar het artikel, 'Ik doe gen
vlieg kwaad. Wat bezielt nu iemand
om een dergelijk artikel te schrij-
ven, mijmerde ik.

Door mijn werkzaamheden ben ik
in het verleden regelmatig in aanra-
king gekomen met mensen, die ge-
heel onvrijwillig in aanraking zijn
gekomen met lieden, die niet ge-
leerd hebben — of vergeten zijn —
wat respe.ct betekent ten opzichte
van hun naaste. Mensen die door
zon confrontatie gedoemd zijn voor
geruime tijd, maar misschien wel al-
tijd, achterdochtig en bang door het
leven te gaan. Mensen, die ook al
zouden ze de kans krijgen, absoluut
niet, in welke krant dan ook, op de
voorgrond willen treden, omdat
hun leed niet te omschrijven is.

De politie schenkt de laatste tijd
steeds meer aandacht aan slachtof-
ferzorg dan aan opsporing van de
daders. Een principiële ommekeer,
die tot stand is gekomen door lang
en diep na te denken over het leed

onvrijwillig — met criminaliteit in
aanraking zijn gekomen. Het is een
mentaliteitsverandering, die geluk-
kig steeds gedragen wordt door
onze samenleving. Het is daarom
dat ik reageer, onthutst. Ik heb abs-
louut geen kritiek op het werk van
de Heerlense advocaat mr E. Rut-
ten. Hij zegt immers: deze zaak
vergt een uiterst zorgvuldige afwe-
ging. Ik hoop dat als er van een
schadeclaim sprake is (en ik geloof
nog steeds in onze rechtspraak)
deze zeer hoog zal zijn.
Dan immers krijgt Ruud Bos de ge-
legenheid iets terug te doen. Hij kan
dan het geld gebruiken om de zwij-
gende slachtoffers, die nog steeds
lijden, tegemoet te komen. Als hij
dat doet, dan kan hij zijn naam wel-
licht echt zuiveren.
HEERLEN J.Kaiser

Ethiek 2
Waar zijn we mee bezig? Als een
voortvluchtige crimineel door de
politie wórdt aangehouden, bij zijn
arrestatie verzet pleegt, de kans ziet
een op een vuurwapen lijkend wa-
pen te trekken en op de politie te
richten, door de politie wordt neer-
geschoten nu een klacht indient om
een kleine schadevergoeding of
smartegeld, omdat zijn wapen niet
goed functioneerde. (Zie LD van za-
terdag 17 maart)

Was dit wel het geval geweest, dan
zat er nu misschien een jongewedu-
we met kinderen te huilen, naast de
foto van haar man.

Maar die Ruud Bos kreeg het voor
elkaar om bij het LD op bijna een
halve pagina aan te tonen dat hij in
werkelijkheid een hele lieve jongen
is, die hoogstens af en toe een oude
oma van haarhandtasje berooft.

Ik stel voor hemvoor te dragenvoor
de Nobelprijs voor de Vrede.

KERKRADE B. Schetters

postbus 3100

In deze rubriek neem) de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking,
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.Brieven sop rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Werklozen
In plaats van langdurig werl
aan een fatsoenlijke vaste ba
goede betaling te helpen, wort
werkgevers en uitzendbureaus |
pelbazen) geholpen. Schandalig
subsidies die verstrekt worde
ken de werkgevers en uitzf
reaus in eigen zak en ze h
goedkope arbeidskrachten,
meeste banen zijn ook nog tij
men noemt dat arbeidpools. il
ler kan het niet! Uitzendbil
zouden verboden moeten w|
Werkloosheid wordt verodP
door het bedrijfsleven en dat
bedrijfsleven profiteert van de
loosheid!
HEERLEN Ben'

Ziekteverzuim
Volgens het Limburgs Dagblad
door het Nederlands Instituut!
Arbeidsomstandigheden NIAI
onderzoek gedaan naar het V
verzuim van de werknemer in f
en middelgrote bedrijven. Dit
zuim is toegenomen. Ook de
loosheid neemt toe, evenals hel*
tal WAO'ers. Maar NIA, wist
een slechte tijd een goede tijd is
ondernemers, vooral in het m»
en kleinbedrijf? Heeft het NIA I
bedrijven die werden ondeil
ook nagegaan hoeveel overurd]
werknemers moesten maken c »
er bedrijven zijn, die al jaref
chronisch tekort aan werknf'
hebben? Dat er bij voorbeeld b
yen zijn, waar van de 'werknf
wordt geëist dat ze van half zev'de morgen tot 's avonds half elf
werken, door gebrek aan perso
Geen wonder dat er op een gel
moment sprake is van een 'ziekteverzuim.
BUCHTEN M.Bol

Roda JC 5
Naar aanleiding van de reacties van
de heren H. Scholten en W. Herm-
sen in het LD van 14 maart, na de
zeer teleurstellende wedstrijd
Roda JC-Fortuna, meent onderge-
tekende toch te mogen stellen dat
Roda JC aan een zeer goed seizoen
bezig is.
Alleen als John van Lo'en ont-
breekt dan is ook een elftal met ol
zonder Hofman en Haan niet altijd
in staat dit te compenseren. Hof-
man is enigszins uit vorm, daarom
stond hij terecht niet in de basis te-
gen Fortuna. Maar hij kan terugko-
men.
Of Haan goud waard is of dat ooit
wordt betwijfel ik zeer, want dit
seizoen gaat er ook als hij in het
tweede team speelt geen uitstraling
- zeker geen gouden - van hem uit.
Maar dat Roda JC 'Europees' kan
halen zit er zeer zeker in. Gezien de
stand op dit moment zou dat te-
recht zijn. Voor Fortuna zou dit
echter een veel te hoge beloning
zijn.
Laten wij Roda JC positief blijven
steunen. Dat de competitie na een
sportief verloop de juiste eindstand
moge kennen met Roda JC in de
prijzen.
Dan beleven alle rechtgeaarde
Roda JC-fans nog veel sportief ge-
noegen!

ÜBACH OVER WORMS Nie Otten

Oplossing van gistere

GROENHAR
H-SL'OOF-
AR-FOK-P
NEK-R-KA
ADER -BAS
-ELEGANT
BLIK - R 0 0
LYM-ü' - N 0
IK-B 0 M - R
E-POLEN-
KRIK X E M I

puzzel van de dag

FIGUURPUZZEL
Horizontaal:
1. botsing te water; 4. hoogste deel van de
voet; 6. bevalligheid; 7. niet meer weg te
nemen (fig.); 11. naderhand; 12. genees-
krachtige plant.

Verticaal:
1. geloofsbrief v.e. diplomatiek verte»Jwoordiger; 2. strijdperk (fig.); 3. ntë'J
volle; 4. flauwhartig (van spijzen); 5- "
degek; 8. vrijgevig; 9. vol scheuren; 1"'
vorens.
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' 8-daagse vliegreis vanaf
Maastricht Airport naar

JOEGOSLAVIË
(DALMATIË)
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De veelbesproken en
( beschreven bedevaartsplaats

en aansluitend nog drie dagen

CAVTAT
29 MEI - 5 JUNI

Een zeer speciale reis voor

limbiïrgsDagblad



MEDUGORJE, EEhT
BIJZONDER OORD

Het is bijna negen jaargeleden dat Maria voor
eerste keer verscheen aan zes tieners in he 'Joegoslavische Medugorje. Dat wil zeggen, i

de ogen van hen die het willen, kunnen of
durven geloven.

Twaalf miljoen pelgrims en nieuwsgierigen ü
de hele wereld hebben sedert 24 juni 1981 (

dorpje bezocht. Velen daarvan hebben f 1
persoonlijk gesproken met Vicka Ivankovic, aiV.'
wie de moeder van Jezus zou zijn verschencti;

Vicka, nu 26 jaar, vertelt in haar huisje no$;:
dagelijks haar bijzondere belevenis. Al houdt ik

zich afzijdig van de inmiddels
220 (geregistreerde) genezingen waarvoor ||

medici geen verklaring hebben.
Medugorje, niet zomaar een dorp op twee uit-

rijden van Dubrovnik...

.ik \é 'Qm\\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\\
■F f^

Vicka Ivankovic j V~ j

REISINFO "1

*■>■
Data: dinsdag 29 mei - dinsdag 5 juni
Vervoer: Vliegreis Maastricht-Split

Per touringcar naar Medugorje c.g. Cavtat
Terugvlucht: Dubrovnik-Maastricht. N

fi
Tijden: Onder voorbehoud: «i

Heenvlucht, vertrek Maastricht 11.50 uur,
aankomst Split 13.40 uur. j

Terugvlucht, vertrek Dubrovnik 08.00 uur,
aankomst Maastricht 11.00 uur. __^k^

Organisatie: In samenwerking met reisburo /fiSIVRI
Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.-p«s=Mr

Begeleiding: De gehele reis zal worden begeleid door
een geestelijke.

Verblijf: In Medugorje wordt u gedurende 4 nachten
ondergebracht in diverse privépensions van
de 1e categorie.
De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt
in een restaurant ter plaatse.
In Cavtat logeert u aansluitend nog 3
nachten in hotel Epidaurus, een hotel dat in
1987 werd voltooid en dat gelegen is in de
prachtige baai van Tiha, direkt aan zee.
U verblijft steeds in kamers voorzien van
douche/toilet.

Verzorging: Op basis van halfpension.
Excursies: In Medugorje hebt u gedurende alle dagen

gelegenheid om de heilige plaatsen te
bezoeken en de lichtprocessie bij te wonen.
Lokale reisleiding zal ter plekke aanwezig
zijn.
Tijdens uw verblijf in Cavtat staat een
excursie naar Dubrovnik op het programma.

Prijs: ’ 899,- pp.
Toeslag 1-pers.kamer ’ 200,-.
Kinderkorting: kinderen t/m 9 jaar genieten,
bij verblijf op de kamer van de ouders, 20%
korting op de reissom.

SPECIALE VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw vriendenpas (voor
abonnees van het Limburgs Dagblad gratis
te verkrijgen) geniet u op bovenstaande
reissom een EXTRA KORTING van

’ 20,- pp.

Inclusief: Genoemde excursies.
Begeleiding door een geestelijke.
Reis- en annuleringsverzekering.

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

Vanaf volgende week publiceren wij op deze pagina de reisinformatie ovef'
* 10-daagse busreis PORTOROZ (15-24 juni)
* 10-daagse busreis FILZMOOS (20-29 juli)
* 4-daagse busreis NORMANDIE/BRETAGNE (2-5 aug.)
* 4-daagse busreis LOIRE-GEBIED (9-12 aug.)
* 8-daagse busreis BEIERSE WOUD (18-25 aug.)
* 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 sept.)
* 7-daagse busreis LOURDES (17-23 sept.)

OPREIS METUWKRANT
LimburgsDagblad



Ook wetsvoorstel maximum snelheid op komst

'Chauffeurs met slok op
rijbewijs sneller kwijt'

IVan onze correspondent
SIDEN - Rijden onder invloed wordt bin-
nkort strenger aangepakt. De politie kan
"eet het rijbewijs invorderen van automo-
isten die een alcoholgehalte in hun bloed
bben van 1,3 promille ofmeer. Binnen tien
gen na invordering zal Justitie dan moetensluiten over verdere inhouding van het rij-
wijs. Dat kan bij bestuurders met een alco-
lgehalte van meer dan 1,8 promille in hun
)ed of wanneer gevaar bestaat voor herha-
g-
nister Hirsch Ballin (Justitie) maakte het
orstel omrijders onder invloed van alcohol

strenger aan te pakken, gisteren bekend tij-
dens een gastcollegein het Leidse Academie-
gebouw.

De laatste jaren is het aantal verkeersdeelne-
mers met een slok op aanmerkelijk terugge-
lopen. „Zo is het aantal automobilisten met
een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5
promille sinds 1983 gehalveerd van 12 tot 6
procent," aldus Hirsch Ballin, die sprak van
een 'gunstige trend. Juistdie dalingis echter
reden 'om de bestaande inspanningen bij de
bestrijding van het rijden onder invloed
voort te zetten.

In het kabinetsvoorstel dat Hirsch Ballin sa-
men met zijn collega Maij (Verkeer en Water-
staat) gisteren naar deKamer heeft gestuurd,
zijn het vooral de 'ernstige en zeer ernstige
gevallen' die worden aangepakt. Tot nu toe
kon elke automobilist wanneer hij weer
nuchter was, zijn rijbewijs weer ophalen.
Vaak werd het door de politie niet eens inge-
nomen.

Volgens het wetsvoorstel moet dat verande-
ren. Tussen 0,5 promille (twee pilsjes) en 1,3
promille wordt alleen een rijverbod opge-
legd. Maar bij een alcoholgehalte in het bloed
van 1,3 promille (570 microgram per liter ade-
malcoholgehalte) of bij weigering van een
ademtest of bloedproef wordt het rijbewijs
onmiddellijk ingenomen.

De minister van Justitie werkt samen metMaij ook aan een wetsvoorstel dat de handha-
ving van de maximum snelheid moet garan-
deren. Volgens hem wordt dat wetsvoorstel
'binnenkort' gepresenteerd. Hij wilde gister-
middag niet zeggen of de maximum snelheid
overal weer zal worden teruggebracht tot 100
kilometer per uur.

RD stopt opvang
Oostduitsers

|jN - De Westduitse regering
"ft gisteren besloten om definitief
'punt te zetten achter de opvang-
kling voor Oostduitsers. Bonn
*ogt daarmee de nog altijd aan-
Jdende stroom Oostduitse land-
Wiizers een halt toe te roepen. De
kar oude opvangregeling zal per
?li worden ingetrokken. De Oost-
teers moeten daardoor wordengespoord in eigen land te blijven
'daar bij te dragenaan het econo-
*ch herstel.

D66 wil alsnog
AWW-pensioen
voor ongehuwden
JM HAAG - D66 heeft een klem-
*ldberoep gedaan op staatssecre-
ns Ter Veld van Sociale Zaken
JWettelijke regeling te treffen op-
' ongehuwden alsnog recht krij-
J) op een weduwenpensioen of
? tijdelijke weduwenuitkering, chtens de Algemene Weduwen-
[ Wezenwet (AWW),
f, Kamerleden Groenman en

dringen hier in schrifte-
?e vragen op aan naar aanleiding
r 1de recente uitspraak van de
PUrale Raad van Beroep in
secht dat bij een verschillendetfjandeling van gehuwden en on-

geen sprake is van discri-
De D66-afgevaardigden

(«en Ter Veld er op dat de AWW
k.^nige wet in het sociale zeker-
i^stelsel is waarin onderscheid

gemaakt tussen gehuwden en
Daarmee vormt de

C W een uitzondering op het be-
J^el van gelijkstellingtussen deze

groepen, zoals die geldt als ge-
i 8 van de stelselherziening socia-
l_*ekerheid. Ter Veld doet er cor-
.'aan die uitzonderingspositienu
r^°g ongedaan te maken, zeggen
°enman en Schimmel.

Tankauto
Advocaten van enkele buitenlandse
bedrijven die de melk opkopen be-
strijden de rechtmatigheid van de
wijzigingen, maar zij hebben nog
geen gerechtelijke stappen daarte-
gen ondernomen. De jongste stap
van de bedrijven is het stichten van
een inzamelpunt voor de melk in
België. Van daaruit wordt de per
tankauto uit ons land aangevoerde
melk verkocht aan belangstellende
bedrijven.

Alliantie DDR:
binnen twee

weken regering
OOST-BERLIJN - De Oostduitse
christendemocratische CDU is gis-
teren bijeen gekomen om de verkie-
zingsoverwinningvan zondag te be-
spreken. De partij wil binnen twee
weken een nieuwe regering in de
DDR Vormen.

CDU-vicevoorzitter Gottfried Mul-
ler verklaarde dat de partij en haar
twee bondgenoten in de conserva-
tieve Alliantie voor Duitsland be-
reid zijn een coalitieregering te vor-
men, indien noodzakelijk ook zon-
der de tweede' grootste partij, de
SPD. Het partijbestuur van de Ost-
SPD wees maandag het aanbod van
de CDU een brede coalitie te vor-
men van de hand. Maar de sociaal-
democraten lieten doorschemeren
wel te willen meewerken als het
Oostduitse parlement stemt over
grondwetswijzigingen die de weg
moeten vrijmaken naar Duitse een-
wording. Daarvoor is een tweederde
meerderheid in de Volkskammer
nodig.
Muller zei dat de vorming van het
kabinet, de eerste niet-communisti-
sche regering in de DDR na 40 jaar
van stalinistisch bewind en moge-
lijk meteen de laatste voor de vor-
ming van één Duitse staat, zo spoe-
dig mogelijk moet worden voltooid.
„Het moet binnen twee weken kun-
nen," zei hij.

Meisje aan
nekkramp
overleden

teilL^RNE - Een 15-jarig meisje uit
Rh e*s overleden aan de gevol-
"^i van nekkramp. Het meisje werd
Up weken geleden opgenomen
(^ cri ziekenhuis. Haar toestand is
kf

ertdien niet verbeterd. Een an-
meisje uit Meijel, dat

L.a dezelfde tijd met nekkramp in
«rL^ekenhuis belandde, maakt het
tL'^dels goed. De twee meisjes
'Pfau elkaar oppervlakkig. Of er
■ *s van onderlinge besmet-
* 's niet bekend.

Besluit monetaire
unie al eind april

jjirg 7 Het besluit om een mone-
i\it Unie te creëren tussen de beide
[Vn nden zal' nog voor cle ge~
'^^verkiezingen in Oost-Duits-
*'Jn £P 6 mei« einc* april genomen

heeft het Westduitse pers-
e^u DPA gisteren vernomen uit

%. lngskringen in de Bondsrepu-

van deverordeningen
s«iag aarna nog enkele weken in be-
fSge kernen. Volgens de bepaalde

worden dan ook
ta te

rege'en genomen om specula-
estr?eri te ëaan- Al eerder had deau itse minister van Binnen-

landse Zaken, Wolfgang Schaeuble,
na een kabinetszitting gisteren ver-
klaard dat de monetaire unie deze
zomer ingevoerd zou kunnen wor-
den.

De Bundesbank-president Karl
Otto Pöhl heeft zich eerder terug-
houdend geuit over het tijdsplan
voor deunie. Hij benadrukte dat de
invoering van de monetaire unie
weliswaar zo snel mogelijk moest
worden doorgevoerd, „Maar wij mo-
gen daarbij geen fouten maken.
Deze fouten drukken dan op de
schouders van de Oostduitse bur-
gers", aldus Pöhl.

Sjevardnadze: geen geweld in Litouwen

Landsbergis noemt
Kremlin agressief

MOSKOU - De Litouwse president
Vytautas Landsbergis heeft de
maatregelen van het Kremlin tegen
Litouwen gisteren als een agressie-
ve daad bestempeld. Voor het Li-
touwse parlement zei hij het 'eigen-
aardig' te vinden dat de Sovjet-rege-
ring haar 'bevoegdheden in Litou-
wen heeft uitgebreid.

Sovjet-premier Nikolaj Ryzjkov gaf

maandagavond opdracht dat alleLi-
touwse vestigingen van nationale
bedrijven direct onder het bestuur
van Moskou worden geplaatst.

Volgens Ryzjkov is dit nodig om de
controle van Moskou over Sovjet-
eigendommen te waarborgen en te
verhinderen dat die door het naar
onafhankelijkheid strevende Litou-
wen worden overgenomen. Het af-

gelopen weekeinde werden tanks
en Sovjet-troepen in het zuiden van
Litouwen gesignaleerd.
Sovjetminister van Buitenlandse
Zaken Edoeard Sjevardnadze, op
bezoek in Namibië, herhaalde daar
tegenover VS-ambtgenoot James
Baker dat Moskou geen geweld zal
gebruiken, om onafhankelijkheids-
bewegingen in de Baltische repu-
blieken te onderdrukken en hij ont-
kende dat troepenversterkingen
zijn gestuurd.

Estland
Gorbatsjov heeft inmiddels Estland
gewaarschuwd niet te trachten zich
onafhankelijk te verklaren van de
Sovjetunie.

Richtlijn
De vorige staatssecretaris van
volksgezondheid, Dees, wilde daar-

"om in 1988 een landelijke richtlijn

uitvaardigen wat de verschillende
medicijnen mochten kosten. Tot dat
bedrag zouden de kosten geheel
vergoed worden door het zieken-
fonds, daarboven moet de consu-
ment zelf bijbetalen. De achterlig-
gende gedachte was dat patiënten
zelf, in overleg met de huisarts,
goedkopere, merkloze medicijnen
zouden nemen. De industrie zou
dan gedwongen worden concurre-
rende prijzen vast te stellen.
Dit ijkprijzensysteem ontmoette

veel weerstand bij industrie, maar
ook bij ziekenfondsen. Die vrees-
den voor de kwaliteit van de zorg.
Zij besloteneind 1988 samen zelfde
prijzen te beteugelen en sloten het
zogenaamde Omni Partijen Ak-
koord, ofwel 'OPA. Zij gaven het
toenmalige kabinet de garantie dat
uiterlijk in 1990 420 miljoen zou zijn
bezuinigd op de prijzen.

Melkveehouders proberen superheffing te ontlopen

FIOD jaagtop 'zwarte melk'
JR.KRADE - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst'
PD) heeft van de Algemene Inspectiedienst van het minis-
le van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de namen ge-
wen van melkveehouders die een deel van hun melk moge-

* verkopen in het 'zwarte-melk'-circuit. Het betreft voor
bekend ongeveer 170 melkveehouders.

I^ID onderzoekt al geruime tijd
Relijke melkverkopen door boe-
I buiten de zuivelindustrie om.

De melkveehouders proberen daar-
mee de superheffing te ontlopen.
Dat is de boete die zij moeten beta-
len als zij meer melk produceren
dan hun quotum toestaat. De super-
heffing is inmiddels verhoogd tot
115 procent van de melkprijs. Dat
betekent dat melkveehouders op
iedere kilogram te veel geprodu-
ceerde melk 15 procent moeten toe-
leggen.
Het onderzoek van de AID is begon-
nen nadat er uit de zuivelsector zelf
klachten kwamen over opkopers
die melkveehouderijen afgingen om
melk voor buitenlandse kopers op
te kopen. Minister Braks heeft met
twee recente wijzigingen van de Be-
schikking Superheffing geprobeerd
dit gatte dichten. De kopers moeten
zich laten registreren bij het Pro-
duktschap voor Zuivel en de melk-
veehouders moeten administreren
aan wie zij hun melk leveren.

binnen/buitenland

Staatssecretaris aanvaardt nederlaag
Eerste Kamer verwerpt
scheiden per formulier
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Eerste Kamer
heeft, zoals verwacht, een wetsvoor-
stel om onder meer het scheiden
middels het invullen van een formu-
lier te regelen, verworpen. De drie
grootste fracties stemden daarbij
verdeeld; D66 was voor, klein rechts
tegen terwijl Groen Links afwezig
was. De uiteindelijke stemverhou-
dingwas 36 stemmen tegen, 31 voor.

Direct na de stemming liet staatsse-
cretaris Kosto (Justitie) weten zich
neer te leggen bij de nederlaag. Hij
keerde zich tegen een suggestie van
CDA-senator Wagemakers om het
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nu verworpen wetsvoorstel op on-
derdelen zo te wijzigen (middels een
zogenoemde novelle), dat het alsnog
door de Senaat aangenomen zou
kunnen worden. Kosto wees erop
dat de Tweede Kamer vol overtui-
ging met het wetsvoorstel akkoord
is gegaan.
De Eerste Kamer viel vooral over
het scheiden middels een formulier
zonder dat beide betrokken part-
ners alsnog in een juridische proce-»
dure terecht zouden komen. In de
Senaat bestond de vrees dat van de
procedure vooral de zwakste part-
ner, meestal de vrouw, het slachtof-
fer zou worden. Aan de herziening
van het echtscheidings-procesrecht
is meer dan tien jaar gewerkt.

Geen beurs deze
maand voor ruim
18.000 studenten

DEN HAAG - Ruim 18.000 studen-
ten ontvangen deze maand geen
studietoelage van de Informatise-
ringsbank, de Groningse vestiging
van het ministerie van onderwijs en
wetenschappen. Ze hebben niet
voor de gestelde datum, 9 maart, be-
wezen dat zij staan ingeschreven bij
een erkende onderwijsinstelling.

De betrokkenen krijgen een maand
de tijd dit bewijs alsnog te leveren.
Doen ze dit niet, danzal het recht op
studiefinanciering 15 april geheel
worden ingetrokken. De betreffen-
de studerenden moeten dan met te-
rugwerkende kracht, teveel uitbe-
taalde studiefinanciering over het
studiejaar '89/'9O, terugbetalen. Zo-
dra het bewijs van inschrijving ech-
ter door de Informatiseringsbank is
ontvangen, krijgt de student, met
terugwerkende kracht, volledig uit-
betaald.
Vorig jaar voerde de Informatise-
ringsbank een zelfde school-studie-
controle uit. Toen werden de toela-
gen van 25.000 studerenden geblok-
keerd. Uiteindelijk bleken ongeveer
6.000 geen recht te hebben op stu-
diefinanciering.

Kamer voor bevriezen
medicijnprijzen als

bezuiniging niet lukt

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De TweedeKamer is
in meerderheid akkoord met het
plan van het kabinet de medicijn-
prijzen de komende drie jaar te be-
vriezen, als blijkt dat industrie en
apothekers er niet in zijn geslaagd
zelfde prijzen in de hand te houden.
De Kamer voelt echter niets voor in-
voering van het zogenaamde ijkprij-
zensysteem, een bezuinigingsplan
van het vorig kabinet. Het parle-
ment wil de tijdelijke prijsstop ge-
bruiken om te zoeken naar alterna-
tieven om vanaf dit jaar 420 miljoen
gulden te besparen.

De staatssecretarissen Simons
(Volksgezondheid) en Bukman
(Economische Zaken) praten mor-
gen met de farmaceutische indu-
strie, apothekers en ziekenfondsen
over de medicijnprijzen. Dan moet
blijken of deze partijen zelf in staat
zijn de alsmaar stijgende prijzen "

van geneesmiddelen aan banden te
leggen. Dc prijzen van dc medicij-
nen zijn in Nederland in vergelij-
king met dc ons omringende landen
extreem hoog. Pogingen daar wat
aan te doen, misluktendc afgelopen
jaren.

Shimon Peres
formateur

TEL AVIV - De leider van de Israë-
lische Arbeiderspartij, Shimon Pe-
res, is gisteravond benoemd tot ka-
binetsformateur. Hij- moet binnen
drie weken Israël aan een nieuwe
regering helpen, maar zei te hopen
dat hij eerder in zijn opdracht zal
slagen. Het nieuwe kabinet zal vol-
gens Peres de hoogste voorrang
moéten geven aan het op gang bren-
gen van een vredesproces.
De helft van het Israëlische parle-
ment heeft tegenover president
Chaim Herzog zijn voorkeur uitge-
sproken voor Peres als formateur.
Likoed-leider Jitschak Shamir
kreeg de steun van een zelfde aantal
afgevaardigden. De president ver-
telde dinsdagavond dat hij door zijn
keuze de partij die deval van het ka-
binet-Shamir heeft bewerkstelligd,
een kans wil geven een nieuwe rege-
ring te vormen. Bpvendien was hem
uit zijn consultaties, met de partijen
gebleken dat voor êen aantal partij-
en die Shamir steunen Peres aan-
vaardbaar is als tweede keus.

Somber
Staatssecretaris Simons toonde zich
uiterst 'somber' over het welslagen
van het OPA. „Ik heb nog steeds
grote zorgen over de ontwikkeling
van de "medicijnprijzen," aldus de
bewindsman gisteren in de Kamer.
Morgen overleggen Simons en Buk-
man met de OPA-partijen. Op basis
daarvan zal het kabinet in de loop
van devolgende week een definitief
oordeel vellen over de toekomst van
OPA en alternatieven aangeven.

punt uit
Hervormingen

De leiding van de communisti-
sche partij in Vietnam is achter
gesloten deuren bijeen om te
bezien hoe snel en hoe ver er
politieke tiervormingeri zullen
worden doorgevoerd na de in-
storting van het communisme
in Oost-Europa. Hoewel er geen
verregaande stappen naar
Oosteuropees voorbeeld als het
invoeren van een meer-partij-
enstelsel of het opkomen van
een formele oppositie worden
verwacht, is het 150 leden tel-
lende Centraal Comité van de
partij bijeen in een tijd dat de
partij van binnen en van buiten
steeds meer wordt bekriti-
seerd.

Drugslijn
De Franse politie heeft een
drugslijn tussen Nederland en
Frankrijk opgerold. Vijf Tune-
siërs zijn in verband met de
zaak opgepakt. De drugshande-
laren zouden in totaal ongeveer
45 kilo heroïne met een waarde
van bijna 14 miljoen gulden
hebben 'geïmporteerd' uit Ne-
derland.

Buskaping
Een nog onbekende man heeft
maandagmiddag op het Am-
sterdamse station Sloterdijk
een bus met acht passagiers ge-
kaapt. De man bedreigde de in-
zittenden met twee pistolen en
dwong de chauffeur naar het
centrum van de stad te rijden.
De gewapende man liet de bus
tenslotte stoppen en vluchtte
weg, op sokken. Zijn schoenen
liet hij achter in de bus.

Naziwet
Het Britse parlement heeft een
wetsvoorstel goedgekeurd dat
het mogelijk maakt dat nazi-
oorlogsmisdadigers uit de
Tweede Wereldoorlog vervolgd
kunnen worden. De regering
kondigde aan een speciaal on-
derzoeksteam op te richten.
Over de wet op oorlogsmisda-
den moet nog tweemaal wor-
den gestemd voordat zij van
kracht wordt.

Compensatie
Libië is bereid Egypte twaalf
miljoen gulden compensatie te
betalen Voor de gedwongen uit-
tocht van tienduizenden Egyp-
tische arbeiders in 1985. Het ak-
koord is een hernieuwd bewijs
van de verbeterde relatie tus-
sen Cairo en Tripoli, die in de
jaren tachtig onder grote druk
stond door» de verschillen van
mening over de politieke koers
in het Midden-Oosten. Libië,
dat zich destijds beriep op de
slechte economische situatie,
wees in 1985 32.000 Egyptena-
ren uit.

Tarief
De Tweede-Kamerleden Lank-
horst (Groen Links) en Wolf-
fensperger (D66) hebben minis-
ter Maij van Verkeer en Water-
staat vragen gesteld over de af-
schaffing van de groepsrege-
ling van de Nederlandse Spoor-
wegen. De kamerleden vrezen
dat de afschaffing zal leiden tot
een enorme tariefstijging voor
de gebruikers van de regeling.
Met gebruikmaking van de
groepsregeling kunnen groe-
pen reizigers tegen een geredu-
ceerd tarief gebruik maken van
de trein. NS wil daar in de hui-
dige vorm op 1 april eert einde
aan maken.

Rechts
Automobilisten moeten niet
langer worden verplicht om op
snelwegen zoveel mogelijk
rechts te rijden. Rijstrookwis-
selingen naar rechts op auto-
snelwegen zouden alleen nog
maar moeten worden uitge-
voerd als de verkeerssituatie
daartoe aanleiding geeft. Hier-
door kan een rustiger en veili-
ger verkeerssituatie ontstaan.
Dat concludeert de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) in
een recent rapport.

Afval
Het afval inzamelend bedrijf
Ecoservice, voorheen GMU Ne-
derland, in Alblasserdam kan
doorgaan met de export van
chemische afvalstoffen naar
Oost-Duitsland. Dat heeft de af-
deling geschillen van bestuur
van de Raad van State dinsdag
beslist. Het bedrijf ging in be-
roep tegen de weigering van de
minister van VROM een ex-
portvergunning te verlenen.

Padden
Vele tienduizenden padden,
kikkers en salamanders in de
kuststreek in noordelijk
Noord-Holland zijn in de nacht
van maandag op dinsdag tij-
dens een massale trekgolf naar
de voortplantingsslootjes en
-poelen in de binnenduinrand
door voortrazende auto's plat-
gereden. Volgens C. Veraart,
coördinator van de werkgroep
'Red de Pad' uit Bergen, heeft
een dergelijke massaslachting
zich nog niet eerder voorge-
daan.

(ADVERTENTIE)

" P.F. Hemen
Brunssum
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Misschien stemt u niet
op mij persoonlijk.
Als het dan toch maar
CDA is.

Een
voorbijganger
werpt een blik op
een uiterst
omstreden
kunstwerk; een
'kurketrekker' ,
gevormd door acht
aan een spies
geregen auto'sl d
raison van 100.000
dollar 'geplant' op
de parkeerplaats bij
een supermarkt in
Berwyn, een plaats
ten westen van
Chicago in de
Amerikaanse staat
Illinois. De
meningen over de
artistieke waarde
van het twee
maanden oude
gewrocht lopen zó
sterk uiteen, dat de
plaatselijke
bevolking er zich in
een referendum over
zal uitspreken of de
eigenaar van het
plein al of niet
aangemoedigd
dient te worden het
ding met bekwame
spoed neer te halen.

" Zie ook pagina 5
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<g piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwekende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: / 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag 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
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 1700 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
' meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

iB«on Cebuco Summo Scanner) Jj3üa

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Voor al uw OPRITTEN,
nen- en buitenschilderwerk- metsel- en timmerwerk. Tel.
zaamheden: 045-210020. 045-250238.
AANNEMER kan nog werk Een PICCOLO in het Lim-
aannemen in nieuwbouw, burgs Dagblad helpt u op
verbouwingen en renovatie, weg naar snel succes. Bel:
045-414594 b.g.g. 316383 045-719966.

Personeel gevraagd
Bouw en mgenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.
Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeel

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Eigen ver
voer is niet noodzakelijk. Wilt u zelf bepalen hoeveel uu
per week u werkt? Denkt u aan 8 uur? Voelt u meer voor 4(
uur? Alles kan! Wij bieden een afwisselende baan in ploe
gendienst, goede salariëring, ploegentoeslag, 8% vakan
tiegeld en doorbetaalde snipper- en feestdagen. Hebt u in
teresse? Neem dan contact met ons op of kom langs:

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt
HEERLEN, OP DE NOBELI /AKERSTRAAT

Kids & People
International model agency zoekt dringend:

voor reclame:
* baby's " kinderen " vaders * moeders " opa's * oma's

* dubbelgangers * tweelingen
voor mode:

" vrouwen vanaf 1.75, konfektie 36 - 44
" mannen vanaf 1.85, konfektie 48 - 54

voor film:
jonge en oudere mensen met lef en zelfvertrouwen.

Bel direct! Vrijblijvend voor inlichtingen:
043-257311 of 077-511699 (10.00 - 17.00 uur)

Wij heffen geen inschrijfgeld.

Schoonmaakonderhoud-
Dienstverlening

Fa. J.L. van Nuys en Zn.
vraagt: nette avond- en ochtendwerkster voor object te

Heerlen. Tel, aanmelden 043-475610.

Slagerij Harzon vraagt voor direkt
Nette, vlugge verkoopster

Sollicitatie na telefonische afspraak, 045-452838
Voor bezorgwerkzaamheden in

Merkelbeek
vragen wij een actieve bezorg(st)er die ons ochtenblad

voor 7.00 uur wil bezorgen. Inl. Limburgs Dagblad
Rumpenerstraat 81, Brunssum. Tel. 045-256363.

Voor bezorgwerkzaamheden in Kerkrade-West zoeken wi
Bezorg(st)ers

die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur-willen bezorgen
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade.

Tel. 045-452932.

Schilder gevraagd
voor onderhoudssector.

Schildersbedrijf W.J. Derks, Leenkampsweg 1, Heerlen.
Tel. 045-724131 na 18.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

gemotiveerde kandidaten M/V
die opgeleid willen worden tot heftruck-chauffeur. Wij bic
den een erkend vorkheftruck-rijbewijs, een goede kans of
plaatsing, een passende salariëring en goede secundaire

arbeidsvoorwaarden.
Voor informatie :

045-719940, Nino Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490-56156, Harry Hollanders
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

04490-14222, Ramona Dorscheidt
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

043-210551, Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

04750-33649, Claudia Nuyens
ROERMOND, WILHELMINAPLEIN 10

Motel Heerlen zoekt enthousiaste
Restaurant-medewerkers m/v

Full-time (36 uur) en/of part-time (min. 20 uur).
In diensttreding per direct.

Leeftijd vanaf 18 jaar.
Schriftelijke sollicitaties:

Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen.
Gevraagd ervaren STRIJK- KOK of Kokkin en hulp in de
STERS, voor het verrichten keuken. Part-time is ook
van werkzh. in dienst ver- mogelijk. Hotel 't Centrum
band. Max. 12 uur p/wk., Buiten de Poort, Grendel-
plus min. 40 weken p.jr. Tel. plein 12-14, Valkenburg.
045-725784 na 17.00 uur. Tel. 04406-15333.

■ 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.
Autobedr. vraagt MON-
TEUR, leerlingmonteur,
poetser en plaatwerker, evt.
part-time. Tel. 045-456963.
Gevr. part-time POMP-
BEDIENDE voor avonduren
en weekend. Leeft. plm. 20
jr. Fina Heerlen, Beersdal-
weg 2, tel. 045-221403.
WINKELMEISJE gevr. voor
plm. 32 uur per week. Sla-
gerij L. Kuypers, Valkenburg
tel. 04406-12752
Koerierdienst vraagt
CHAUFFEURS voor vaste
nachtritten, leeft. 18 tot 22 jr.
Schrift, reacties Postbus
3080 6401 DN Heerlen.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Gevraagd nette mannel. of
vrouwel. FRITUREHULP
met ervaring, (goede ar-
beidsvoorwaarden). Tel.
045-441857.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende Escortservice,
tel. 045-320343
PFERDEPLEGER/IN für
Tunierstall gesucht. Tel. 09-
-3287851536.
Gevr. MEDEWERKERS M/V
voor kassa-werkzaamhe-
den en onze versgroepen
voor 12 tot 40 uur per week
in overleg. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt. Tel.
04498-56969.
Gevraagd voor direct gemo-
tiveerde part-time VER-
KOOPSTER voor de kaas
en vleeswarenafdeling. Sol-
licitaties Wouters-Sanders
delicatessen en wijnen.
Dautzenbergstr. 23, Heerlen
Tel. 045-714116.- Bent u boven 20 jaaren bc-

"' neden 65 jaar, dan kunnen
wij u direct aan een job hel-

" pen. Wij zoeken PERSO-
■ NEN met goede omgangs-

" vormen en de wil om te wer-. ken in de verkoop van
■ schoonmaakprodukten in
i Vlaams België. Wij bieden u: goede verdiensten, aange-

naam werk, zonder enige in-- vestering. Voor vervoer is
gezorgd, uw telefonische- reakties zien wij gaarne

3 tegemoet op tel.nr.
09-3211223612.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547.

UNIQUE Uitzendburo vraagt
industrieel spuiter, ervaring
in industrieel lakspuiten,
lange inwerkperiode voor
een bedrijf in Landgraaf;
Wang-typistes met ervaring
voor langere tijd, het is een
full-time functie. Tel. 045-
-718170. Emmaplein 2,
Heerlen.
Voor onze bloemisterij vra-
gen wij MEISJE en jonge-
man, met opleiding en/of er-
varing. Voor verkoop en
werkzaamheden. Persoon-
lijke sollicitaties tussen
16.30-18.00 uur bij
Bloemisterij Stokkermans,
Esschenweg 70, Heerlen.
Bar-dancing zoekt MEIS-
JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
KINDEROPPAS gevr. voor
kinderen van 2 en 4 jr., 3
avonden p.w. Vanaf 16.30
uur. Tel. 045-222730.
Ervaren MACHINIST mob.
graafmachine. Tel. 043-
-622338. ._
AFWASHULP voor koffie-
shop, leeft. 17 'a 18 jr. Tel.
045-271177.
Gevr. part-time CHAUF-
FEUR voor meubelzaak in
Hoensbroek. Liefst met
spoed. Br.o.nr B-4003 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER, leerl. brood- en
banketbakker en banket-
bakker. Bakkerij Smeets,
Rumpenerstr. 58 Brunssum.
Tel. 045-251022.
Nette HULP voor in friture
gevr. Leeft. 18-23 jr. Tel.
045-41188.
Welke nette MAN v. mid-
delb. Ift. zkt. bijverdienste v.
ca. 10 u. werk p.wk. Op een
benzine-station omgev. Hrl.
045-425390, 18-20 u.
Gevr. nette jonge MAN 18-
-19 jr. voor de zat.middag v.
14-21u. om zelfst. te werken
op een benzine-stat. omg.
Hrl., 045-425390 18-20 u.
BARDAMES gezocht St.
Tropez Bar te Sittard 04490-
-15828 (na 21.00 u 17402).
FRITUREHULP gevraagd
vr., zat. en zo. Tel. 045-
-722243 b.g.g. 314715.
SCHILDERS gevr. telef.
reactie donderdag 22 maart
tussen 19.00 en 20.30 uur.
Tel. 045-245189.
Gevraagd KLUSJESMAN
voor binnen- en buitenwerk,

’ 10,- per uur. Tel. 045-
-230514.

Onroerend goed te
k —~-———-~~~~—~~~———- 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.

~ CENTRUM Geleen ruime
\. bovenw., eiken keuk., ligb.~ en d., 3 slpk, terras op zui-

den geheel gestoft. Huur
’BOO,- p.mnd. excl. borg 2
mnd. huur. Overname in o-
verleg te bezichtigen na tel.- afspr. 04490-48912.
1-pers. APPARTEMENT te
Brunssum. Ind.: woonk.,
slpk., keuken, douche. All-in- ’ 625,-. Huursub. mog. Inl.
045-212843 9.00-17.00 uur.
Te h. APPARTEMENT nabij
centr. Brunssum, ’ 600,- p.
mnd. excl. Inl. na 14.00 u.
Kerkeveldstr. 9, Brunssum.
045-255047. Direct te aanv.

ihuur aangeboden
Te h. v.a. 1 juni in centrum
NUTH Iste verd. app. plm.
110m2 met tuin plm. 120 m2
045-241523.
Te h. 1 tot 2 pers. app. te
KERKRADE, huurpr.

’ 550,-incl. 045-462185
ROOSTEREN Burg.
Schoolmeesterstr. 2 te huur
vrijst. woonhuis met cv-gas,
gar. en tuin, bwj. '72, woonh.
is bijna geh. voorzien van
kunststof koz., dubbele begl.
en ingeb. rolluiken huurpr.
f 775,- p. mnd. Bez. uitsl.
na tel, afspr. 04498-51726.
SUSTEREN te h. luxe be-
nedenwoning, 3 slaapk. Tel.
34499-1919 na 18 uur 2181

Te huur gevraagd
Rustige HEER 62 jr. zoekt
kosthuis in Heerlen. Br.o.nr.
B-3991, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden
Over te nemen goedlopend

Restaurant Taverne
50 zitplaatsen in restaurant, 20 zitplaatsen in taverne.
Hoge omzet en goede parking. 10km van Genk België.

10km van Maastricht. Tel. 09-3211491477.
Alleen bellen op woensdag na 18.00 uur.

Verkoopplannen?
Maak dan eens verblijvend een afspraak met

___
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CROMBAG

de ideale partner bij de verkoop van Uw woning of bedrijfs-
ij pand met ruim 12 jaar ervaring in de regionale

woningmarkt.
Kennedylaan 7,ümbricht. Tel. 04490-80087.

■ In Brunssum verkopen wij de meeste bestaande woningen.
Geen verkoop, geen kosten

Derhalve voor klienten te koop gevraagd:
woningen in alle prijsklassen.

Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Landgraaf
Hoetveld, halfvrijst. woonh. Perc.opp. 370 m2. Ind. L-

woonk., ruime keuken, 3 slpks, luxe badk., ruime zolder,
dubb. garage. Luxe afwerking, rolluiken, ged. termophane,
eiken parket, eiken keuken mcl. app., goed aangel. tuin op

op zuiden, vr.pr. ’ 189.000,- k.k. Tel. 045-310727.

3 Open huis heden 21 maart
van 14.00 tot 16.00 uur

* Heerlen, Weiten:
Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met cv., tuin en gar.
Royale hal. Woonk. ca. 34 m2. Aparte eetkeuken met

complete keukeninstall. 4 ruime slaapk. Badk. met ligb.
Prijs ’ 124.500,- k.k. Adres: Mergelsweg 84 te Heerlen.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
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 in rustige wijk,
ruime eengezinswoning.
Woonk. keuken met plavui-
zenvloer, 3 slpks., badk. met
douche en 2e toilet, vaste
trap naar zolder. Tuin met
berging, ’124.000,-' k.k.
Evt. ook garage te koop.
Tel. 045-323388.

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.

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

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

pr. ’ 78.000,-k.k.

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

Kerkrade
Fine Frau 6. Appartement

op 1e verd., met lift en 2 slp-
krs. Woning maakt deel uit
van gebouw met 24 appar-
tementen, is prima geïso-
leerd, 5 jr. oud en biedt uit-

zicht op plantsoen.

’ 82.500,- k.k.
Wijman & Part-
ners Vastgoed

Tel. 045-728671.

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

HUIZEN te koop gevraagd
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
BLEYERHEIDE, Finnefrau
81, prima gelegen, vrijblij-
vend uitzicht a.d. Nieuw-
straat (100 mtr. van Duitse
grens) ruim woonh. (1981)
met mooie tuin, grote gara-
ge, woonk. met parketvl. en
open haard, aanbouwk. mei
tegelvl., 3 slpks., luxe badk.
met ligbad, 2e toilet, zolder.
Zien is kopen! Zaterdag 24
maart open huis tussen
13.00-16.00 uur. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.

Woningruil
Woningburo 5Ë 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.
Kleine WONING in Geleen
tegen een kleine woning in
Eygelshoven. 04490-44597.
Woningruil woningver.
mooie HOEKFLAT 1 hoog
tegen woning Groenstr./M.L.
Kingpl. of huis min. 3 slpk
elders. Tel. 04490-50053.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
BETONKLINKERS sierbe-
strating en 'tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-'
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. Te k. watervaste pla-
ten 2.44x1.22. 04490-15338
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.

Kamers
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te huur zit/slaapkamer te
HOENSBROEK, tel. 045-

-j 229654 (na 14.00 uur)- Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-

| heiderstr. 1, Kerkrade.

" Te huur gevraagd kamer in

" ROERMOND of omgeving.
! Tel. 04750-27070.

' Te h. in centr. HEERLEN 1
eenpersoons kamer met ei-

! gen keuken, eigen opgang,
1 gebr. badk. en wc. 045-

-" 721147 v. 8.00 tot 19.00 uur.
i Te h. KAMERS voor nette
i mensen, rustige omg. 045-

-727581 bgg 045-722721.

Bedrijfsruimte
Te huur gevraagd
Cafébedrijf
in Zuid -Limburg.

Inl. Tel. 070-3996205.. HEERLEN. Sittarderweg/, Grasbroekerweg ca. 125 m2
'l bedrijfsruimte te h. geschikt, v. kantoor, showroom, han-
j del etc. Inl. 04490-43275:_

Landbouw
i _,
i ONDERDELENBANK.

Tel. 04493-2715.. Te k. jonge HENNEN tegen
I de leg, tevens mestkuikens. regelmatig leverbaar. Vaes-. rade 43, Nuth. Tel. 045-

-241284.

Bedrijven/Transacties
Klein zelfst. ass.kantoor v.a. Te k. MARKTVERKOOP-
-1975 werkzaam met B-in- WAGEN Ford D-0910, in
schr. zoekt COMPAGNON nw.st., Kissel 42, Heerlen.
voor opr. B.V. Br.o.nr. B- Piccolo's in het Limburgs
3999 L.D. Postbus 3100, Dagblad zijn groot in RE-
-6401 PP Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

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

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

"* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

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

Verhuisd

Creusen B.V.
ons nieuw adres is:

Parallelweg 34, Heerlen.
Tel. 045-742121

Stationcars
Opel Omega 2.0 I LS met gas grijsmetallic 1987
Opel Kadett 1.6 Diesel GL 5-drs. rood '1985
Opel Kadett 1.3LS 5-drs. blauw 1985
Toyota Corolla 1.8Diesel grijsmetallic 1987

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

Tel. 045-416023.
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.

Ad van Neer
Autobedrijf

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

Zandweg 160, Heerlen
naast Vroedvrouwenschool.

Tel. 045-416023.
VW GOLF autom., bwj.'76,
vr.pr. ’ 950,-. Eikstr. 49,
Heerlen. 045-214202
Te k. Ford FIESTA 1100,
bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
04490-24341.

AUTOGARANT, off. Suba-
ru-dealer, biedt aan de vol-
gende degelijke en betrouw-
bare inruilauto's: BMW 520i
6-cylinder, blauwmet., bwj.
'83, Citroen 1.4 BK rood, bwj
'88 en 1.9 BK diesel, wit m.
uitbouw en veel extra's, bwj.
'84, Ford Escort 1.4 Bravo
zilvermet., bwj. '87,' Escort
1.3 Bravo rood m. speciale
striping bwj. '86, Escort 1.1
L, 5-bak, blauw, bwj. '84,
Escort 1.3L groenmet., bwj.
'81, Siërra 2.0 Laser zwart,
bwj. '86 en Siërra 1.6 laser
5-drs met LPG bronsmet.,
bwj. '86, Hyundai Pony 1.5
GLS, automatic, blauwmet.,
bwj. '86, Lada 1.2 S rood als
nieuw, bwj. '86, Mazda 323
GL, 4-drs, blauwmet., bwj.
'87 en 323 Estate combi zil-
vermet., bwj. '85, Nissan Mi-
cra 1.0, bronsmet., bwj. '87,
Opel Rekord wit met LPG,
bwj. '86, Corsa 1.3 S, 5-bak
beige m. striping, bwj. '86,
Ascona 1.8 E, 5-drs HB
bronsmet., bwj. '85, Ascona

I l
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Deze week krijgen we meer klantjes dan klanten: _

Communiekleding kiezen
1 is bij ons een feest op zich. I

im - 1^
Reparaties

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder Diepvries- en KOELKAST-
voorrijkosten. Görgens. In- REPARATIE zonder voorrij-
dustrieterr. Abdissenbosch- kosten. Bel Geleen 04490-
Landgraaf. Tel. 045-314122 45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw koelkast- en Piccolo's in het Limburgs
DIEPVRIESREPARATIES. Dagblad zijn groot in RE-
Vroko, 045-441566/461658. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Hobby/Doe het zelf
Grenen BALKEN b.v. sx7cm SCHUURTJES, tuinhuisjes,
’2,25 p. meter. 15x5cm kippe- en hondehokken, ve-
’4,so p. meter. 16x6cm. Ie afm., reeds vanaf ’ 195,-;
’5,75 p. meter, enz. Incl. Houtbouw Übachs, Eygels-
BTWÜ! Evt. thuisbez. Hout- hovergracht 39, Kerkrade-
zagerij Windels, Industrieter. Vink, tel. 045-460252.
Bouwberg Brunssum, tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-045-270585. teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

Stalen dossierkasten 2-deurs v.a. ’ 150,-; Stalen mate-
riaalkasten 70x50x180 ’ 50,-; hangmappen ladenbloks
2-3 en 4 laden v.a. ’ 150,-; stalen bureaus 20 verschil-

lende soorten en modellen div. afm. ’ 75,-; Kantoortafels,
alle afm. en modellen v.a. ’ 60,-; Kantinestoelen gestof-

feerd v.a. ’ 15,-; magazijnstelling 5 verschillende soorten
en breedtes v.a. ’ 50,- per meter; Toonbanken v.a. ’ 65,-;
Tekentafels A0geb. v.a. ’ 395,-; Burostoelen v.a. ’ 40,-;
Tekening-hangkasten ’ 295,-; Luchtcompressor 400 liter

220/380 ’ 1.250,-; Papiersnijmachine ’ 200,-.
Nieuw kantoormeubilair tegen speciale lage prijzen.

Houten directie-bureaus 100x200 v.a. ’ 1.395,-; Tekening
-ladenkasten v.a. ’ 595,-; 2-deurs dossierkasten v.a.

’ 255,-; Tekentafels A1en A0v.a. ’ 625,-; Atlanta hang-
mappen'2s stuks folio ’ 15,-; Altrex bordestrappen 12 tre-
den’ 295,-; Colomboormachines 16 mm industrie ’ 425,-;
Bureaustoelen adv.pr. ’ 395,- nu ’ 175,-; Bureaustoelen

adv.pr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Directie-fauteuils adv.pr.
’875,- nu ’ 595,-; Leren directie-fauteuils adv.pr.

’ 1.200,-nu ’ 725,-.
Verder nog 1001 artikelen teveel om op te noemen.

ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.
Maandag t/m vrijdag geopend.

's zaterdags geopend van 9.30 tot 16 uur.

Geldzaken

Voor Uw BELASTINGAAN- fAARBRIEFBEURS Eind-
GIFTE of administratie: Be- hoven: 040-457080 (tus-
lastingadviesburo Drs. sentijdse) " verzilvering
Timmermans, 045-752284. hoo?stf wa

tarde' disc.reet'1 contant, gratis goed advies_ , _ , voor daarna. Boschdijk 363.Bel voor vakkundig invullen **van uw BELASTING- Wat VERKOPEN? Adver-
FORMULIER. 045-312949 teer via: 045-719966.

Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
Te k. Volkswagen GOLF
GTI, bwj.'79, APK tot '91, vr.
pr. ’ 5.750,-. 04490-24341.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj.'77, APK tot eind mei, vr.
pr./ 750,-.Te1.04490-24341
Te k. MAZDA 626 automa-
tiek, bwj. '79, APK 10-'9O,
’1.250,-. Tel. 045-316940.
Te k. klein open VRACHT-
AUTO; MAzda El6OO pick-
up, benz.; kl. rijbewijs bwj.
'84; All. laadbak, dubbel-
lucht, APK '91, i.st.v.nw.
’4.250,-. Zien is kopen.
045-323178.
Te k. GOLF Cabrio, bwj.'Bl,
zilvermetall. Tel. 04406-
-13679.
MITSUBISHI Galant 2.3
GLX, turbo diesel, '81, APK
3-'9l .’2.950,- 045-318521
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
AUDI 80 GLS type '80, APK,
4-drs., i.z.g.st., ’2.450,-.
045-720951.
Te k. weg. aanschaf nieuwe,
auto BMW 316, bwj. '84,
LPG. Tel. 045-219609.
Te k. zeer mooie BMW 318,
uitbouwset, sportv. APK 3-
91, zeer goede motor, vr.pr.
’3.000,-, mr. mog. 045-
-214935 b.g.g. 045-231633.

Te koop Chevrolet COR-
VETTE Stingray, mr. mog.
Tel. 04498-57287.
DAIHATSU Rocky 4 W.D.
type wagon EX turbo diesel
(lang) Metallic 2 kl.lak. i.z.g.
st. (gr.kent.) van eerste ei-
genaaf. 04406-13095.
Te k. gevr. AUTO'S van
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Te k. HYUNDAI Pony 1200
L, bwj. '83, Talbot Horizon
1.3 LS, bwj. '84, Zastava
1100, bwj. '83, Fiat 128 Ral-
ly, bwj. '76, Audi 100GL5-E
bwj. '81, Audi 100 GL, SE,
autom., bwj. '81, div. goedk.
inruilers, alle auto's zijn APK
gek. Automobielbedrijf H.J.
v. Ophoven, Peyerstr. 128C,
Echt. Tel. 04754-81757.

1.6 LS, rood, bwj.'B3, Asco-
na 1.95, rood, bwj. '79, Re-
kord automatic met LPG,
blauwmet., bwj. '78, Peu-
geot 205 GR, 5-bak, luxe,
bwj. '86 en '85, Subaru 1.6
GL, coupé, grijsmet., bwj.
'87, Justy 1.0 DL, 5-bak, wit,
bwj. '87, Mini Jumbo, 5-drs
SDX, bwj. '85 en '83, Volks-
wagen Golf 1.3, 5-drs m. lu-
xe striping, wit, bwj. '85 en
Golf 3-drs, rood, bwj. '82,
Volvo 340 met LPG, 1.4
blauwmet., bwj. '86, Suzuki
Jeep SJ 410, cabriolet m.
geel kenteken, wit met stri-
ping, bwj. '84. Autogarant,
Schelsberg 128, Heerlen,
(tussen Hendriks en Bristol).
Tel. 045-725588.
Speciale VOORJAARS-
AANBIEDINGEN bij auto-
bedr. Loek Schaepkens een
greep uit onze voorraad van
plm. 75 topoccasions: Ford
Escort 1300, 5-drs,
’8.950,-; Ford Siërra sta-
tionc., 5-drs, t. '84,

’ 11.900,-; Fiësta luxe uitv.,
2 kl., ’3.950,-; Escort sta-
tionc. ’4.500,-; Toyota
Starlet 1e eig. 50.000 km.,
'87, ’ 11.900,-;Opel Rekord
traveler, LPG '86 ’ 13.900,-;
Kadett coupé 1600 SR,
’2.700,-; Corsa 1200 TR,
50.000 km., '85, ’9.900,-;
Kadett 1600S'85 ’11.900,-
Kadett 1200S'78, ’1.500,-;
Kadett coupé ’ 1.500,-;
Ascona 1600, '82, ’3.900,-;
VW Golf 1300, '83, nw.t.,

’ 10.950,-; Jetta, LPG, t. '81
’3.250,-; Jetta sport, LPG,
’4.900,-; Golf GTI, zwart,
'82, ’9.900,-; Golf 1600 SC
'81, ’ 5.750,-; Volvo 245 GL
stationcar, ’ 9.500,-; Volvo
245, stationc. LPG ’ 7.950,-
Volvo 340 autom., '83,
’6.000,-; Audi 80 GLS, 4-
drs, ’3.000,-; Renault 18
stationc, ’4.250,-; Renault
5 autom. 5-drs '81 ’ 4.950,-
Honda Prelude, '83,

’ 7.000,-; Suzuki Alto 1e eig
'84, ’ 7.900,-; Nissan Micra
DX, '83, ’ 7.900,-; Alfa Giu-
letta, '81. ’2.900,-; Visa
super 2E, 1e eig., ’ 4.500,-;
Skoda de Luxe, t. '85,
’3.950,-; Visa spec. sport,
'84, ’ 8.950,-; Fiat Uno 55,
5-drs, '83, ’6.250,-; Diver-
se inruilers v.a. ’ 750,-,
Klimmenderstr. 110 Klim-
men. Tel. 04405-2896.
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
Vrachtauto, huiflaadbak met
laadklep, verkeert in goede
staat, merk DODGE, bwj.
1979, laadvermogen 9 ton,
inhoud 35 m3. Courage B.V.
Hoensbroek. 045-210715.
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '87,
60.000 km., weg. verh., vr.pr
’10.800,-. Tel. 045-425746
09.49.241154926.
Fiat UNO 45 S grijs kent.
'87; Uno 45 bwj. '83. Auto-
sport Brouns B.V. Schels-
berg 175, Heerlen. 045-
-79«^n7
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Te k. van dame Fiat PANDA
bwj.'Bs, auto is als nieuw,
’5.750,-. 04490-39127
Fiat PANDA 45, m- '84,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal na 17.00 uur
Te k. Fiat PANDA 34 '84,
prima auto, ’4.250,-. Tel.
045-453572.
Ford FIËSTA S, bwj. '78, vr.
pr. ’ 950,-, APK. Eikstr. 49,
Heerlen. 045-214202.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
’12.750,-. Tel. 045-259686
na 14.00 uur.
Ford SIËRRA Laser 2,3 die-
sel '85; Escort 1600 GL
Amer. uitv. '83; Taunus Ca-
ravan '78. Autosport Brouns
B.V. Schelsberg 175, Heer-
len. 045-725507.
Ford SIËRRA 11-'B2, 2.3
Ghia, duurste uitv., veel ex-
tra's, ’ 6.600,-. 045-325498
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, type '81, APK, kl. groen.
Demstraat 26, Hoensbroek.
Te koop Ford ESCORT 13 L
bwj. '79, APK 9-'9O, ’ 550,-.
045-217404.
Ford ESCORT 1100 Bestel
'82 APK i.z.g.st. ’2.750,-.
Tel. 04499-3398.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83,1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
HONDA Civic bwj. '79, zeer
mooi en goed, APK, vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-420119
JEEPCJ7 Hardtop '83; Jeep
CJ7 Softtop verhoogd, zeer
brede banden met vlgn. '83.
Autosport Brouns B.V.
Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507.
MAZDA 626 GLX coupé,
bwj. eind '83, pr. ’7.800,-.
Tel. 045-425072
MAZDA 626 GLX Coupé,
rood, bwj.l2-'B3, sportuitv.,
sportvelg., spoiler, sunroof,
pr.n.o.t.k. 045-463072
Te k. MAZDA 626 Sedan,
bwj.'79, i.g.st., Dorpsstr. 25,
Brunssum, tel. 045-252815.
Te k. MAZDA 323 bwj. '85,
vr.pr. ’8.000,-. Tel. 045-
-720973.
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. nov. '79, i.z.g.st. Kissel
42, Heerlen.
Mercedes 280 SE nw. type,
bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.
MINI 1000 HLE, bwj. '83,
49.000 km. zeer mooi. Tel.
045-228469.
Mitsubishi CORDIA GSR
zeer mooi '85. Autosport
Brouns B.V. Schelsberg
175, Heerlen. 045-725507.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL stationwagen, s-
drs. op LPG, bwj. '81, 1 jr.
APK, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04405-3783.
Mitsubishi SAPORRO, '83,
evt. mr. mog. Jul. v. Stol-
bergstr. 11, Schaesberg.
Nissan CHERRY -^3,
bwj.'Bs, ’ 6.750,-. TeL
04704-3392
Opel KADETT LS, bwj.'B6,

’ 11.500,-. Tel. 04704-3392
Te k. Opel KADETT GT, okt.
'85, kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.
’13.500,-. Tel. 043-625631
Of 043-623355.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, als. nw. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Opel REKORD 2300 diesel
LS '84; Kadett Caravan
1600 diesel '86; Corsa 1200
GLS '86; Corsa 1200 S TR
'84. Autosport Brouns B.V.
Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507.
Opel KADETT D-type 1300,
3-drs., bwj. '81, nw. APK,
’3.250,-. 045-323178.
Te k. Opel KADETT, 4 drs.,
stereo, APK, topcond., vr.pr.

’ 2.750,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Te k. OPEL Corsa 12 S TR,
bwj. april '87, 4-drs., km.st.
37.000, kl. wit, vr.pr.

’ 13.500,-. Mgr. Nolenstr.
86, Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 2.0
schuifd. 4-drs., trekh., sport-
wln., APK '91, kl. wit, bwj.
'81. Deze is als nieuw zo
mooi ’ 3.450,-. 045-323178
Te k. Opel KADETT 12 S
i.z.g.st., groenmet. eind '83,

’ 6.750,-. 045-750372.
KADETT Caravan 12S '82;
Kadett Caravan 16D Luxe
'82. APK. 04499-3398.
Stationcar Opel KADETT
12S '80 LPG, APK 3-'9l,
’2.650,-. 045-322619.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-323576.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opel REKORD 2.0 S,r
bwj.'B3, trekh., radio-jV
z. mooi, pr. ’ 5.950J11Martinusstr. 31, Kerkra.
PEUGEOT_OS 1.1,b«f
'87, rood, km.st. 33.00 T
045-228469.
Te k. PEUGEOT 30ij]
'79, APK 12-'9O, i.z.g.! t,
pr. ’950,-. 04490-106
Te'k. PEUGEOT 305 f l

i.z.g.st., APK en radio **o.t.k. 045-461078. \
RENAULT 5 TL, W6

’ 7.750,-. Tel. 04704-5 )
Te k. Renault FUEGO«,
2 Itr., bwj.'Bl, i.z.g.st."

’ 3.000,-. Tel. 04490-1 »
Te k. RENAULT 4F60*bwj. eind'B2, APK 1 jij!
st., vr.pr. ’2.650,-. Hè'
weg 80, Voerendaal.
RENAULT 18 TS StatiO I
bwj. '80, APK april 'ft
drs., ’ 1.450,-. 045-72JE
Seat IBIZA Crono v
demo, '90; Ibiza 1,5<
bak'B6; Ibiza 1.2 L'B6;'
bella Red, demo, '89. 'dealer autosport &e
B.V. Schelsberg 175,1«len. 045-725507. J
Te k. SeatflONDO bwj;
Kochstr. 57, LandfSchaesberg. 045-3178?
Toyota CAMRY XL 1,
Diesel nov. '87, in pi.
onderh. 045-710037
18.00 uur. I
Toyota STARLET SXL
'88, ’ 12.750,-.
04704-5301. I
Te k. TOYOTA Landcï
Diesel, motorisch en fl
100%, pr. ’8.500,-.
045-273340.
Mooie Toyota CELICA
pé ST, APK tot 12-'9O
wielen, ’2.500,-. Unes
98, Vrieheide-Heerlen.
045-225913. I
Te koop Toyota TEn
1300 L m. '81, APK
apart mooi, ’ 2.500,-.
721660. I
Toyota STARLET 1.1
'82, kl. rood, i.z.g.st.,J
'91, pr. ’3.250,-. LamP
riestr. 2, Hoensbroek.
Te koop VW GOLF S..
'78, APK, prijs ’1.3
Tel. 045-218587.
Te k. VW GOLF 1300.
type, bwj. '84, rood, sul*
’10.750,-. Autobedr.
tangs, Altaarstr. 2, ScriH
04493-2211. I
VW GOLF GTI, bwj.
geen 2de zo mooi, Auto
Bruns, Bleyerheiderstf-
Kerkrade. 045-453487^
VWGOLF 1300 CL, 10
10-'B6. Autosport Bf<
B.V. Schelsberg 175, f
len. 045-725507.
Tek. VW Golf, zeer mctf
veel extra's, bwj. '80, \.t-
pr.n.o.t.k. Zwaluwstr.
Heksenberg (Hrl).
Te k. GOLF diesel S«
bwj. '82, 5-bak, div. cxl
Tel. 045-443973.
VOLVO 360 GL '86 div
tra's, slechts ’ 11.900,-
-ke keuring toegest.
04490-12138. __^

Te k. VOLVO 244 DL,
bwj. '77, pr. n.o.t.k. Tel-
-257651.
Te k. VOLVO 244 üL,
1980 metrevisie motor,
gek. Tel. 04750-2220t
VOLVO 343 DL, aut.,
mooi, bwj. okt. '80, W
91.000, radio-cass., div
tra's, APK 10-10-'9O.
rood met striping,

’ 3.500,-. Tel. 04493-4 J
VOLVO 343 DL aut. 78
22-3-91 loopt als nieUv
pr. ’1.350,-. Haesse
44, Landgraaf-Schaesfjj
Te k. VOLVO 66 autorr-
bwj.'79, ’750,-. Tel.
316940.
Te koop VOLVO 240
Combi, wit, bwj. '83, U-!
’12.500,-. 045-317153;
Jurgen AUTOVERHL
Langheckweg 32-40, I 1
rade. Tel. 045-463333^
Te koop gevraagd AÜ 1
vanaf 1980. Ga
Schaepkens. 04405-28-
Wij betalen een goede
voor uw AUTO. Tel-
-414372 of 422959. _^

Ford Escort 1.6 Bravo 5
'84; Opel Kadett 1,3 f 1'85; beiden ANWB-gek-
mnd. garantie; Mits*1
Montero, type Pajero,
kent. '87; Ford Escort
Laser 5-bak '81. Inruil e'
mog. Autobedrijf G.*1-Sportstr. 10 Kerkrade-
-045-421787. 1
Te k. uit FAILLISSEIVj
Subaru mini Jumbo HigJ
geel kent. 1985, ’ 5-7
Opel Rekord 2300 &
1984 veel extra's ’7-9
BMW 520 i 1982
’6.500,-; BMW 316
LPG div. extra's ’5»
Aanhangwagen / *Kissel 46a, Heerlen.
723142.

Voor Piccolo's
zie verder pagina "
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Cheney: 'Niet
extrasnoeien

op defensie'
' JfHINGTON - De Amerikaanse
' 'ster van defensie, Dick Cheney,,
tl*t Witte Huis hebben ontkend
x Washington driemaal zoveel wil

op de defensiebegroting
"J" *991. Cheney sprak berichten; ir'1 die zondag in de New Vork Ti-
j,j,verschenen dat president Geor-
w sh bereid was om 10 tot 11 mil-- dollar te bezuinigen. In januari

had Washington aangegeven 3,9
miljard dollar te willen snoeien op
defensie. Cheney zei dat ditde juiste
cijfers zijn die nog verantwoord
zijn.

De New Vork Times berichtte dat
Bush onder druk van het Congres
bereid zou zijn om extra te snoeien
in het defensiebudget. Sommige
congresleden hebben opgeroepen
om tot zon dertien miljard dollar te
bezuinigen.
Regeringswoordvoerder Marlin Fit-
zwater zei dat verdere vermindering
van het defensiebudget in de toe-
komst mogelijk is, als de Sovjet-
dreiging nog verder afneemt.

Zware tijden
„We zijn bereid hard te werken",
zegt een dame van middelbare leef-
tijd. „Dat hebben we bewezen. Voor
1940 hadden we een bloeiende eco-

nomie en harde valuta. We gaan
zware tijden tegemoet, maar we zul-
len het redden. Voedsel kunnen we
zelf verbouwen. Het enige dat we
nodig hebben is brandstof. Dat
moeten de Westerse landen ons le-
nen. Over acht jaar zullen we in
staat zijn dat terug te betalen. In de
tussentijd zijn we bereid ontberin-
gen te ondergaan. Onze vrijheid is
ons veel waard."

In veel gesprekken komt de verge-
lijking ter sprake tussen Nederland
en Litouwen. „Jullie zijn voor ons
een voorbeeld. In Nederland is
landbouw belangrijk. Jullie hebben
evenalswij bindingen met de zee en

de visvangst."
Rimas Butkevichus is onderdirec-
teur van het eerder genoemde be-
drijfSigma. Het bedrijf levert com-
puter-hardware aan de hele Sovjet-
unie. Hij is er van overtuigd dat Li-
touwen straks wordt geboycot. „Nu
al merken we dat orders teruglopen.
Bepaalde afdelingen werken op hal-
ve kracht. Bij een volledige econo-
mische blokkade zullen we inder-
daad mensen naar huis moeten stu-
ren. Maar dat zal voor even zijn. De
Russen zullen met ons moeten pra-
ten. Er is geen weg terug."

henk grotens

binnen/buitenland

Toep om hulp Verenigde Naties en Amerika hoorbaar

Russenhaat groeit
sterk in Litouwen
- Groeiende Rus-

haat golft door de stra-
"Jvan de Litouwse hoofd-
jeVilnius. Maar het is een
perste haat. Er zullen
k snel rellen uitbreken.
Jrvoor heeft de onafhan-
ïjkheidsbeweging Saju-
|te veel greep op de zaak.
| volk heeft het volste
bouwen in het beleid
)de beweging. Een slim
!6id dat zorgvuldig door-
at, uitgestippeld en ge-
Urd wordt door buiten-ge deskundigen en ge-
beierd door Litouwse
'erikanen.

beleid voorziet er, onder meer,'st stelselmatig gestalte wordt
aan de onafhankelijke sta-

Vi*n het land. Elke dag zijn daar-
fiieuwe sporen te vinden. De
tic in nieuwe uniformen, Li-
"'se vlaggen op vrijwel alle offi-
' gebouwen. De Leninstraat in
''Us, een winkelstraat, met voor-la kantoren heet nu Gé*dimino
r-üe. Sportbonden, zoals de Li-
Ne Bridge Liga maken zich sta-
|"*ï los van de Sovjetbonden.

[JBe week werd een levensgrote
jj"finis van Lenin demonstratief

van een fabrieksmuur.
Standers applaudiseerden. Een
[?Ung maakt scheldend zijn woe-
."tenbaar. Ook het Lenin-stand-ll(* vlak bij het parlementsge-
'*»■ zal, volgens insiders, binnen-boorden verwijderd.

1 de voet van het beeld ligt nog
1handjevol bloemen. Met enig
Easme wordt gesteld dat die af-

zijn uit het KGB-gebouw,
f Lenin op kijkt. Het moment, °P de gehate communistenlei-
.**al verdwijnen uit het stads-
"Jd zal zonder twijfel met Sajudis-
*'sie worden uitgekiend.

De Litouwse haatgevoelens zijn an-
derzijds markant, omdat ze geheel
haaks staan op de volksaard. Litou-
wers zijn in doorsnee een vriende-
lijk volkje, dat minder dan bijvoor-
beeld Polen, de sporen draagt van
een totalitair regime. De stad geeft
anders dan Moskou of Warschau het
beeld van armoedige orde en net-
heid. Geen spoortje afval in de stra-
ten, waar toch talloze eettentjes
staan. Een legertje dames is met ve-
ger en blik dagelijks in de weer.

Voor de meeste restaurants en ca-
fé's geldt eenrookverbod. Roken op
straat mag, maar peuken gaan met
etensafval in afvalbakken.

Voor het Litouwse parlementsge-
bouw staan dagelijks groepen met
mensen. Vaak met bloemen. Gele
en rode tulpen symboliseren de
kleuren van het land. Ze wachten op
de vergaderende parlementsleden
in het gebouw. Dat de besprekingen
vaak tot 's avonds laat duren deert
hen niet.
Tussen de tientallen mensen lopen
jongelui met een Sajudis-band om
de arm. Ze zijn er om toezicht te
houden op het plein voor het ge-
bouw en de mensen, vaak tot na
middernacht. „Maar we lopen in
ploegendienst", verklaart een van
hen optimistisch. „We zijn erg bang.
Moskou kan hier een leger naar toe
sturen. Dat deden ze in 1940 ook.".
„Laat Amerika en de Verenigde Na-
ties ons helpen," roept een ander.

" Bijna dagelijks
maken aanhangers

van Sajudis
voor het

parlementsgebouw
in Vilnius

hun afkeer van
de Russen kenbaar.

Het tekent
de sfeer in de
hele Litouwse

hoofdstad.

Angst voor economische macht van nieuw Duitsland

Kohl moet Europese
scepsis overwinnen

BRUSSEL/BON,N - Hoe vaak
moet je iets herhalen voordat
men je gelooft? Als je Helmut
Kohl heet kennelijk vele, vele ke-
ren. De Duitse bondskanselier
heeft dat ervaren met de eindelo-
ze discussie over de Poolse west-
grens en nu nogmaals over de
Duitse betrokkenheid bij de
Europese eenwording.

Keer op keer heeft hij gezegd dat
de vereniging van de Duitslan-
den zal gebeuren in nauw over-
leg met de partners in de EG en
de NAVO. Maar kennelijk is die
boodschap nog niet duidelijk
overgekomen. Die indruk wekt
althans Jacques Delors, voorzit-
ter van de Europese commissie.
In zijn eerste reactie op de uitslag
van de Oostduitse verkiezingen
zei de Franse socialist maandag
van de bondskanselier „een poli-
tiek gebaar" te verwachten, dat
duidelijk maakt dat het hem
ernst is als hij zegt dat de Euro-
pese eenwording in Bonn nog
steeds prioriteit heeft naast de
Duitse vereniging.
In Bonn, waar Kohl maandag de
eerste economische conferentie
van alle Europese landen uit
Oost en West opende, gaf de
bondskanseliervoor de zoveelste
maal deverzekering dat het nieu-
we Duitsland zich ook tijdens en
na de vereniging gebonden voelt
aan de afspraken over de Euro-
pese eenwording.
„We willen het verenigde Duits-
land met en in Europa bouwen,
en niet tegen Europa", zo zei
Kohl, zoals zovele keren eerder.
Ook minister van Buitenlandse
Zaken Genscher heeft de EG- en
NAVO-partners de laatste tijd
herhaaldelijk van de Europese
gezindheid van Bonn verzekerd.
Hoe vaak moet men dat nog her-
halen?

Delors' sceptische reactie valt
voor een deel te verklaren uit zijn
teleurstelling over de winst van
de christen-democraten. Van de
'conservatieven' zo zei hij, die

met de steun van de geestver-
wanten uit het Westen de Oost-
duitse kiezers gelokt hebben met
beloften van een snelle, nieuwe
welvaart.
Maar tegelijk verwoorddeDelors
wat bij velen in West-Europa
leeft: de vrees dat de Bondsrepu-
bliek, zeker na zondag, de ko-
mende tijd nog slechts aandacht
heeft voor de hereniging en daar-
bij het Europese eenwordings-
proces alleen 'lippendienst' zal
bewijzen, zoals de Belgische EG-
commissaris Van Miert vorige
week zei. Die constateerde al dat
de Duitsers er in de diverse EG-
organen hun hoofd niet helemaal
bij hebben. Het blijkt momenteel
moeilijk om hen tot harde afspra-
ken over Europese lange-ter-
mijnproblemen te bewegen, ter-
wijl zij hun handen vol hebben
aan het oplossen van korte-ter-
mijnproblemen in het vergrote
eigen huis.
Delors eiste maandag dat de EG
niet alleen betrokken wordt bij
de uitvoering van de vereniging,
maar er ook zijn goedkeuring
aan zou moeten geven. Maar het
lijkt onwaarschijnlijk dat de
Duitsers zich na de ondubbelzin-
nige uitspraak van de DDR-kie-
zers zo afhankelijk zullen opstel-
len.

Natuurlijk kan de vereniging
niet zonder de EG-partners ge-
beuren. Het gaat immers om een
uitbreiding van het EG-gebied
met een heel land, zonder dat
daaraan toetredingsonderhande-
lingen voorafgaan. Een uitbrei-
ding die de andere lidstaten bo-
vendien geld zal kosten, zij het
minder dan aan de Bondsrepu-
bliek zelf.
Maar iedereen in het Westen, zo-
wel in de EG als de NAVO, heeft
jarenlanggeroepen dat de Duitse
hereniging er moest komen. Nu
het tegen alle verwachting in
zover is, komen de aarzelingen.
Niet over de hereniging zelf,
maar over de gevolgen en vooral
de vermeende gevolgen ervan.
Sommigen in West-Europa zeg-
gen bang te zijn voor de econo-
mische macht van het nieuwe
Duitsland, dat straks in de EG
niet langer een gelijkwaardige
partner zou zijn, maar eerder de
Europese dienst zal voorschrij-
ven en de afgelopen EG-spelre-
gels aan zijn laars kan lappen.
Toch is dat een vreemde reactie.
Alsof de Bondsrepubliek al niet
jarenlang de economische motor
van de EG is. Bonn betaalt nu al
bijna eenderde van alle uitgaven
van de Gemeenschap en er is nie-
mand die durft te beweren dat de

Duitsers zich tot nog toe niet als
democratische Europeanen ge-
dragen.
Het is dan ook niet duidelijk
welk 'politiek gebaar' Delors van
Helmut Kohl verwacht op de ex-
tra EG-top van eind april. De
Duitsers nebben zich, ondanks
eerdere aarzelingen, ook duide-
lijk uitgesproken voor het om-
vormen van de EG tot een echte
economische en monetaire unie.
In dat standpunt is geen veran-
dering gekomen.
Maar Kohl herhaalde dat maan-
dag in Bonn nog maar weer eens.
En voegde er aan toe ook de door
Delors zo gewenste politieke
unie te willen, inclusief de uit-
breiding van de bevoegdheden
en versterking van de invloed
van het Europese Parlement.
Veel verder zijn nog maar weinig
andere EG-staten gegaan.
Geruststellender voor de West-
europese partners is de conclusie
dat door deverkiezingswinstvan
de christen-democraten in de
DDR de kans op een neutraal
Duitsland klein is geworden. Met
Kohl hebben velen uit de stem-
busuitslag begrepen dat de
meerderheid van alle Duitsers in
de NAVO wil blijven. Het grote
Duitsland zal deel blijven uitma-
ken van het bondgenootschap,
zei Kohl maandag in Bonn, met
de militaire overgangsregeling
voor het huidige DDR-gebied.
Over dat laatste is al veel gespe-
culeerd: voorlopig met aanwe-
zigheid van Sovjet-militairen en
uiteindelijk een gedemilitari-
seerde zone.
De NAVO steunt dat idee, maar
de Sovjetunie wil niets weten
van een groot Duitsland in de
NAVO. Moskou wil een gedemi-
litariseerd en neutraal Duitland,
maar staat daarin alleen. De
Oost-Europeanen zien immers
liever datDuitsland in een allian-
tie in toom wordt gehouden, dan
een machtige ongebonden buur.
De vraag is echter hoe sterk dit
straks nog spe«3it. De onttakeling
van het communisme in Oost-
Europa heeft ook tot het wegval-
lenvan een militaire dreiging ge-
leid. Een politiek militair bond-
genootschap als de NAVO ver-
liest daardooraan betekenis. An-
dere structuren zullen die plaats
moeten innemen. De conferentie
voor veiligheid en samenwer-
king in Europa (CVSE), waar ook
de niet-gebonden Europese lan-
den aan deelnemen, is daarvoor
de ideale plaats. Kohl bepleitte
maandag dan ook de ombouw
van de bestaande militaire orga-
nisaties tot centra voor conflict-
beheersing en de controle op
ontwapeningsakkoorden.

hans de bruijn

" HELMUT KOHL
...bouwen aan Europa... " JACQUES DELORS

...politiek gebaar...

Kiezen
De verkiezingscampagnes
zijn afgelopen en de lande-
lijke politici, die de afgelo-
pen dagen een groot aantal
Limburgse dorpen en steden
afstroopten om stemmen
voor hun respectievelijke
partijen te ronselen, zitten
weer waar ze thuishoren: in
Den Haag.
Want nu is het woord aan

de kiezers in de diverse gemeenten in onze provincie en ons land,
die vandaag hun stemmen mogen uitbrengen op een kandi-
da(a)t(e) die volgens de eigen - onomstreden - norm de voorkeur
verdient.
Het gaat hier weliswaar om gemeenteraadsverkiezingen en voor
velen zijn dat onbelangrijke verkiezingen. Niets is echter minder
waar. Het kabinet Lubbers-Kok is immers van plan om via het
nieuw ontwikkelde beleid, dat onder de nog steeds wat wollige
term 'Sociale Vernieuwing' schuilgaat, veel bestuurszaken van
'Den Haag' over te dragen naar de lagere overheden en dan met
name de gemeenten.
De gemeenten zullen in de nabije toekomst meer beleids- en be-
stuurszaken zelf mogen regelen. Het milieu, dat onder grote druk
staat, zal ook voor de gemeenten een groeiende bron van zorg
worden. Er zullen straks door leden van de gemeenteraad moeilij-
ke boodschappen moeten worden gebracht, die politiek inzicht èn
standvastigheid verlangen.
Het is daarom goed wanneer u uw stemrecht gebruikt om een zo
sterk mogelijke gemeenteraad te kiezen. Een gemeenteraad, die
werkelijk in staat is om zelfstandig het door het Rijk overgedragen
bestuur uit te oefenen. Daarbij is het goed om in hetachterhoofd te
houden dat gemeentepolitiek iets geheel anders is dan vriendjes-
politiek.
Stemmen is een democratisch recht en het zou jammer zijn als u
daar juist vandaag geen gebruik van zou maken.

P.S.
/

Nieuw schandaal bij
politie in Engeland

LONDEN - Een nieuw schan-
daal ondermijnt de roep en ge-
loofwaardigheid van de Britse
politie. De 32-jarige ex-politie-
man Thomas Corley uit Man-
chester is maandagavond
weer opvrij voeten gesteld na-
dat in hoger beroep zijn ver-
oordeling tot zeventien jaar
gevangenisstraf als 'schande
voor het recht' teniet werd ver-
klaard.

De rechter in Londen sprak maan-
dagavond van een 'haast fantas-
tisch' monsterverbond tussen poli-
tie en onderwereld. „Thomas Corley
is door meineed en vervalste bewij-
zen in een cel beland", aldus rechter
Lord Lane.
Corley was vorig jaar mei tot zeven-

tien jaar cel veroordeeld wegens
medeplichtigheidaan een gewapen-
de roofoverval. In hoger beroep
kwam echter boven water dat de po-
litie met omkoping en beloftes, om
geen aanklachten te zullen indie-
nen, criminelen tot meineed heeft-
verleid. Hierdoor schoven enkele
rechercheurs alle schuld in de
schoenen van collega Corley. „Als
de officier van justitie slechts een
kwart had vermoed van wat er zich
in werkelijkheid afspeelde zou hij
de aanklacht tegen Corley onmid-
dellijk hebben laten vallen", aldus
Lord Lane.

Corley noemde de afgelopen maan-
den in de gevangenis „één grote -nachtmerrie." „Het is vreselijk om
onschuldig in de gevangenis te zit-
ten. Maar als ex-agent in een cel te-
verblijven is helemaal geen lolletje",
aldus Corley.

f .
(ADVERTENTIE)

Om zes uur dicht
Om zes uur moet de winkel dicht. Dat I
vindthet personeel en datvindt de Dien-
stenbond FNV.
Voor wie in een winkel werkt, is het ver- /f^^P!i%A^velendom nóg later thuis tekomen. Lan- -miK^i^*^r
ger werken, op een naar tijdstip met een //_S^vT /Z-Jrslecht contract. Die kant willen we niet (o«3_§«9li_^j\ ""*"op.
Waarschijnlijk stemt het parlement in ////o JL *^Au
met het voorstel van de minister om de \*[ jo JïP
winkels tothalfzeven open te houden. De \/'*/\ yj Vv
volgende stapzal dan welzeven uur zijn. <>£> t^*fe=—-f .
De Dienstenbond FNV gaat afspraken ï \_\j
maken met de werkgevers. Ongeacht de ##4fc v
verruiming van de winkelsluitingswet
moethet om zes uuruitzijn met depret.
De werkgevers willen dat niet. Om ze te
overtuigenheeft debond uw steunnodig. Meer weten of lid worden? Bel de bond.
Kom daarom naar de dichtstbijzijnde Dat kan vandaag nog tot 21.00 uur:
vergadering.Dan gaanwe deacties voor- 03480 - 75713 of
bereiden. 03480 - 75718

En geen minuut later
Actievergaderingen van de Dienstenbond FNV
** maart: Assen Hotel Marktzicht Riehaeeckstraat 7; 27maart- Leeuwarden Zalm Schaaf, Breedstraat 48; 28
naart Enschede Parkhotel, Hengelosestraat 200; Alkmaar Restaurant Het Gulden Vlies, Koorstraat 30;
GroningenRestaurantDe Radehoek, Herebinnensingel 39; Haarlem HotelliondOr,Frans Halszaal,Kruisweg

4« 2 april: Rotterdam Kriteriontheater, Groothandelsgebouw, Stationsplein; Arnhem KAB-gebouw, Rozen-
daalseweg27; Amsterdam Cultureel centrum De Balie, Kl. Gartmanplantsoen 10 (nabij Leidseplein tegenover

Den Haag Triumfatorkerk, J. van Stolberglaan (hoek Laan van Nieuw Oostindië, goed bereik-
baar met tramlijn 3 + 6); Goes Zalencentrum Prins van Oranje, Nieuwstraat 14; 3 aprü: Sittard Café Steuns,

8; Utrecht Jaarbeurscongrescentrum, Jaarbeursplein 1; 4april Eindhoven Zalencentrum
£>e Vest, Stationsplein 17; Zwolle Hotel Wientjes, Stationsweg 7.Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

DIENSTENBOND FNV " POSTBUS 550 " 3440 AN WOERDEN " 03<t80-75922
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Auto's

Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83; Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford
Siërra 2.0 5-drs. blauwmet.
'85; Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiësta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. automatic, goudmet.
'80; Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; VW
Golf diesel div. extra's wit
i.z.g.st. ’ 2.750,-; Mitsubishi
Celeste 1600 ST bruinmet.
'80; Honda Civic groenmet.
'81; VW Caddy Diesel wit
'85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
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-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Subaru 1800
GLS autom. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 Itr. '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; Citroen
GSA 5-bak '82; Fiat Ritmo
65 CL'BO; Renault 18TS 1e
eig. '81; Fiat 128 1300 CL
'78; Renault 5 Alpine '77
’1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Inkoop,
verkoop, financiering. Di-
verse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
WETZELS Auto's: Merce-
des 280 SL aut. '85; Merce-
des 300 D aut. '89; Merce-
des 300 D aut. '88; Merce-
des 2.5 TD '88; Mercedes
190 E aut. '84; Mercedes
190 D '87; Mercedes 200 TD
'87; Mercedes 300 SD aut.
'84; Chevrolet Camaro Z2B
Crossfire '85; Jaguar 3.6
aut. '87; BMW 635 CSI '88;
BMW 728 I aut. '86; BMW
320 I Baur '84; BWM 323 C 1
'86; BMW 520 I aut. '88;
Porsche 928 aut. '80; Por-
sche 944 '84; Porsche 911
'80; Golf GTI '85; Ford Es-
cort 1.3 Bravo '89; Ford Es-
cort 1.1 '84; Opel Senator
3.0 I '88 aut.; Opel Kadett 13
S '88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3 TD
'83; Opel Kadett 1.6 I aut.
'88; Mitsubishi Pajero 2.5
Turbo Diesel verlengd '87.
Industriestraat 35, Sittard.
Tel. 04490-10655.
LUCAR automobielen Kerk-
rade voor betere occasions.
Gratis 2 weken proefrijden,
gratis afleveringsbeurt. Mer-
cedes 300 E aut. diamant-
zwart, alle ace. bwj. '87;
Mercedes 190 E '86 zwart;
Mercedes 190 E '84 rood
Zender-uitgeb. verl., iets a-
parts ’ 27.700,-; Mercedes
280 SE '82 aut. airco., don-
kerblauw; Mercedes 280 E
blauwmet. aut.; Mercedes
230 Coupe '82 groen; Por-
sche 911 Targa brons uit-
geb. en verl.iets aparts '80;
Mitsubishi Starion Turbo '87
rood alle ace; Opel Manta
GTi '86 wit m. uitbouwset;
BMW 630 sportcoupe zwart;
VW Golf GTI '87 zwart; Opel
Kadett Caravan '86 rood; O-
pel Rekord 5-drs. stationcar
luxe zilver, '85; Opel Rekord
stationcar blauwzwart '85 s-
drs. ’11.750,-; Mitsubishi
Galant '85 stationcar zilver
’7.750,-; Volvo 245, DL
stationc. 5-drs. i.nw.st. '85;
VW Passat '86 Combi luxe
5-drs. champagne diesel '86
Opel Ascona 5x v.a. '81 tot
'88 v.a. ’ 3.250,-; BMW 318 i
zwart '82; BMW 320 i '84
champagne; BMW 525iaut.
'84 zilver; BMW 525 i '82
blauwmet.; VW Golf 3x '82
tm '87; VW Jetta '86 wit

’ 11.750,-; Ford Escort '87
rood ’ 14.750,-; Mazda 323
'84 zilver ’5.750,-; Mazda
626 '83; Sportcars: MG-B
'80 in nw.st. rood; Fiat XJ9
sport targa wit koopje;
Triumph TR6 rood 2500 in-
jection; Karman Ghia rood/
zwart compl. gerest, koopje;
Jaguar 4.2 aut. rood '83 en
'81; Opel Kadett 3x '84 tm
'87 v.a. ’6.750.,-. Diverse
vracht- en camplngwagens.
Inkoop, inruil, financiering.
Direct klaar. Garantie van 6
maanden tot 2 jaar. Holz-
straat 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.
Te k. PEUGEOT 205 1.9
GTI (130pk), 1988. Tel.
04493-1440.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.
VW GOLF GTI, bwj. '81;
Golf C bwj. '82; Peugeot 505
GR, (LPG), bwj '83; Volvo
343 DL, autom., bwj. '78;
Passat LD 5-drs. stationcar,
diesel, bwj. '80; Jetta GLD
(diesel), bwj. '81. Autobedr.
Bruns, Bleyerheiderstr. 123,
Kerkrade. 045-453487.

Citroen CX 25 TRD turbo 2-
87 1e eig. ’20.750,-; Ci-
troen CX 25 RD break Van
'87 1e eig. ’21.000,-; Ci-
troen Visa 14 TRS '86 1e
eig. ’ 7.750,-; Alfa Romeo
75 2.0 '86 1e eig. nw.st.
’17.500,-; Volvo 740 GL
Combi '87 1e eig. ’ 35.000,-
Volvo 245 GL Combi '81-'B3
v.a. ’ 8.250,-; Volvo 240 GL
'81 ’4.750,-; Volvo 340 GL
'82 1e eig. ’4.500,-; Peu-
geot 205 accent '84-'B6 1e
eig. v.a. ’9.000,-; Saab
900 i '85 ’ 13.500,-; Saab
900 sedan '83 ’6.500,-;
Mercedes 190 D '85 1e eig.
’26.000,-; Mercedes 190 E
'84 1e eig. ’25.000,-; Audi
80 S I.BS '88 1e eig. kl. grys
’28.500,-; Audi 100 CS '85

’ 16.750,-; Ford Scorpio 2.9
GLI '87 1e eig. ’23.750,-;
Ford Scorpio 2.5 CLD '87 1e
eig. ’20.750,-; Ford Scor-
pio 2.0 CL '85 ’13.750,-;
Ford Sierra 1.8 Laser '86 1e
eig. ’14.250,-; Ford Sierra
'83-'B5 v.a. ’8.250,-; Ford
Escort 1.2 L '84 ’7.950,-;
Ford Escort 1.6 GL '87 1e
eig. ’ 17.500,-; Honda Jazz
'84 ’ 8.500,-; BMW 732iaut
'84 ’14.750,-; BMW 320i'84 ’13.750,-; BMW 316
'82 ’6.750,-; VW Golf 1.6
CL '85 ’12.750,-; VW Jetta
D '85 1e eig. ’12.500,-;
BMW 316 4-drs. '84

’ 14.250,-; VW Passat
Combi aut. '82; Chevrolet
Malibu '80 ’2.500,-; VW
Santana D '84 1e eig.
’8.750,-; VW Passat CL
Combi D '85 1e eig.
’10.750,-; VW Passat CL
Combi Turbo D '87 1e eig.
’20.750,-; Audi 100 CS
'80-'B2 v.a. ’3.000,-; Opel
Kadett '86 ’11.900,-; Opel
Kadett Combi '85 ’ 11.000,-
Opel Rekord 2.0E '84 1e eig
’9.250,-; Opel Kadett '80
’2.750,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’14.250,-; Re-
nault 25 TS '85 1e eig.
’10.250,-; Renault 9 GTL
'83 ’4.000,-; Lada 2104
Combi '86 ’6.750,-; Mits.
Lancer D '86 1e eig. licht
besch. ’9.000,-; Mits. Cor-
dia '83 ’ 7.750,-; Mits. Lan-
cer GLX '82 1e eig.
’4.250,-; Mits. Galant Tur-
bo D '84 ’ 7.750,-; Audi 80
'87 oud model; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’15.500,-;
Fiat Uno '84-'B5 v.a.

’ 6.500,-; Fiat Panda 45 '84

’ 4.250,-; Citroen GSA
Combi '82 ’2.250,-; Alfa
Giuletta '80 ’1.250,-. Tal
van goedkope inruilauto's, v.
ST. MAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Particulier vraagt AUTO te
koop, schade of defect geen
bezw. Tel. 045-728687.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Tek. BMW 316, bwj. '81, nw
banden ’ 4.500,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen, 04493-2211.
Te k. FIAT Panda 45 i.g.st.,
bwj. '81, APK 1991, pr.
’1.300,-. 045-317816.
Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '81, km.st. 88.000, i.z.g.
st., vr.pr. ’ 5.900,-. Tel.
04454-2951.
Te k. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’ 9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Te k. Ford CAPRI, 2 Itr S,
bwj. 79, pr. ’2.250,-. Tel.
045-726008.
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car LPG '85; Kadett 1200
Stationcar 5-drs. '85; Corsa
'83; Kadett 1200 '86; Ford
Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Mazda 323 '82
’4.500,-; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 '84; Ford
Siërra 2.0 GL 5-drs. station-
car '86; Lada 2107 '84
’4.000,-; Honda Civic '81
’3.500,-; Ford Escort 1100
'83; Opel Kadett Stationcar
1300 '80 ’3.000,-; Opel
Kadett Sedan '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 '84 ’7.750,-;
Ford Taunus 1600 '82
’3.500,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.

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. Körfer. Tel. 045-229045.

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 ol
043-634915
Open laadbak geschikt voor
MERCEDES 207 D. Tel.
045-213580.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

ROBBY'S gebruikte auto- — :
onderdelen. Inbouwen met Aanhangwagens
garantie mog. 045-224123.

Van maandag t/m vrijdag, AANHANGWAGENS en alle
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u lossesOnderdelen. Jo Knops,
uw PICCOLO telefonisch Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
opgeven. Tel. 045-719966. Tel. 04490-12718.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj. '84, wit/rood, i.g.st.,

’ 675,- met verzek. Tel.
04493-1089. Vonderstr. 33,
Schinnen.
Te koop gevraagd loop en
sloop VESPA en Puch Maxi.
Tel. 045-750393
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'87. ’ 650,-. Snorbrommer
Peugeot, bwj. '85, ’ 500,-.
045-752574.
Te k. HONDA MT 5, bwj.
'87, i.z.g.st. ’ 1250,- Tel.
045-421844
Te koop Vespa CIAO en
Puch Maxi, als nieuw. Tel.
045-321231. *

Te k. Peugeot RACEFIETS,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-752568
na 18.00 uur.
Te k. PUCH MAXI, blauw-
wit, sterrewiel, z.g.a.n. Em-
mastraat 16, Kerkrade.

Motoren
Te koop SUZUKI GSX 400
E, bwj. '83, ’3.500,-. Tel.
04450-1570.
Te k. YAMAHA KT 600 bwj.
'87, pr.n.o.t.k. Tel. 04490-
-23605.

Zonwering
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.

Sport & Spel
JUDOMAT 375 x 400 cm.,
compl. met zeil ’ 500,-. Tel.
045-326024.
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

»^—^~~**«* «port

Caravans/Kamperen
TOURCARAVANS te koopop gevraagd vanaf bwj. 1980.

,s§_ÉSi>?&. Nieuwe TOURCARAVANS
/jj|y|S^^^^^_ te huur door ANWB Bonds-/^_fffi___i^^^^S_ verhuurder, off. dealer Spri-

te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Mommerlerweg

/ '/*e' = 256, Amstenrade-Hoens-mmmmM9m^ broek. Tel. 04492-1870.
Te nuur TOURCARAVAN 4

J^^^ Pers- / 275, per week. Tel.
043-618236.

Inpakken Te koop lichtgew. 4-5-pers.,A/on ~,07Qn TOURCARAVAN merk Di-Wfcjy WtJ^eil guei 4 -| 0 mtr., met ijskast,
niets te vrezen t^che^[e ®" ""■vo°r;tent. Gew. 535 kg, pr.

Huur, met duur een ’6.500,-, bwj. '86. 045-Camper bij Bastiaans 323178Heerlen. Bel 045-724141. :—
A---- <-"-.-,«-..- Te k. VOUWWAGEN Scout
ArCOn UamperS Routier bwj. '87, m. veel ex-

Grasbroekerweg 122 tra's, z.g.a.n., vr.pr.
Heerlen, 045-722566 ’ 6.900,-. Tel. 045-312949

alle onderd. en access. voor ■—— —'"caravan en camper. Vakantie
Bezoek onze showroom -——— _, , - 'St. Maartenszee BUNGA-
Arrnn nflmnprQ LOW, zwemparadijs, wee-ttrcon yampers kend va /

K
225 .) en vaGrasbroekerweg 122, ’ 475 - p w 02246-3109.

Heerlen, 045-722566 '' v _ —
Comfort. 2-pers. camper. Je k. en te h. op «Camping

~.-,>-., ■ ...r, , , , Hacienda te REMERSDAALJAARSTALLING (afgeslo- (Be igisch Limburg), 4en 6ten) voor caravans, boten pers njeuwe stacaravans?£" te Sittard, ’ 150,- plus en chalets, tevens huurBTW. Tel. 04492-2601. jaarplaatsen voor stacara-
Te k. gevr. alle merken vans en toeristische plaat-
TOURCARAVANS. ' Tel. sen, nieuwe eigenaar (Lim-
-045-720200. burger), ml. 04740-1633

Kontakten Klubs

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullieook?

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 eéii gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Voor het onderste uit de kan!!!

Riversideclub
met 6 meisjes. E9afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en
laak, 100 mtr. v. Camping de Maasterp. Tel. 04755-1854.

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Kleren maken de man!!!
alleen bij ons niet...

Privéhuis Michelle
Tel. 045-228481/045-229680

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

Telefoonsex 2
Sexofoon 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
Nieuw Club Pin Up Nieuw
Geopend va. 14.00 uur. Tel. 045-272929.

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Gay Box

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

Sex Royal
06. nr. voo*r 50 cent p.m.

320.320.24.

Topsex
De lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25

Als 2 vriendinnen na het
tennisen onder de douche

gaan, begint het met
stoeien. Plots is het

lesbisch
06-320.330.19 (50 ct.p.m.)

Angela komt bij een jong stel
beurtelings

doet ze het met de vrouw en
de man; en dan 3 tegelijk.

06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

De ruilsexbox
snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
"Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nr. 06-320.327.37 (50 cpm)

Juanita
Privé

045-229460.
Ze brengen haar naar een

verlaten
woonboot!

Op die stille plek leert Brigit
het van 2 mannen.

06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
In een portiek ontdekt Anke
wat sex is. Maar wat moet

die glurende
man die plots open doet?

06-320.326.72 (50 Ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar wel

eerlijk
06-320.320.51 (50 ct.p.m.)

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken U thuis of in hotel.
045-311895.

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
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
Hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie maart- zie je hen "naakt"-foto's.

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze con-

tacten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

John 19, gaat werken bij een
oudere heer. Een baan met

massage en
naaktservice

Homo 06-320.329.22 (50ct)
Sauna Club
"EROS"

Is geop. v. ma. t/m vr. 20-3
u. Hoolstr.lo3 Kerkrade

Mooie vrouwen zijn op i
sexkontakter-
-06-320.326.01 - 50 C..
Geen studiowerk, rfflE]

opgenomen in dacri

slaapkameif
van een jong stel. Pi m
het woest is, nemen v j,
06-320.326.90 (50 et m

Pas toen alles uitgiei
mochten we bij dit pa<s >r

huis de ïr
lifeopnama6;

maken, ze vergeten de
06-320.326.92 (50 ctj*
Loes komt voor een <
test. 2 kerels kijken t(

eisen steeds mee
"Ik ben toch geer

naaktdanserf
Of wel 06-320.326.93 jfl

Voorjaarsvoordeel binlp—Dom van den Bergh!
Bil MATCHÈÊÈLINE II jö Philips Matchline HiFi-stereo kleurentelevisie
Hl rm ■_. ■ in il 28 PC 2075/02 Rl^mWKÊlm ■_~>l_~*l'_~*Mp*■"*■■ ss mÉeS!il 11-BllgllS.Wg»!! m «lliil Met 70 cm/l 10° 'FSQ' Black-üne Hißri-beeldbuis. Menu voor

i het instellen en bedienen. Computer-controlled teletekst.
l^r-PrETT! I i-KLU| g| |j|p On screen display. Matrix surround sound. 60 Voorkeurzenders

I VyffflTlÉ^ -""---— .«^««««^ m HiFi-stereo versterker met 2x40 W __% tf_| _f__« __%I '"—■ mmm | SIP muziekvermogen. Afstandsbediening. "JIIDD
HlFl-STEREOI |^^H^fc__^

■ Ook leverbaar in wit. Meerprijs f 150-, éLk^mmmW^LW M
matchlUline U |phiups| Philips stereo-kleurentelevisie Cuj3
teletekst teletekst zétn 25 GR 9760/308 ---—||ii'],j|:|i|l'!lflII ij t*- —il J VJF Met63cm/110o,FSQ'HiBn-beeldbuis. [Hiihf'l^ili''''"**-!

On screen display. Stereo-versterker i|—■ | |^.| I j
a*_.m iiaa- _a- a-a =~ sr—~= 2x20 W. Computer-controlled teletekst HKIISieKSf | ■gTIiP 001/f^^T |^=____a! "iflH met geheugen voor 3 teletekstpagma's. ,
televisie 28 PC 2670/OOR 60 Voorkeurzenders. CTI. Afstandsbe- | STEREO
Met 70 cm/110° 'FSQ' Black-Line Hißri- Philips kleurentelevisie diening ook geschikt_- AAA |
beeldbuis. Menu voor het instellen en 01 _D __50/108 voor teletekst en IxQQ. J~ ■■
bedienen. Computer-controlled tele- ~' ," "' "" „ videorecorder. lU#7l 1 __~r~_BJ l|r u_. «I
tekst. On screen display. Matrix Met 55 cm/90 FSO Hißn-beeldbuis. —f
surround sound. 60 Voorkeurzenders. 0n screen dlsP|ay- 60 Voorkeurzenders.
HiFi-stereo versterker met 2x30 W Versterker met 4 Wmuziekvermogen. ~---muziekvermogen. AAAA Met teletekst, A] g%tl%g% Ti_==_______T==T\ 1 *LL__l *Afstandsbediening. 2399- t^nTn" 1 299? 1 KBlPï^feMr 1'""■■'■*' *-*r «»-*r ■ afstandsbediening, u mwm ■ ■cJTu] f m^-MIJ Ml^^êCJEB 3***^Ook leverbaar in 63 cm beeld- Ook leverbaar m Wlt fffffl.fm.fl_. W^rffltM fe^lS ÏSÜPIbuis 2199: Meerprus UW* t^ggggj^g^» fifiESËg^j

Philips slimline HQ VHS-video- Philips slimline HQ VHS-video- Met 4 videokoppen, perfekt stilstaand Philips Studio II soundmixer——.._ ~n enn+.nn _—aaa% rs**»s*. beeld, 2 snelheden en afstandsbedie- ïttïsTïLrecorder VR 6293/02 recorder VR 6290/01 mng met LCD-d,splay. Ingebouwde tele- D 6650
Met teletekstdecoder en taalkeuzeknop. Automatische frontlader met afstands- tekstdecoder. Met 'go to'-funktie. Piekvermogen 50 W. 3-Weg luidspreker-

I Versnelde beeldweergave voor-en ach- bediening. VPS-voorbereid. Voorpro- Synthesizer met =_^ mm^mm systeem. Twee cassetterecorders.
teruit. VPS-voorbereid. Programmeer- grammering van 4 programma's tot geheugen voor 48 OIQQ Ingangen voor 3 mikrofoons, gitaar en
baar, inclusief ___%_%^% 31 dagen vooruit. 4%tffc_% voorkeurzenders, __" Mmwmwm toetsen. Mengmogelijk- _r _*__*_
afstandsbediening, 't _9QQ-i QQQa , . heden. Inklusief elektret ||DD_,lii>7t7i mWmWmWm fmmT^=^i ffl ,| _, *] mikrofoon. \MmWmWm

Philips compact disc-speler PJyüPS midi compact disc* IlöSSl w). rnTsïn stereokombinatie F(P 185 '""I S^*9**
COmpact d.SC.SP_eje_r

«»^ "^*«^£ philips compact disc/radio.Smeren van max. 20 nummers. Z^^^^^sloUitgebreid LCD-display. Afspeelmogelijk- S^^-^^aJp^.SnKn" cassettedeck met high speed dubbing Programmeerbare CD-speler. Digitale
heid voor 12 en Bcm CD's. Drievoudige

rg^^^^ en continuous play, semi-automatische radio met FM-stereo, LG, MG en KG en
zoeksnelheid.Bi) 2 snelhedenis hetgeluid ".,m'D^^L^Tr^^A platenspeler en programmeerbare 24 voorkeurzenders. 2x7 W piekver-
versneld hoorbaar. Digitaal gestuurde ÏJ 2""'°°" CD-speler. _■_%_% mogen via 2x2 luidsprekers. 3-Bands
synchronisatie mogelijk voor perfekte hPdpnno Kompleet met 2 luid- f%QQM

graphic equalizer. Dynamic bass boost,
opnamen op Philips m M sw%. Deaiening- #_?_#■ sprekerboxen (2-weg)- \9mWmWm Cassettedeck. ■■_■__■_
cassettedeck met __L__LQ_i mmwmwm | f .^'^ Jj J._-VJ| ',T. |TM {?H f'^M 11i t'i'T-IJIIL I Ingebouwde mikrofoon. KUU,
CD Record Sync. ftTwÊÊ Net-en batterijvoeding.

Philips digitale OQQ , ■tuner FT 650 **-***l* p"l_"
I=^^=s, f_________i Philips versterker Ffl 630 £=)_)___3 h s Philips midi kombinatie met
i_K^H uitgangsvermogen2x4ow.«%q n VjPjL- II astfoÏÏ - compactdiscwisselaar

■fSM IfSM cassettedeck FC 630 AAQ l\\ /A Digitale radio met FM,LG en MG en
■ Q)l HOI ï____ AAM- \V_ il/7- 19 voorkeurzenders, versterker van______H

M i_t|j___|! De^k A vergeven, deck B -tr-w^i 'jf" -yXJII- 2x40 W met sbandsgraphic equalize''.

-WHiW __^n^k.| Philips midi compact diSC-Spelel1 f fn£^ .__ "-^^^^^i \ dubbing en continuous play, program-
\_C SBB_W I CD 600 \ «»a.»ai':_C^. ' ;_r^'r-*r-*> i meerbare CD-speler voorzien van de

ff^-W Programmeren van max. MMg% >H -«öffar.T L__l__L /J nieuwste servo, decodeer-enfoutkor-
t> ~W Wl „n mmorc 44_fr -_ li ■ttid^ifj.w rektie-technieken, CD-wisselaar voor

I üiSj^mSl^ mSSm^Sl^rél nummers. .„ST rPl*""i|!I*'"-^ 6 CD's en geheugen voor 30 nummers
■gnjl^JßSl M|«Qo| SetPMJS Kompleet met Philips |l 'l "i\ en semi-automatische platenspeler. Met

Dynamic Power luidspreker- c^trnr^-rt***i*im i afstandsbediening *%*±m\K H boxen FB 278 I ""." "^rLfP3 'I']?''_fj£ en twee luidspreker- QQQh
■o"» __HB__ 80/?3bOWhee|k. 1895" **

.-—üsßE,cll'l '^ Philips midi HiFi-kombinatie Philips midi HiFi-kombinatie Philips midi HiFikombinatic

CStei^^M Bestaande uit digitale tuner met Model als F 240. Versterker 2 x6O W. Model als F 240. Versterker 2 x9O W.
Ma 20 voorkeurzenders., versterker met Solenoid dubbel cassetted«3ck. Elektronische dubbel cassettedeck.

B_sl mg-zs&È 2 x4O W vermogen, dubbel autoreverse Autoreverse afspelen en opnemen. Autoreverse afspelen en opnemen.
Wjé ir^!rTSj b cassettedeck, CD-speler, twee 3-weg

■iM_g^_S _____■_ basreflex luidspreker- — 4^^%^^ <_| __!__l__l _ flfluL^y__^^__r__ Ürl boxen en afstands- I«QQ_ | \3mWmWm mWmWmWm
bediening. m mwmw mw m
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Meer Japanse investeringenHAAG - Vorig jaar hebben
M« 20 Japanse beqrijven in Ne-
Mand gevestigd, tegen 15 in
ft jaar daarvoor. Voor de vesti-ng van Amerikaanse bedrijven
N 1989'met 40 vestigingen een
|atig jaar (1988: 77). De zestig
"sUwe bedrijven te zamen die
"fig jaar van start gingen, heb--B<i nu 600 mensen in dienst.
*el bedrijven zitten nog in de
["bouwfase. Binnen een paar

jaarzullen ze naar schatting tus-
sen de 1.500 en 2.000 mensen
werk bieden. Dat blijkt uit giste-
ren verschenen onderzoek van
het Nijmeegse bureau Buck Con-
sultants naar investeringen door
buitenlandse bedrijven in ons

land.
In de jaren 1985 tot en met 1989
vestigden zich 77 Japanse bedrij-
ven in Nederland, met bijna
1.100 nieuwe arbeidsplaatsen.
Ook hier verwacht Buck verdere
groei van de werkgelegenheid.

De nieuwe verkoop- en dienst-
verlenende bedrijven zitten
voornamelijk in de Randstad.
Bij de in aantal snel toenemende
produktievestigingen doet Lim-
burg het zeer goed. Van de negen
nieuwe Japanse industriële fa-
brieken, die eind vorig, begin dit
jaar van start gingen of hun
komst aankondigden, kozen er
vier voor Limburg en geen enke-
le voor de Randstad.

De Bree (DSM)
commissaris Stork-concern

«I^LEN - Ir S. de Bree, lid vanf^ad van Bestuur van DSM,
o^J- Per 2 mei toe tot de raad van
*rt, iSsariss"en van het Stork-con-
y Ss" Eerder was De Bree al com-
'tor aris bij het inmiddels door
"er? overgenomen bedrijf Nolte.

-^ zit sinds vier jaar in de top
me' a*s sPeciaie aan-Wb epJieden de divisies Kunst-

ig en en Elastomeren, DSM Lim-
feij' marketing en het milieu- enWsheidsbeleid.

is De Bree onder meer
!? Ant teerinS Committee van
rr Jd;Ssociation of Petrochemicals_*ucers in Europe (APPE).

lr S. de Bree

Export
Voor de Limburgse economie zou
de Duitse eenwording volgens hem
wel eens kunnen leiden tot een uit-
breiding van de export. De Kamers
van Koophandel van Venlo en Roer-
mond hebben toegang tot een Duit-
se databank die informatie bevat
over alle nieuwe projecten die in
Oost-Duitsland worden opgezet.

beurs-overzicht
Herstel
Ben on R̂DAM "De aandelenkoer-
<W p de effectenbeurs in Amster-
Var, *aren dinsdag licht in herstel.S'°ot^l 26° verhandelde fondsen

i '6 Procent hoger, 30,7 pro-
fter 'ager en noteerde eenzelfde

ge onveranderd. De obli-
?e 2i h

fkt m Amsterdam herstel-de, jf" eveneens uiterst voorzich-

" nint!T 'J sloot deJongste staats-
'6ts u Van negen procent op 99,85,
9ft 67n°ger dan de slotkoers van?e effrP, maandag. De omvang vanJ«>sch " jennan-èl was dinsdag vrij

°nt n' internationaal gingen
t\arkt Wlkkelmgen op definanciëlePc Ant n.niet duidelijkéén kant op.

u'tenl amse handel zag in het
een verdeelde tot iets

Vkt Westc*uitse aandelen-; b'ifiat?n een verdeelde Westduitse
'« C 0De aandelenmarkt
i * ru ' waar de FTSE-100 in-
Spot u!m veertien punten hoger
i al< Str«S.vriendel'Jk gestemd. Op
rt * 'Uid Stond de Dow Jones-in-
i Arncfns de openingsuren van'*! de terdamse beurs wisselend

en plus en baarden deVeonr; J " over de Amerikaan-
-0 'ornte weinig opzien.

h^en p°ofdmarkt in Amsterdam
kOr bpn_ïeinig Srote uitglijdersNen «;? eden- De internationals
»k n r̂°P Philips na alle iets bij.
fï** diP

g
f noemenswaardig ziJn"8,60 '30 omhoog ging tot

°Ne 'r|U „_* _ markt en de Parallel-%rs e stemming niet veel

Nig °Ptiebeurs was het dinsdag

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 108,20 108,20
Ahold 123,00 124,40
Akzo 128,00 128,80
A.B.N. 40,30 '40,30
Alrenta 152,30 152,30
Amev 58,10 58,00
Amro A. in F. 88,20 88,00
Amro-Bank 79,00 79,20
Borsumij W. 76,40 76,90
Bührm.Tet. 61,10 61,20
C.S.M.eert. 77,40 78,50
DAF 35,60 37,70
DordtPetr. 131,00 131,00
DSM 117,30 118,60
Elsevier 79,90 80,00
Fokker eert. 40,50 39,80
Gist-Broc. c. 27,80 27,70
HCSTechn. 12.00 12,10
Heineken 114,00 114,70
Hoogovens 76,20 78,00
Hunter Dougl. 95,00 96,80
Int.Muller 93,00 93,50
KLM 38,20 38,50
Kon.Ned.Pap. 41,30 41,60
Kon. Olie 144,00 144,80
Nat. Nederl. ' 70,70 71,00
NMB Postbank 48,50 48,40
Nedlloyd 94,50 96,30
Océ-v.d.Gr. 294,00 292,00
Pakhoed Hold. 168,30 167,50
Philips 42,40 42,30
Robeco 97,50 97,80
Rodamco 79,20 79,10
Rolinco 94,00 94,60
Rorento 57,40 57,20
Stork VMF 47,30 46,40
Unilever 146,30 147,20
Ver.Bezit VNU 104,60 105,40
Volmac Softw. 47,70 47,50
VOC 39,50 39,60
Wessanen 66,00 65,90
Wolters-Kluwer 48,20 47,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 68,50 68,80
ACF-Holding 36,50 36,20
Ahrend Gr. c 219,50 227,00
Air Holland 27,10 27,20
Alg.Bank.Ned 41,30 40.90
ABN (div'9o) 39,10 38,80
Asd Opt. Tr. 20,00 20,00
Asd Rubber 5,40 5,40
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,00 97,00
AuUnd.R'dam 83,00 83,00
BAM Groep 89,00 89,50
Batenburg 89,00 89,00
Beers 137,00 137,00
Begemann 136,50 136,00
Bebndo 317,00 320,00
Berkei's P. 5,40 5,35
Blydenst.-Will. 31,90 32,20
Boer De, Kon. 317,00 317,00
de Boer Winkelbedr. 61,00 63,00
Bols 164,50 164,50
Boskalis W. 16,00 15,90
Boskalis pr 20,00 20,00
Braat Beheer 46.00 46.00

Breevast 17.20 17.00 ]
Burgman-H. 3300,00 3300,00 ]
Calvé-Delft pr 800,00 800,00 1
Calvé-Delftc 963,00 965,00 ]
Center Parcs 51,00 51,00 ], Centr.Suiker 76.50 77,00 ]
Chamotte Unie 6,30 6,30 b]
Cindu-Key 197,00 197,00 ]
Claimindü 317,50 315,00 ]
Content Beheer 22,50 22,80 ]
Cred.LßN 49,50 49,50 ]
Crown v.G.c 91,00 90,00 ]
Delft Instrum. 48,30 48,50 i
Desseaux 241,00 242,00 <Dorp-Groep 35,00 35,00 I
DSM(div'9o) 112,00 - iEconosto 330,00 332,00
EMBA 123,00 125,00
Erikshold. 121,00 116,00
Flexovitlnt. 93,00 95,00
Frans Maas c. 101.20 101,00
Furness 127,00b 127,00 b1
Gamma Holding 84,80 83,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 29,90 30,60 f
Geveke 46,70 46,50
Giessen-deN. 229.00 228,00 ;
GoudsmitEd. 381,00 390,00 b;
Grasso'sKon. 135.00 135,00
Grolsch >50,00 150,30 ;
GTI-Holding 191,00 194,00 b!
Hagemeyer 110,20 110,00
Idem'/2div.'B9 107,50 107,00
HAL Trust B 14,70 14,90 'HAL Trust Unit 14,80 14,90 'H.B.G. 183,00 185,50 'HeinHold 96,00 97,00 'Hoek's Mach. 174,00 174,50
Heineken Hld 96,00 97,00
Holl.SeaS. 1.13 1,14
Holl. Kloos 427,00 427,00
HoopEff.bk. 11,10 11,10
Hunter D.pr. 4,65
ICA Holding 16,80 16,80
IHC Caland 44,00 44,00
Industr. My 210,00 210,00
Inl'otheek 24,40 24,20
Ing.Bur.Kondor 567,00 567,00
Kas-Ass. 46,50 46,80
Kempen Holding 16,50 15,20
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 70,50 70,00
KBB c. 70,50 70,00
Kon.Sphinx 133,00 131,50
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 195.00 195,00
Landré & Gl. 61,30 61,50
Macintosh 41,00 41,00
Maxwell Petr. 685,00 697,00
Medicopharma 62,00 62,00
Idem (div9o) 57,00
Melia Int. 5,50 5,70
MHVAmsterdam 18,90 22,00 b
Moeara Enim 1200,00 1210,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00
Moolen en Co 27,60 27,10
Mulder Bosk. 76,50 76,50
Multihouse 7,80 7,90
Mynbouwk. W. 415,00 415,50
Naeff 300.00 - |

NAGRON 47,00 48,00
NIB 615,00 615,00
NBM-Amstelland 18,30 18,50
NEDAP 369,00 367,50
NKF Hold.cert. 337,00 339,00
Ned.Part.Mij 41,20 41,30
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1050,00 1048,00
Nutriciagb 73,00 71,60
Nutricia vb 81,80 82,00
Nijv.tCate 93,50 94,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,90 13.90
Orco Bank c. 68,90 68,70
OTRA 198,00 210,00
Palthe 70,00 72,50
Philips div.'9o 41,00 41,00
Pirelü Tyre 30,50 32,40
Polygram 34,80 35,30
Polynorm 108,80 107,50
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,50 45,50
Reesink 72,50 73,00
Riva 50,50 50,50
Riva (eert.) 49,00 49,50
Samas Groep 64,20 64,00
Sarakreek 30,30 30,00
Schuitema 1310,00 1320,00
Schuttersveld 39,00 41,80
Smit Intern. 69,00 a 71,00
St.Bankiers c. 21,90 22,50
Stad Rotterdam c 45,40 46,00
Telegraaf De 90,20 89,80
TexfTwenthe 349,00 352,00
Tulip Comp. 34,00 34,20
Tw.Kabel Hold 153,50 152,50
Übbink 80,50 82,50
Union Fiets. 29,50 29,90
Ver.Glasfabr. 335,00 335,00
Verto 57,50 57,50
Volker Stev. 70,80 70,00
Vredestein 20,90 21,20
VRG-Groep 58,50 59,00
Wegener Tyl 177,00 177,00
West Invest 25.00 25.50
West Inv. wb. 105,00 105,00
Wolters Kluwer 190,00 190,00
Idem div.'9o 47,00 47,00
Wyers 42,50 43,10
Beleggingsinstellingen
Aegon Aandi. 37,80 37,80
ABN Aand.f. 71,50 71.10
ABN Beleg.f. 56,20 55,80
ALBEFO 50,80 50,70
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 224,00 224,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,30 46,10
America Fund 299,00 298,00
Amro Eur.F. 72,90 72,50
Amro Far E.F. 59,90 59,60
Amro Neth.F. 74,50 74,00
Amro N.Am.F. 60,60 60,70
Amro Obl.Gr. 153,00 152,90
Amvabel 76,20 76,;8
AsianTigersFd 62,40 62,50
AsianSelFund 47,50 47,50
Bemco Austr. 53,50 53.50

Bever Belegg. 6,15 6,20
BOGAMIJ 107,00 105,00 a
Buizerdlaan 42,00 42,00
CLN Obl.Waardef. 99,30 99,10
Delta Lloyd 42,50 42,40
DP Am. Gr.F. 25,00 25,10
Dp Energy.Res. 46,50 48,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 58,50 58,70
EurAss. Tr. 12.00 10,00 a
EOE DuStlnF. 300,00 294.00
EurGrFund 60,50 60.10
Euro Spain Fd 8,90 8,40
Gim Global 49,90
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 222,00
Henderson Spirit 64,80 65,00
Holland Fund 73,50 72.80
Holl.Obl.Fonds 115,00 115.00
Holl.Pac.F. 99,00 99,00
Interbonds 493,00 494,00
Intereff.soo 46.50 45,90
Intereff.Warr. 291,00 280,00
Jade Fonds 166,70 167.20
Japan Fund 26,00 25,50
Jap.lnd.Alpha Fd 11650,00 10500.00
JapanRot. Fund yen 9560,00 8600,00
Mal.Cap.F. $ 7,75 8,50
Mees Obl.Div.Fonds 96,70 96,50
MX Int.Vent. 53,00 53.00
Nat.Res.Fund 1440.00 1450.00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,60 40,50
NMB Global F. 47,90 47,90
NMB Oblig.F. 34,50 34,50
NMBRente F. 99,00 99,00
NMB Vast Goed 38,30 38,00
Obam, Belegg. 215,00 218.00
OAMFRentef. 12,65 12,60
Orcur.Ned.p. 47.20 47,20
Pac.Prop.Sec.f. 45.10 45,10
Pierson Rente 100,30 100,10
Postb.Belegg.f. 51,40 51,40
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00 b
Rabo ObUnv.f. 73,00 72,90
Rabo Obl.div.f. 47,80 47,80
Rabo Onr.g.f. 84,20 84,10
Rentalent Bel. 133,20 133,40
Rentotaal NV 30,60 30,60
RG groen 49,80 49,70
RG blauw 49,30 49,30
RG geel 48,10 48,00
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolincocum.p 91,80 91,00 a
Sci/Tech 16,30 17,00b
Technology F. 17,70 17,70
Tokyo Pac. H. 241,00 228,00
Trans Eur.F. 83,30 82,90
Transpac.F. 435,00 425.00
Uni-Invest 119.00 119,00
Unico Inv.F. 79,00 78,50
Urufonds 38,50 39,50
VWN 60,10 60,20
Vast Ned 129.60 129,60
Venture F.N. 43,00 43,00
VIB NV 87,30 87,40
VSB Mix Fund 50,90 50,70
WBOInt. 71,20 71,00
Wereldhave NV 204,00 204,00
Yen Value Fund 84,60 82.20

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4U) 98,20 98,20
3/2 EngWarL 31,50 30,00
5% EIB 65 99,50 99,30

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.00 36,00
Amer. Brands 65,00 64,80
Amer. Expres 28,20 28,00
Am.Tel.& Tel. 41,00 42,30
Ameritech 60,10 60,40
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,30 29,60
Atl.Richf. 115,00 115,10
BAT Industr. 8,00 8,10
Bell Atlantic 90,30 91,60
BeUCanEnterpr 43.00 42,60
Bell Res.Adlr 0.20
Bell South 53,30 54,20
BET Pubüc 2,60
Bethl. Steel 19,60 19,60
Boeing Comp. 69,25 71,50
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 18,50 18,40
Citicorp. 23,80 24.10
Colgate-Palm. 60,00 60,50
Comm. Edison 36,20 35,50
Comp.Gen.El. 570,00 570,00
Control Data 19,00 18,80
Dai-IchiYen 2600,00 2500,00
Dow Chemical 67,50 68.50
Du Pont 39,25 39,20
Eastman Kodak 38,70 38,30
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154.00
Exxon Corp. 47,60 47,50
FirstPac.HKs 1,30
Fluor Corp. 43,25 42.50
Ford Motor 48,50 48,20
Gen. Electnc 64.00 64,90
Gen. Motors 47,50 47,50
Gillette 52,00 52,00
Goodyear 37,50 37,00
Grace & Co. 29,00
Honeywell 87,00 88,50
Int.Bus.Mach. 107,90 108,60
Intern.Flavor 55,30 59,00d
Intern. Paper 51,75 52,40
ITT Corp. 53,80 53,20
K.Benson ® 5171,00
Litton Ind 73,80 74,70
Lockheed 35,00 35,50
Minnesota Mining 83,00 83,00
Mitsub.Elect. 1030.00
MobU OU 61,50 62,80
Morgan $ 36.10 35,80d
News Corp Auss 11,40 11,00
Nynex 80,10 80,80
Occ.Petr.Corp 27,70 27,70
Pac. Telesis 44,70 45,60
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 59,80 61,75
Phibp Morris C. 39,00 39,50
Phill. Petr. 25.60 25,20
Polaroid 47,00 46,80
PrivatbDkr 260,00d 259,00
Quaker Oats 47,00

St.Gobin Ffr 592.00 590,00
Saralee 26,00 29,80
Schlumberger 49,40 50.75
Sears Roebuck 41,70 41.60
Sony (yen) 44,00 44,00
Southw. Bell 55,50 55,80
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 35,30 36,60
Texaco 59,60 59.50
Texas Instr. 36,50 37,60
TheCoastalC. 32,00 31,80
T.I.PEur. 2,00 a 1,92a
Toshiba Corp. 1050.00 995,00
Union Carbide 22,00 22,40
Union Pacific 70,80 71,00
Unisys 16,00 16,00
USX Corp 35,60 36.20
US West 71,20 72,70
Warner Lamb. 104,50 104,80
Westinghouse 75,00 76,50
Woolworth 63,50 63,80
Xerox Corp 55,70 56,30
Certificaten Amerika
AMAX Ine 48,00 50,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 77.30 77,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 217,00 217,50
Boeing Corp. 128,00 130,50
Can. Pacific 37,00 37,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 32,00 35,00
Citicorp. 44,30 43,50
Colgate-Palm. 114,00 115,00
Control Data 32,00 31,00
Dow Chemical 125,00 127,00
Eastman Kodak 71,50 72,00
Exxon Corp. 89,50 89,50
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electnc 120,00 121,50
Gen. Motors 88,60 88,50
GiUette 98.00 100,00
Goodyear 71,00 70,00
Inco 51,50 52.00
1.8.M. 202,90 204,50
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 64,00 64,00
Merck& Co. 131,50 132,00
Minn. Min. 157,00 157,00
PepsiCo. 112.00 115,00
Phiüp Morris C. 71,00 74,00
Phill. Petr. 47,50 47,00
Polaroid 82,20 81,00
Procter&G. 121,50 d
QuakerOats 86,00
Schlumberger 93,50 96,00
Sears Roebuck 79,00 78,00
Shell Canada 62.00 61,50
Tandy Corp. 66.00 69,00b
Texas Instr. 68,50 69,00
Union Pacific 134,00 134.50
Unisys Corp 34,10 33,00
USX Corp 67,00 67,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 142,50 146,00
Woolworth 119,00 110,00
Xerox Corp. 96,00 97,00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,20
10V2 ABN 87 93,25 93.25
13Amev85 97,10 97,10
10 AmevBs 101,50 101,50
HAmevB6 92.00 91,00
10V2 Amro 86 95,75 95,75
10Amro 87 93.25 93,25

s^a Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 13.20 13,00
Amrozw 86 72,00 72,00
9 BMH ecu 85-92 94.50 94,50
7 BMH 87 94,50 94.50
10'«EEG-ecu 84 98,75 98,60
93/aEIB-ecu 85 95,80 95,80
12V2 HIAirl.F 94,90 94,90
ll'/aNGUB3 100,00 100,00
10NGU83 100,00 100,00
2'/aNMB Pb.B6 82.60 82,60
NMB Postb.war. 78,75 76,50
UVa Phil. 86 97,25 97,25
63/aPhil.B3 98.00 98,00
11Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 93,30 93.00
7 Rabo 84 94,75 94,75
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,50 5.50
Bredere aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 21.50 21,50
11Bredero 20,50 20.50
LTV Corp. 1,50 1,50
5Nederh. 68-78 23.50 23,50
RSV. eert 0,85 0,84
7'ARSV69 87.00 87,00

Parallelmarkt
Alanhen 25,30 26,30
Berghuizer 34,40 34,60
Besouw Van c. 54,00 54.40
CBI Bann Oc.yen 1920.00 1900.00
Comm.Obl.F.l 93.90 d 93,90
Comm.Obl.F.2 93,30 d 93,20
Comm.Obl.F.3 94.00 d 94,00
De Drie Electr. 30,50 31,50
Dico Intern. 100,00 99,90
DOCdata 21,40 21,50
Ehco-KLM Kl. 37,80 38,00
E&LBelegg.l 74.10 72,90
E&L Belegg.2 73,90 73,10
E&L Belegg.3 75,70 75,20
Freeßec.Sh. 31,50' 31,50
Geld.Pap.c. 63,00 62,00
Gouda Vuurv c 98,50 99.00
Groenendijk 36,00 36.30
Grontmij c. 192,50 194,40
HCA Holding 51,00 51,40
Hes Beheer 260,00 257,00
HighlDevel 14,70
Homburg eert 3,40 3,40
Interview Eur. 8,60 8,50
Inv. Mij Ned. 51,70 50,70
Kuehne+Heitz 44,10 45,00 e
LCI Comp.Gr. 75,00 77,00
Melle 277,00 276.00
Nedschroef 119,00 121,00
Neways Elec. 9,70 9.70

NOG Bel.fonds 31,70 31,70
pan pacific 10,60 10,60
PieMed. 11,00 11,30
Poolgarant 9,00 9.00
Simac Tech. 16.70 16,60
Shgro Beh. 51.50 51.50
Verkade Kon. 276,00 272,00
VHS Onr. Goed 14,70 14,50
Weweler 80.80 80,50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c okt 42.50 154 1.00 1,10
abn p okt 40,00 156 2,80 2,50
aegn p jul 110,00 175 5,50 6,00
akzo p apr 125.00 150 2,30 1,80
Afl c apr 190.00 145 2.20 2,60
dsm c apr 120.00 214 2,50 2,70
coc c apr 275,00 186 11.50 12,00
coc c apr 280.00 285 8.30 9.00
coc c apr 285,00 426 5,80 a 6.40
coc c apr 290.00 182 3,70 4,10
coc c apr 300,00 617 1,50 1,70
coc c apr 310.00 200 0,80 0,80
coc p apr 265,00 147 2,00 b 1,70
coc p apr 270.00 872 3,10 2,30
coc p apr 275,00 257 4,50 3,60
coc p apr 280,00 338 6.20 5.00
coc p apr 285,00 475 8,10 7.10
coc p mei 275.00 188 8.10 7,50
hein c apr 115,00 161 3,20 4,00
hoog c apr 75,00 387 4,60 5,60
hoog c apr 80.00 308 2,30 2,90
hoog c jul 85,00 155 2,80 3,00
kim c jul 37,50 636 3,00 3,30
kim p apr 35,00 155 0,40 0,40
knp c apr 45,00 152 0,70 0.50
knp p apr 40.00 210 2.50 2,00
knp p apr 45,00 256 7,00 a 6,20
nedl c apr 94,00 244 5,50 6,50
nedl c apr 100,00 274 2,80 3,20nlb p aug 95,00 2500 3,60 a 3,50
nlc c nov 97,50 500 1,60 a 1,20
nlc p aug 100,00 150 5,30 a 4,60
nlc p nov 92,50 500 I,ooa 0.80
natn c apr 70.00 279 2,10 2,40
obl p nov 90,00 166 1,30 a 1,40
phil c apr 45,00 166 0,50 0.50
phil c jul 40,00 607 3,80 4,00
phil c jul 45,00 1084 1,80 1,80
phil c 094 45,00 248 10.40 10,70
phil p apr 37,50 500 0,40 a 0,20
phil p apr 40,00 570 0,90 0.90
phil p apr 42.50 168 2.20 1.90
phil p jul 45,00 209 4,20 b 4,30
phil p 093 30,00 204 2,20 a 2,00
ohe c jul 150,00 163 3,10 3,50
olie c 092 135,00 223 25,60 25,20
unil c jul 140,00 456 11,00 10.78
unü p apr 145,00 269 2,70 2,20 ■voc c jul 40,00 305 2,70 3,20

a laten i=bieden+ei-div.
ombieden h=laten+ ex-diw.
c=ei-claim k=gedaan+h
d ex-dividend l=gedaan+g
e-gedaan+bieden »k = slotkoers vorige dag
f gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Limburgse bedrijfsleven kan export uitbreiden

Handelskammer' bevreesd
voor Duitse eenwording

Van onze redactie economie
ERMOND- „De eenwordingvan beide Duitslanden zal nog
lrrn veel problemen met zich meebrengen. Ondanks de
'""rne aandacht die we nu aan Oost-Europa besteden, zullen
handelsrelaties tussen West-Duitsland en Nederland echter
"Verwaarloosd worden. Integendeel: de politieke en econo-
fche samenhang in Europa is een noodzakelijke voorwaarde
I de ondersteuning die de Oost-Europese landen bij hun
pilijke weg naar een betere toekomst mogen verwachten."
■zei dr Frank Paetzold, president van de Westduitse Kamer
1Koophandel voor het gebied Mittlerer Niederrhein giste-
t>ij een bezoek aan zijn Roermondse collega ing F. Straus
Ide Kamer van Koophandel voor Midden-Limburg.

gelooft niet zo in de verha-Pat de Duitse hereniging leidt
enorme oplevingvan de eco-

le ..De DDR is in omvang gelijk.°nze deelstaat Hessen. Die 16j£en inwoners zijn als afzet-
£l relatief makkelijk te verhap-J^en. Maar anderzijds verkeert°R natuurlijk in een desolateland. De infrastructuur, de wo-?en, de gezondheidszorg en het|SU«5U« alles is er slecht aan toen. Er

J) daarom nog enorm veel
nodig zijn om Oost-Duits-

land naar een Westeuropees niveau
te tillen. Alleen al het instellen van
werkloosheids- en pensioenvoorzie-
ningen in de DDR vergt 15 miljard
DMark. Dat betekent een ontzetten-
de belasting van de BRD-economie.
De staatsschuld zal waarschijnlijk
toenemen, evenals het niveau van
de rente."
Paetzold, zelf fabrikant van textiel-
machines, wist met een treffend
voorbeeld het verschil tussen de
twee Duitse economieën te schilde-
ren. Een machine die hij aan een fa-
briek in de DDR heeft geleverd,
produceert 12.000 ton garen per
jaar, met 2.000 personeelsleden. Een
gelijksoortige machine produceert
in de BRD 13.500 ton en heeft daar
slechts 200 personeelsleden bij no-
dig. Een verbluffend staaltje van
verborgen werkloosheid. Hetzelfde
geldt voor de Oostduitse autofa-
briek. 150.000 Oostduitsers verdie-
nen hun brood in de Trabant-pro-
duktie, volgens het Volkswagen-
concern is 70 procent van die men-
sen overbodig. „Het is logisch dat je
met al dat overtollige personeel niet
zonder meer de lonen in de DDR
kunt verhogen. Dan is de DDR in
een klap bankroet en dreigt een
enorme werkloosheid. Als de lonen
echter niet stijgen, zullen nog meer
DDR-burgers overlopen. Dat is een
groot dilemma." Een oplossing
heeft hij zelf niet voorhanden.
Overigens zal uiteindelijk alles wel
weer goedkomen met Oost-Duits-
land, verwacht Paetzold, maar het
zal nog erg lang duren.

Groter tekort op
handelsbalans VS

WASHINGTON - De Ver-
enigde Staten hebben in janua-
ri een tekort geboekt op hun
handelsbalans van 9,25 miljard
dollar. Het tekort is daarmee
groter dan in december, toen
het 7,68 miljard dollar bedroeg.
In eerste instantie was voor de-
cember een tekort opgegeven
van 7,17 miljard dollar.
Over het algemeen was er een te-

kort verwacht van 9,37 miljard dol-
lar. Het negatieve saldo over janua-
ri bleek niet veel kleiner te zijn. De
dollar ging kort na de bekendma-
king van het tekort op de Ameri-
kaanse handelsbalans iets omhoog,
maar zat even daarna weer op het
peil van voor de bekendmaking.
In januari kwam de export van deVS uit op het recordbedrag van
32,07 miljard dollar, vier procent
meer dan in december. De import

nam sterker toe, en wel met 7,3 pro-
cent tot 41,33 miljard dollar.

economie

KNOV: winstdeling
moet buiten CAO'S

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het is ondoenlijk
winstdelingsregelingen in het mid-
den- en kleinbedrijf op te nemen in
CAO's. Daarvoor zijn de bedrijven
en hun winsten binnen één bedrijfs-
tak te verschillend van aard. Per in-
dividueel bedrijf moet een onderne-
mingsraad of personeelsvergade-
ring samen met de werknemers af-
spraken maken over de winstde-
ling.

Het Koninklijk Nederlands Onder-
nemersverbond (KNOV) heeft zijn
standpunt over belastingvrije
winstdelingsregelingen naar voren
gebracht in een nota, die is samen-
gesteld op basis van het wetsvoor-
stel van PvdA-Kamerlid Vermeend,
dat de WDR voor zowel werknemer
als werkgever aantrekkelijk maakt.
Winstdelingsregelingen moeten te

grote loonstijgingen in het midden-
en kleindrijf voorkomen. Als het
goed gaat in het bedrijf krijgt de
werknemer wat extra's, in slechtere
tijden blijft het bij zijn normale sala-
ris. Op die manier is de werknemer
meer betrokken bij het bedrijfen zal
hij meer willen presteren.

In het wetsvoorstel van Vermeend
is opgenomen dat deWDR niet in de
plaats mag komen van het normale
contractuele loon en niet hoger mag
zijn dan 1500 gulden per werkne-
mer. Het KNOV is 'gematigd posi-
tief over het voorstel.

Het ondernemersverbond stelt als
absolute voorwaarde voor het wel-
slagen van de regeling, dat de WDR
in de plaats komt van loonstijging.
Bovendien ziet hetKNOV het maxi-
male bedrag per werknemer liever
verhoogd tot een bedrag tussen de
2000 en 2500 gulden. Hoe hoger het
bedrag, hoe meer het de werkne-
mers stimuleert, is de achterliggen-
de redenering.

Japan
Het tekort in de handel met Japan
verminderde van december op ja-
nuari van 3,49 miljard tot 2,86 mil-
jard dollar. Dat tekort is het klein-
ste sinds december 1984. De handel
met de landen van de Europese Ge-
meenschap leverde de VS een te-
kort op van 49 miljoen dollar na een
tekort van 580 miljoen dollar in de-
cember.

Door de herziening van het tekort
over december is het handelstekort
over heel 1989 uiteindelijk uitgeko-
men op 108,99 miljard dollar. Dat is
het kleinste deficit sinds de 106,7
miljard dollar van 1984.

Nieuw blikje
van Hoogovens
IJMUIDEN - De Nederlandse
staal-producent Hoogovens
heeft in samenwerking met een
Britse en Westduitse onderne-
ming een frisdrank-blikje ont-
worpen dat geheel bestaat uit
staal. Het nieuwe blikje, dat bin-
nenkort door de bierbrouwer Ba-
varia op de markt wordt ge-
bracht, is eenvoudiger te recy-
clen dan het bekende blikje, dat
deels uit staal, deels uit alumi-
nium bestaat.
Een woordvoerder van Hoogo-
vens bevestigde gisteren dat aan
het nieuwe produkt enkele jaren
is gewerkt. Grootste probleem
bleek het ontwerpen van een ge-
bruiksvriendelijke opening in
het stalen deksel. De consument
van Bavaria zal voor het nieuwe
ontwerp niet méér gaan betalen,
zo deelde een woordvoerder van
de Brabantse brouwer mee.
Hoogovens heeft samengewerkt
met British Steel en het West-
duitse Raffelstein, dat in de
Bondsrepubliek reeds een mi-
lieu-vriendelijk project met blik-
jes cola was gestart. Het nieuwe,
stalen blikje zal dan ook tevens
in Groot-Brittannië en de Bonds-
republiek op de markt komen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 2003-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.250-/ 24.750;
vorige ’ 24.220-/24.720; bewerkt ver-
koop ’ 26.350;*v0nge ’ 26.320 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 275/ 345 vorige

’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,835 1.955
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,55 1,66
deense kroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 2,94 3,19
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,75 34,50
grieksedr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
'ital.lire (10.000) 14.15 15.85
jap.yen (10.000) 120,00 126,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18.00
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,66 16.21
port.escudu(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 123,00 127.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89825-1,90075
antill.gulden 1.0450-1.0750
austr.dollar 1,4315-1,4415
belg.frank (100) 5,4145-5,4195
canad.dollar 1,60925-1,61175
deense kroon (100) 29,370-29,420
duitse mark (100) 112,625-112.675
engelse pond 3.0740-3.0790
franse frank (100) 33,300-33,350
grieksedr. (100) 1.1280-1,2280
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
'ierse pond 2,9920-3,0020
ital.lire (10.000) 15,210-15,260
jap.yen (10.000) 123,82-123,92
nwzeel.dollar 1,1035-1,1135
noorse kroon (100) 28,935-28,985
oostenr.sch. (100) 16,0070-16,0170
saudi ar'.ryal (100) 50,4750-50.7250
spaanse pes. (100) 1,7490-1.7590
surin.gulden 1,0425-1,0825
zweedse kr. (100) 30.980-31.030
zwits.frank (100) 126,005-126,055
ecu. 2.2905-2.2955
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 194,20 195,20
id excl.kon.olie 186,00 186.80
internationals 197,40 198,40
lokale ondernem. 192.30 193.10id financieel 145,40 145,60
id niet-financ. 238,90 240,30
CBS Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 253,20 254,40
id excl.kon.olie 231,30 232,30
internationals 266,60 268,00
lokale ondernem. 237,90 238.90
id financieel 189,40 189,70
id niet-financ. 285,70 287,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 113,80 114,10
internation 112,60 113,50
lokaal 114,00 114,10
fin.instell 107,00 107,10
alg. banken 105.90 105,90
verzekering 108,80 108,90
niet-financ 116,10 116.30
industrie 115,80 115,70
transp/opsl 132.50 133,30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 128,80-129,20 (128,80)
Kon. Olie 144,80-145,50 (144,80)
Philips 42,30-42,60 (42,30)
Unilever 147,20-148,20(147,20)
KLM 38,50-38,90 (38,50) -

OESO: prijzen
januari hoger

PARIJS - De consumentenprijzen
in de 24 landen van de OESO (Orga-
nisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling)zijn in ja-
nuari met gemiddeld 0,8 procent ge-
stegen. In de twaalfmaanden tot en
met januariheeft de prijsstijging 6,2
procent bedragen.

In december vorig jaar kwam de
prijsstijging uit op 0,3 procent en
over heel 1989 op 5,9 procent. De
stijging in januariwas vooral het ge-
volg van het duurder worden van
energie en voedsel. In deze twee ge-
vallen bedroeg de prijsstijging 1,7
procent.

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 2750.68 1179.94 216.49 1021.44
Hoogst 2775.00 1194.35 217.81 1031.07
Laagst 2724.10 1167.67 214.79 1011.64
Slot 2738.74 1179.05 215.79 1018.28

wrhes "1689 -°18 "65 ~4'13

Ikea nu ook in Boedapest

" Het Zweedse meubelbedrijf Ikea heeft nu ook een vestiging in Oost-Europa. Vandaag
wordt in Boedapest de officiële opening verricht. Ikea zal naast de vestiging in de Hon-
gaarse hoofdstad in de toekomst mogelijk meer winkels in Oost-Europa openen.
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Kontakten, Klubs

Hardsex
320*325*35
Uitdagend 50 et p/m 06

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

IGrieks!
MARCHA 50 Ct pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 - 50 et p/m

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

Alleen onze
shirts houden

we aan...
üErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m
Echtp. wilde lifesex met

bisex-meisje. Wij zorgden
ervoor. Het trio leeft zich uit

Trio-bisex
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)

Het koele metaal van de
boeien

windt haar waanzinnig op;
Ria's 1e S.M.avontuur op
die zolder. 06-320.323.85

(50 ct.p.m.)
Als ze aan de grens wordt
gevisiteerd voelt Rhonda
hoe opwindend vrouwe-
handen zijn, het wordt..

lesbisch
06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
Diep in de nacht brengen

2 mannen
Conny thuis. Dan willen ze
dat ze betaalt voor de lift, en... ze doet het!!!
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

!! 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.

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
■36-320.326.27 (50 ct.p.m.)

Meisjes
Gevraagd voor madame

Butterfly open vanaf 13 uur
Hommert 24, Vaesrade.

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

Tel. 045-423608.

Brigitte
Privé 045-254598.

045-326191
Escortservice. All-in.

Contactburo
Geleen

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

W«aer 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 ct.p.m.)
Twee knullen doen het met
elkaar in het bos. Dan zijn er

plots
2 mannen
die ook .... homo.

06-320.323.86 (50 ct.D.m.)

Sex met 't
buurmeisje,
en nog veel heter!

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

contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens!
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Diana
Escortservice

045-320323
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

6 Splinternieuwe meisjes.
2 lesbische meisje aanw.

Privé
Yvonne

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

-24 u. 045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393. Nieuw: Marjan.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Volsl.vr. ontv. thuis.
04406-41916.
St. Tropez-Bar

Ouderwets gezellig.
Putstraat 40, Sittard.

ledere dag open 21-5 uur.
De vrije jongens- en

meidenbox. Voor alles wat
jong en nog vrij is.

Vrij om afspraken te maken.
06-320.327.88

(50ct. p.m.).

Anita
privé en escort ook zater-

dags 045-352543.

Joyce
Privé en escort. Ma.-wo. 12-

-24 uur.; do.-zo. 12-22 uur.
Deze week weer superaan-
biedingen. Tel. 045-411766.

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

Nieuw team. Pin-Up meisjes
Na ons, kun jerest vergeten.

Nieuwstr. 147,Kerkrade.
ledere dag geopend

v.a. 19.00 tot 03.00 uur.
Tel. 045- 46 33 23.

Echtpaar
zoekt echtpaar voor moder-

ne vriendschap. Br.o.nr.
B-3557, LD Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
Cafe-bar

In den Hook
Kerkplein 27, Voerendaal.
Geop. maand, t/m zaterd.
Tevens nette bard, gevr.

privéhuis Donna
«045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Stars Stars
Sexy Amor avontuur. Ook
zat, en zond. 045-721759.

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Als Inge voor de bazige

buurvrouw het huis doet met
alleen een klein schortje aan.... puur

lesbisch
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Lekkere meiden spreken af

op
De Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
2 jonge paren voor lifesex

en
partnerruil

Als ze elkaar ontkleden, is
het ijs vlug gebroken, en

dan 06-320.329.24 (50cpm)
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 lijfsexbox,

daar durven ze ook en .... jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 (50 Ct.p.m.)
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m
Maak snel nieuwe

vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Zonder pardon legt de
Vrouw

knullen over de knie. Al zijn
ze 18. Haar sterke handen

.... een sensatie.
06-320.330.17 (50 Ct.p.m.)
Een knul neemt haar streng
onder handen. Ze voelt dat

hij haar
meerdere

zal zijn.... en blijven ....
06-320.330.51 (50 Ct.p.m.)

Twee naakte
jongensposeren voor die

man. Steeds hetere standen
totdat ze het.... doen.

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Een lenige gespierde

homoknul
wil het met oudere mannen
en beleeft het waanzigge

met een.... bekende
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)

Het meisje
ontdekt een geheim. Nu is
zij de baas. Meneer en me-

vrouw worden haar mindere.
SM 06-320.330.61 (50 cpm)

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Weg. vertr. naar buitenland
te k. PEKINEES 5 jr. oud,
teef. Tel. 045-444527.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
RASHONDJES: puppies
van Mechelse herders, Bou-
viers, Duitse herders, Shel-
ties, Golden Retrievers,
Shih-Tzu's, Malthezers,
Poedels en leuke bastaard-
hondjes, ook Boomers. Ook
alle honden-artikelen. Loch-
terweg 8, Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags gesloten. 'Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. gevraagd PAPEGAAI
van particulier. Tel. 045-
-325049.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud.
kl. trygolour. Tel. 04450-
-4312.
YORKS-TERRIERS, Boe-
mer hondjes en Schotse-
terriërs, 04459-1237

In en om de tuin

Tuinmaterialen
Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones enz....

_&__. aa>_-

n -|«J r jH«fr_|_________

Beplantbare bloembakken va. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Ti soort GRASZODEN Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
’3,50 p.m2va. 50 m gratis x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
thuisbezorgd. Ook hele tuin- stuk. 160cm x Bcm doorsn.
aanleg goedkoop. Ook voor ’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
uw sierbestrating en oprit- doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
ten. Bel voor 'n vrijblijvende garantie. Evt. thuisbez.
offerte. Tel. 045-323178. Houtzagerij Windels, Indus-
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr. trieter. Bouwberg Bruns-
garantie op planken, palen, sum. Tel. 045-270585.
kepers, rolborders, enz. Met een PICCOLO in het
Zeer concurerende prijzen. Limburgs Dagblad raakt u
Evt. alles op maat en/of uw oude spulletjes 't snelst
thuisbez. Houtzagerij Win- kwijt. Piccolo's doen vaak
dels, Industrieter. Bouwberg wonderen... Probeer maar!
Brunssum. Tel. 045-270585 Tel. 045-719966.

Opleidingen

Cursus
Mannequin/Dressman

Fotomodel/host/hostess
Heerlen-Maastricht-Sittard-Geleen

In april starten wij onder deskundige leiding van
Lucie v.d. Meerakker (mannequin instituut Nathalie)

de inmiddels bekende 2-fasen opleiding.

Zelfvertrouwen is te leren
Lucie vertelt je graagvrijblijvend meer hierover tijdens onze

informatie-avonden.

* MAASTRICHT maandag 26 maart a.s.
Chez Math Boelen, Helmstr. 168, Maastricht

(50 mtr. V/h Vrijthof)
* HEERLEN dinsdag 27 maart a.s.

Cultureel Centrum De Jreets
Kaalheidersteenweg 105, Kaalheide

(weg Heerlen-Kerkrade)
AANVANG INFORMATIE-AVONDEN 20.00 uur.

Ben je op deze avonden verhinderd, bel dan gerust even
ons kantoor, tel. 045-422424.

Kantoortijden van 10.00 tot 14.00 uur.
FASHION & STYLE %

Heerlerbaan 528, Heerlen. Tel. 045-422424.
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 i
goed, gevaarlijke stoffen, j
Vrachtautolessen Mercedes '1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
FRANSMAN geeft fransl.
(Bijles, hulp bij bew. v. mod. I
teksten). Voor iedereen die
al een beetje Frans spreekt. "Tel. 045-274313. /
Opleiding CHAUFFEURS- l-
DIPLOMA CCV-B start 31 j
maart a.s. Cursus gevaarlij-
ke stoffen start datum 30 'maart a.s. Opleiding motor- )
lux auto-vrachtauto-aan-
hangwagen-autobus-trek- C
ker-oplegger. FAM Ver- ►keersschool Leo Cremers, li
Reeweg 139, Landgraaf, c
Tel. 045-312558. Nieuw au- E
to rijcompact cursus, in 2-6- t
8 weken uw opleiding. t

BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.

Mode Totaal
UITVERKOOP. Communie-
jurkjes, collectie 1990,
jongens communiepakjes.
045-272216/272516.
Te k. COMMUNIEJURKJE,
Sissy-model met hoepel,
mt. 134; communiepakje mt.
128. Koopje!! 045-229560.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Dpsporing verzocht, lieve
MAN met vrije tijd om mijn
leven weer leuke inhoud te
geven. Ik ben zelf 44 jaar.
Br.o.nr. B-3971, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
5401 DP Heerlen. ■

Goeduitz. repres. gesch. j. Dame met eigen huis zkt.
VROUW 32 jr., zkt. kerm. HEER. Br.o.nr. B-4004, LD,
mak. met Ned./lnd. j. man Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
evt. zakenman met werk, Vr 58 ■ zk m nette MAN vvoor vriendsch. evt. ser. re- vaste re|atie Br -nrla,le

D
B
ort

mnfot? o.erew.ret.o. «3.39-3 L D Postbus 3100
2annB"3!^ Lr?o' u° Stt?US 6401 DP Heerlen.3100, 6401 DP, Heerlen
(s.v.p. tel.nr.vermelden) Wat VERKOPEN? Adver-

' teer via: 045-719966.

Erkende Huwelijksbureaus

Stichting Mens en Relatie
'Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

PETER, 38 jr. Zachtmoedig mens, vrijgezel, leraar, veel
hobby's o.a. auto's, techniek, zwemmen, operette, natuur,

vindt wederzijds respect en.trouw belangrijk, zkt. vrouw
met lief karakter.

WILLIAM, 27 jr. Vrolijke j.man met prettig voorkomen,
sportief en netjes gekleed, werkt hard (bedrijfsleider,
MBO-opl.), zkt. vlot meisje dat met hem v.h. leven wil
genieten en samen aan een toekomst wil bouwen. Hij

houdt van lezen, actiefilms, dansen, uitgaan, paardrijden,
reizen, is 1.85m., stevig postuur.

CORRY, 36 jr. Leuke vlotte verschijning, slank en sportief,
gedecideerd en integer, MBO-opl., zkt. partner die ook

belang hecht aan respect voor elkaar en haar 2 dochters
accepteert.

Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren - aan een brief
schrijven naar een van deze personen zijn geen EXTRA

kosten verbonden - of meer info over onze werkwijze, bel
dan: 045-726539, mevr. Luchtman of 04750-15523, mevr.
Nabarro of schrijf naar Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT,
goed en betrouwbaar.

Bel de Vakman

É.
de la ROY dakbedekkingen bv

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

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.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.— — — ! ' —*

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.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
Nog enkele mooie
Showroom-

keukens
met 40 tot 60 % korting

2x wit massief hout
1x beuken 1x olm/wit

1x wit kunststof hoge kasten
1x eiken hoekkeuken etc.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Weg. omstand. zwaar mas-
sief eiken BANKSTEL vr.pr.

’ 975,-; pracht mass. eik.
wandkast vr.pr. ’1.550,-;
zwaar eiken eethoek vr.pr.
’1.250,-. 045-323830.
VOORDEURLUIFELS va.
’235,-. Keuze uit 10
modellen. Ook gemonteerd
leverbaar. Vrijblijvende
prijsopgave. Geurten
Hoensbroek. 045-212531.
Hommerterweg 27.
Te k. Rotan (Rohé) BANK
21/2 pers. zits, 1 jr. oud,
zwart eiken secretaire 6
laadjes en 2 laden, pr.n.o.t.k
Tel, na 18 uur 045-417078

Het WITTE Huis, de zaak
met de grootste diversiteit
van het hele land: want wij
hebben niet alleen schitte-
rende, maar vooral betaalb.
meubels, zoals: werkelijk
klasse 2-zits banken v.a.

’ 695,-, maar ook 'n juweel
van 'n zilverkast voor

’ 595,-, pracht rustieke
Manorhouse en grenen eet-
hoeken, rundl. fauteuilles al
v.a. ’ 495,- enz., maar ook
onvoorstelb. mooie spiegels
houtsnijwerk beelden W.O.
practisch levensgr., schilde-
rijen en repro's, Oosterse
meubels en kunst voorwer-
pen, vanzelfspr. teveel om
op te noemen, maar alles
spotgoedk. en hoge klasse.
Uniek ook wij ruilen uw oude
spullen in. Het Witte Huis,
Rijksweg cetrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).

Beige leverkl. wollen mohair
klassiek BANKSTEL, stalen
binnenvering. I. nw.st. Pr.
’850,-. Tel. 045-216647.
Kunststof AANBOUWKEU-
KEN 31/2 m. okerkl. in.pr.st.
mcl. koelk.-gasplaat-oven-
wasemkap, kraan van part.
Vraagpr. ’ 1.100,-. Te bevr.
045-712158.

INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet, met
normaal en ontspiegeld
glas, Passe-partouts. Geur-
ten Hoensbroek. 045-
-212531, Hommerterweg 27.
Te k. Marokaanse BERBER
nieuw afm. 1.95 X 1.46 mtr.,
vr.pr. ’325,-. Tel. 045-
-724795, na 17.00 uur.
Te k. witte complete
SLAAPKAMER met om-
bouw. 045-311370, na 19.U

Eiken BANKSTEL ’375,-;
slaapk. <x>mpl. ’ 475,-; ei-
ken salonkast ’ 425,-; an-
tieke eethoek ’450,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-;
antieke buffetkast ’ 475,-.
045-725595.
Te koop grenen BANKSTEL -
3-2-1 met salontafel ’ 350,-
Tevens kleuren TV pr.n.o.t.k
Tel. 04490-26631.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service. 9

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

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

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655. 1
: ' r>

Computers s

Atari MS/DOS Computers
8088/8 Mhz cpu KB Ram on board

Idisk drive 360 KB 5,25"
EGA-CGA Hercules MS/DOS 3.3 GW Basic

Incl. monitor en muis ’ 2.275,-.

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

Te koop PHILIPS NMS PC
Te k. COMMODORE met mcl. monitor, printer, muis
disk-drive, event. printer, en handleiding, ’1.500,-;
ook los, i.perf.st. tev. te k. Home-computer Tl mcl. toe-
schrijfmachine. 045-229256 beh. Tel. 045-217144.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte- Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV ’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a
van Voorst, Ganzeweide 48 ’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Heerlerheide. 045-213879. Bokstraat 33 Heerlerheide.
G-idi KLEUREN-TVS. Tel. 045-213432.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds VIDEO'S, kleuren t.v.'s v.a.
25 jaar tv-occ.centrum Geel. '81 en stereo-toren gevr.,
Grasbroekerweg 25, Heer- defect geen bezw. Tel.
len. 045-724760. 04406-12875.. ! ! ! —Kachels/VerwarmI ng

CV. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Levering VR-HR ketels.
KACHELS grote keus. De BRANDHOUT te koop; nu
Kachelsmid, Walem 21, alle brandhout tegen zomer-
Klimmen, Tel. 04459-1638. prijs. Bundels schaaldelen a
KACHELS, keuze uit 200 st. Plm- 2m3 voor ’ 15,-; bun-
Jac. Köhlen, Rijksweg N. *»'s balkjes, a 1,5 m3voor
104, Sittard. 04490-13228. / «■-: Blokjes hout voor
■ 1 potkachels of allesbrander a

Met een PICCOLO in het ’ 7,50 per m3. Daemen's
Limburgs Dagblad raakt u houtwarenfabriek, Mingërs-
uw oude spulletjes 't snelst borgerweg 7, Übachsberg.
kwijt. Piccolo's doen vaak Tel. 045-751253. Open ma
wonderen... Probeer maar! t/m vrij 8.00-17.30 uur. Zat. .
Tel. 045-719966. 9.00-13.00 uur.

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. -PIANOSTEMMEN en repa- 1 Piccolo's in het Limburgs
ratie "De Tuner" Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-231326. SULTAAT! Bel: 045-719966.
—-« -'■■ ■-■ ..":■■■ ':

Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Bel vandaag! 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
(Giet-)ijzeren GASHAARD
in goede staat. Tel. 045-
-420264. -

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
2 antieke KASTEN Charles-
Dix en Drents kabinet. Tel.
045-424494.
Compl. antieke eiken OMA-
SLAAPKAMER te koop. Tel.
045-310706.

Diversen__
Piccoloteam

van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaar en viert feest!
Profiteer en informeer naar onze

tijdelijke aanbiedingen
Bel nu

045-719966
Het Piccoloteam regelt 't wel.

HP-Calculators Jj
Techn. - Scientific - Stat. - Math. "

Financieel - Alfa nummeriek
Ze staan voor U klaar. '

Speciale Korting. r^
OFF. H.P. DEALER LEUFKENS DUBOIS £ fSittarderweg 58a, Heerlen. 'Tel. 045 - 72 64 44 ,

Kleine Ondernemer De _o
voor 'n deskundig MILIEU- en veiligheidsadvies(«itgev

aanvr. Hinderwetverg.) Bel. 045-714627 na 14.00 leëist
Sierpleister reinigen .an £

snel en efficiënt zonder schrobben en klieder«3i?0eld(
Huur de Clean Fix bij: Mesterom - Bunde, Pr. Irene Vfeer

Tel. 043-645959 . 'eeiri(

/oor Limburg LEKKERSTE De masSage van vj^
jehakt. Slagerij Houtvast NIQUE blijft uniek. Telf^1/
schinnen. 228481.
/andaag KINDERATTRAC- Te k. ROLLUIKEN 3xP—riE in Makado-Beek. 1 37. xo9ox 1 69
Exclusieve KAMERS te huur 0.92' x 1.16. Vondels! /H
jeruur met video en douche Brunssum. 045-25307ji \_#
345-229680. Te k

_
4.Plts HOTÊL

rotale ONTSPANNINGS- NUIS Atag met ovenj.:
-^MASSAGE door jonge mas- en 2 gevelkachels 800 m

seuses. Tel. 045-353489. 04459-1271. 1

I Kirsch Natur.
PINIE GETrXFELT.
I_ack Poliert.

Vrcn
Lassen Sic sich Ihre individuellen
Einrichtungs-Wünsche nach Maft j°*

fertigen! lou|
Woytschaetzky inszeniert °ela

Ihnen die Umsetzung in der en
allerschönsten Konsequenz:

Vom Entwurf auf Papier - über die j^de
meisterhafte Fertigung -

bis zum Einbau bei Ihnen ... r^n v
Men

n ,SSwSS t men

- fflTO *eto UMMUÜ Woq

Woytschaetzky
Seit 1886 / An-.pruihsvolie Innen.lusst.ittungen /

5100 Aachen 'akobstrafte 2 (Direkt am Markt) Ruf (0241)' I
Donnerstags bis 20.30Uhr geöifnel.

STICHTING VOORTGEZET EN
HOGER ONDERWIJS

MAASTRICHT

vraagt voor de onder haar beheer staande

R.K. SCHOOL VOOR L.D.G.O. WIJCKERVELD

huishoudkunde - 8 uur
UOCGnt(G) gezondheidskunde - 7 uu'

handenarbeid - 15 uur

ter vervanging wegens ziekte.

Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan
de directeur van de school dhr. J. Mofers,
Bemelergrubbe 2, 6226 NK Maastricht.

In ons verkoopteam is plaats voor een

VERKOPER/ADVISEUR
m/v, fulltime *

Voor de verkoop van moderne en
klassieke meubelen.
Liefst met ervaring in de branche.
Leeftijd 25-40 jaar. Opleiding M.D.S.

PARTTIME
VERKOPER m/v -

Ervaring in verkoop vereist.
Leeftijd 25-40 jaar. Circa 15 uur per
week.

BIJRIJDER 1
«;

Flinke jongemanvoor de bezorging van
onze meubelen. <
Liefst met opleiding L.T.S. s
meubelmaker. |
Leeftijd 18-22 jaar

Sollicitaties met recente pasfoto aan:

h }t j II 111 l llln

□□□□□BC]-—'m^EEKENDKO^PJE^^i

ff^ST^^- *1"-* asstó"* «v^ias^ ztSm KSSi-w op=op0p=op iss--*____■On;e prijs 79.50 Oniepms 30cmbrc«a
_____
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Onderzoek naar beheer van financiën in huishoudens

Vrouwen hebben beter
overzicht over geld

rouwen hebben een beter financieel overzicht dan man-.en- Zij signaleren tekorten binnen het huishouden dan,°k sneller. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nationaal
voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft laten

ouden. In tegenstelling tot vroeger worden besluiten voorlangrijke aankopen steeds vaker door man en vrouw sa-nen genomen.

BüHnu *oe adviseert het tien jaarKuae Nationaal Instituut voor
P'j'dgetvoorlichting (NIBUD)
I'«luitend op basis van 'het boe-
r^verstand'. „En hiermee ko-
f eh we gelukkig een heel eind.

2 '* dit eerste verkennend onder-°eK naar financieel manage-
"etlt in huishoudens blijkt date op het goede spoor zitten",
./St Christine Groenewegen,
w°ordvoerster van het NIBUD.

Het onderzoek is uitgevoerd
door de Landbouwuniversiteit
Wageningen, in samenwerking
met het Houtense onderzoeks-
bureau Ipso Facto. Het gaat hier
nog niet om een representatieve
studie omdat de onderzoekers
zich, wegens gebrek aan tijd en
geld, nogal wat beperkingen
moesten opleggen.

Zo hebben zij alleen traditionele
huishoudens (twee volwassenen
met ten minste één kind onder

de 19 dat inwonend is) met een
gemiddeld netto inkomen van
2.800 gulden in de maand onder-
vraagd. En alleen de vrouw van
deze 266 gezinnen heeft de vra-
gen beantwoord.

Samen
„Maar dat neemt niet weg dat het
onderzoek wel een aantal leuke
aankopingspunten oplevert,"al-
dus Christine Groenewegen van
het NIBUD. Zoblijkt dat er in-
derdaad veel behoefte is aan in-
formatie over de kosten van kin-
deren en zakgeld, onderwerpen
waarover het NIBUD brochures
uitgeeft. Maar er is ook grote be-
hoefte aan voorlichting over spa-
ren en belastingen, onderwerpen
waar het NIBUD bij voorbeeld in
haar tienjarige bestaan nog niet

uitgebreid aandacht aan heeft
besteed.
„Uit ons onderzoek komt onder
meer naar voren dat grotere uit-
gaven voor een auto of een was-
machine steeds meer door man
en vrouw samen worden gedaan,
terwijl in het verleden vooral de
man de meeste invloed uitoefen-
de op deze aankopen", vertelt E.
Knippers van Ispo Facto.
Ook blijkt dat vrouwen over het
algemeen een iets beter over-
zicht over de financiën hebben
dan mannen. Knippers: „In 37
procent van de gevallen signa-
leert de vrouw een tekort, terwijl
de man of beiden tegelijk dit in
respectievelijk 23 en 40 procent
van de gevallen opvalt."
Bijna 25 procent van de 266 on-
dervraagde huishoudens hebben
een persoonlijke lening, een
doorlopend krediet of een ande-
re vorm van consumptiefkrediet
(hypotheek telt niet mee). Per
maand betalen deze 59 huishou-
dens hiervoor gemiddeld 594
gulden. Daarnaast hebben 68
huishoudens financiële verplich-
tingen bij postorderbedrijven,
betalingsachterstanden met
huur of hypotheek, leningen bjj
familie of kennissen, studie-
schulden en dergelijke.De totale
hoogte van deze verplichtingen
bedraagt voor de 68 huishoudens
gemiddeld 9.886 gulden.

Geldnood
„Van de 266 ondervraagde huis-
houdens hebben 80 in de afgelo-
pen vijf jaar te kampen gehad
met financiële ' problemen. De
meest voorkomende oorzaken
van deze problemen zijn: vervan-
ging duurzame consumptiegoe-
deren zoals auto's en wasmachi-
nes, inkomensdaling, een struc-
tureel te laag inkomen en te dure
vakanties. De gezinnen losten
hun problemen op door bezuini-
gen, een lening bij de bank of fa-
milie of hulp van de sociale
dienst", vertelt Knippers.
De eerste bezuinigingen worden
gedaan op de dagelijkse bood-
schappen, zo blijkt uit het onder-
zoek. En het zijn nog steeds voor-
namelijk de vrouwen die bood-
schappen doen. „Ruim 75 pro-
cent maakt boodschappenlijstje
en dat is natuurlijk dé manier om
de dagelijkse uitgaven in de
hand te houden. Wat ons ook op-
viel is datruim 20 procent van de
huishoudens inkomsten en uit-
gaven vastleggen in een kas-
boek", aldus Knippers.

Dit onderzoek is voor het NI-
BUD een eerste stap op weg naai
advies gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek. Ipso Fac-
to, Wageningen en het Nibud be-
kijken nu hoe het verder moet
„Het belangrijkste is de lobb>
voor geld, want voor verder on-
derzoek op dit gebied is veelgele
nodig", zegt Groenewegen.

Een relatiegeschenk
moet nutteloos zijn

'iHet "jCa inbraakvrije credit-■grot aPje wordt een van de
I ote klappers dit jaar. En

'■Sn
v°etbal die volksliederen

'ker, "
War*neer je de zijvlak-

<eij 1 indrukt, daar kan ook, enhjk geen bedrijf om-
ge^- Om maar niets te zeg-
ku Van het stereo-opblaas-
ges un' ook al zon Pracht"
U .c"enk. Sinds maandag
vUld Amsterdamse RAI <§e-

ftygg met een allegaartje van. $ter^gevertJes, nieuwe vond-r-Jl^an de handel in rela-

tiegeschenken op de vak-
beurs Europremium '90.

Originele, leuke, mooie en vooral
ook nutteloze zaken. Want een
relatiegeschenk-op-zijn-best is,
zoals organisator Hans Janssen
het zegt „een leuk hebbedin-
getje, waarvoor je zelf de winkel
nooit zou ingaan".

Het mapje voor de credit-cards
mag je van Janssen een vinding
met een hoofdletter noemen. Met
cijferslot en een beveiligingsme-
chaniek dat de naam geavan-

ceerdverdient: na zes foute com-
binaties spuit een zure vloeistof
uit de CardSafe en maakt alle
cards ongeldig.

Op Europremium broeit het van
de Oranjekoorts. Die voetbal is
daar maar een bescheiden voor-
beeld van. Er is geen bedrijf in
Nederland dat het de komende
maanden zonder oranje stelt,
zegt Janssen.

Met een stereokussen begin je in
een voetbalstadion niet veel.
Maar op het strand is het volgens
de fabrikant „het summum van
comfort". In de pvc-tas zitten
twee ingelijmde luidsprekertjes
en in het opgeblazen kussen is
ruimte voor cassetterecorder of
walkman. Handig? De haarband
met neerklapbare sportbril is dat
wel, denkt Janssen. Dat is echt
zon aardigheidje waar je noqit
de winkel voor induikt maar die
je graag voor niets krijgt.

Janssen, en met hem de branche,
is blij gestemd. Alle bange ver-
wachtingen over de nieuwe be-
lastingmaatregelen (volgens
Oort) zijn niet uitgekomen. Oort
heeft de handel in het relatiege-
schenk ondanks de verminderde
aftrekbaarheid geen schade ge-
daan.

Sterker nog: waar ineenstorting
van de markt werd gevreesd, is
de omzet krachtig gestegen.
Voor de meeste ondernemingen
met gemiddeld een kwart in de
eerste maanden van het jaar.

*oor op het strand: een hoofdkussen met stereo-aansluiting voor een walkman

L<-JiU van de klappers van dit jaar: het inbraakvrijecreditcardmapje.

consument

Fel protest Consumentenbond tegen reclame van Lekturama
v? Consumentenbond heeft van
pëeverij Lekturama in Breda
jeëist dat het de verspreiding
*an als reclame-materiaal be-
doelde zakjes gevuld met polys-
tyreen bolletjes onmiddellijk
reindigt. Volgens de Consu-
mentenbond gaat het hier om
folstrekt onnodig en zinloos ge-
r^ik van materialen, waarvan

bekend is dat deze belastend zijn
voor het milieu. Ook is het niet
ondenkbaar dat kleine kinderen
de bolletjes opeten. De bond
heeft de PTT gevraagd de ver-
spreiding van deze reclamever-
zendingen onmogelijk te maken.

Tevens verlangt de Consumen-
tenbond dat Lekturama het pv-

bliek via landelijke en regionale
dagbladen oproept de polysty-
reen bolletjes niet weg te gooien,
maar retour afzender te sturen.

De Consumentenbond neemt
deze zaak zo hoog op, dat zij gis-
teren niet alleen een brandbrief
heeft geschreven naar Lektura-
ma en de PTT, maar ook naar het

ministerie van VROM.
Volgens de Consumentenbond is
deze vorm van reclame niet al-
leen slecht voor het milieu, maar
ook in strijd met de Code Brie-
venbusreclame, omdat de in-
houd van de reclamezending ge-
vaar op kan leveren voor de ge-
zondheid van kinderen.

Directeur S. Valk van Lektura-
ma heeft inmiddels toegezegd
dat dit soort reclame-acties niet
meer zal plaatsvinden. Het zal
volgens hem moeilijk worden in
te gaan op eis van de Consumen-
tenbond om via advertenties de
mensen op te roepen de reclame-
zending te retourneren.

Apparaat staal hoog op de verlanglijst

Magnetron vaak alleen
veredelde opwarmer

Toegegeven, het gaat, om het in
reclametermen te zeggen, boo-
ming met de magnetron. Afgelo-
pen jaar werden er 30 procent
meer magnetrons verkocht dan
het jaar daarvoor. Nu al heeft 14
procent van de huishoudens zon
magnetron. Het zijn officiële cij-
fers, ditmaal van de Vereniging
van Leveranciers van huishou-
delijke apparaten, de VLEHAN.
Het gaat met de magnetron dus
echt goed. In vergelijking met
Engeland, Amerika en Japan en
zelfs met Duitsland is de ver-
koop in ons land altijd nog een
schijntje, maar we kijken als Ne-
derlanders nu eenmaal graag de
kat uit de boom.
Toch zijn de grote fabrikanten
nog helemaal niet zo tevreden
over die grote belangstelling
voor de magnetron. Want in veel
van die 14 procent van de huis-
houdens wordt de magnetron al-
leen nog maar gezien als een ver-
edelde opwarmkast. De vele
voordelen van het koken in de
magnetron zijn veel minder be-
kend.

" De combi-magnetron
is een oven,

grill en
magnetron

in een.

Vermogen
Het is nog niet zo lang geleden
dat er op de markt grote partijen
magnetrons gedumpt werden
die voor een paar honderd gul-
den aangeboden werden. Dat
leek leuk, zeker voor de consu-
ment. Maar nee. Het waren mag-
netrons met een vermogen van
nog geen 600 watt. En met zeer
beperkte gebruiksmogelijkhe-
den. Dat vermogen is nu precies
een van de meest cruciale gege-
vens van de magnetron. Zeker
als tijdwinst het belangrijkste ar-

gument is voor de aanschaf er-
van. Hoe meer vermogen, des te
sneller zullen gerechten gaar
worden en kan er gekookt wor-
den.
Drie jaar geleden nog waren
magnetrons met een vermogen
van minder dan 600 watt veruit
het meest verkocht: 63 procent.
Maar op dit moment is al de helft
van de magnetrons uitgerust met
een vermogen van 650 watt en
meer. En op het terrein van dat
vermogen is de jetstand en de
jetstart de nieuwste toevoeging.
De jetstand geeft de magnetron
tijdelijk een extra vermogen van
100 watt meer. Tijdelijk, omdat
er een compromis gevonden
moet worden tussen dat hogere
vermogen en het geluid dat de
koeling maakt. Want ook een
magnetron heeft wel degelijk
eenkoeling nodig om oververhit-
ting te voorkomen.

Koken met een magnetron
vraagt een andere instelling dan
het koken op een fornuis of in
een oven. „Het jammere is", zegt
magnetron-expert en kookboe-
kenschrijfster, mevrouw C. Lam-
berts, „dat veel mensen na de
aanschafvan een magnetron niet
eerst goed de handleiding lezen
en meteen aan de slag gaan. Ze
realiseren zich niet dat het bij-
voorbeeld noodzakelijk is om bij
het koken van een gerecht af en
toe te roeren. Of het gerecht na
de magnetrontijd nog even te la-
ten staan om te laten nagaren.

Wonderapparaat
De magnetron is een fantastisch
apparaat, waarin zeker bij kleine
porties zeer veel mogelijk is.

Maar het is geen wonderappa-
raat. Je moet wel iets van de
techniek weten. Voor vis is de
magnetron bijvoorbeeld abso-
luut ideaal. En het maken van
een witte saus is een peuleschil.
Maar het werkt allemaal wel net
even anders dan op het fornuis of
in de oven. En helaas gebruiken
veel mensen de magnetron al-
leen om het eten op te warmen
voor een laatkomer. Of om eten
uit de diepvries te ontdooien.
Niet voor alle produkten is het#apparaat geschikt. Het gaart wel,
maar bruint niet, bijvoorbeeld.
Met nog wat meer gemengde ge-
voelens ziet de culinair-schrijf-
ster de grote vraag naar de com-
bimagnetron. „Wat voor de mag-
netron geldt, gaat zelfs sterker op
voor de combimagnetron. Zon
combi wordt aangeschaft omdat
ze dan denken dat alle tekortko-
mingen van de magnetron on-
dervangen worden. Maar zo
werkt het niet. Koken met de
combi vraagt nog meer kennis en
beheersing van de verschillende
processen. Anders wordt het een
flop. Waar een magnetron op zijn
best is bij kleine hoeveelheden,
daar komt het voordeel van de
combi pas bij grote porties. Een
stuk vlees bijvoorbeeld is perfect
te bereiden in de combi als het
gaat om bijvoorbeeld een kilo of
meer".
Dat de combi populair wordt,
mag overigens blijken uit het feit
dat op de magnetronmarkt de
combi inmiddels van 16 naar 25
procent gestegen is en er voor dit
jaarzelfs een aandeelvan 33 pro-
cent verwacht wordt. Voor de
kookcursussen met de combi-
magnetron breken gouden tijden
aan...

Grolsch
verandert
beeldmerk

Stender
Enkele maanden na de introduc-
tie wordt het etiket van Stender,
het alcoholarme bier van
Grolsch, al gewijzigd. De afbeel-
ding van Pegasus, het pijlen
schietende paardachtige wezen
uit de Griekse mythologie, op
het etiket van Stender maakt
plaats voor een fakkeldrager.

De Grolsch bierbrouwerij heeft
hiertoe volgens een woordvoer-
der besloten, nadat is gebleken
dat verschillende andere pro-
dukten onder meer het benzine-
merk Mobil 'in verschillende va-
riaties een paardachtig wezen als
symbool voeren.
Om verkeerde associaties bij het
publiek te voorkomen, is derhal-
ve voor een wijzigingvan het vig-
net gekozen.

De Stender-flessen met nieuw
etiket worden over twee maan-
den geïntroduceerd

# De afbeelding van Pegasus op het etiket gaat plaats maken voor een fakkeldrager.
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erkend verh^Garage SebregtS en CO AutOSChadeHub V. Well ScHinS dakdekkerS/lOOdg.bedr. Keukens, san., tegels, cv. kastenw., ' ' I!^^^ *ZXto met S opslagruimte. De KounJ
i^"^ Wijngaardsweg 6 Heenen-Hoensbroek. Pa.enbergstr. 8, Heerlen,9 tel. 045- "P'Jj^*« £ 6433 KD Hoensbroek, 045-218342

8 v!& 04MsSb8^ Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- 723174. Alle soorten dakw:, san. en verz.. Nijverheidsw. 17 18 Stem. Naaimachmehandel H. Wijnen
.voerd met Focwa-garantiebewijs. erkend water- en gastechn. install. Ge|een Rijksw .z m m%_ Babit B V Rioleringswerken ' MobertS Verhuizingen B.V.

Autobedrijf Kwarten V.O.F. H. DreeSSen dakbedekkingsbedr. Van Balkom/Keller-keukenS 468076. Sittard. g*** \"f- * Rioolontstoppingen * rioolaanleg en Internationaal verhuis- en transpoj
Kastanieln 148 Hoensbroek 045- Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr. Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit. 2ÓO^M"- „S HntLma' vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel. drijf, kantoor- en Proiektverhu2lsSfGrattfb?ïSn^O. schr. 0". 29 Bruns- Vrg.n.bl. een offerte aan uw Ke,,r- "MO. 045.463892 Dag en nach, Adres: Kisse, 56 Heer.en. 045-725!
+ koplampen afstellen en nakeuring. Autoverhuur Sittard BV ' 045-4^1127 merken binnen 24u- -

.n i d t Verh van Persautos' bestelauto's, _U_J_dfi_i_ldl ■HH______D___iKSi„. Rükswa, ai. SsiSSr«en«Tn a
g;SÏ Ooumansßrunssum KeukenlabriekßrounsHeijnen M^^-nMmM^ ]Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en Wij maken uw keuken en kasten geheel Sf/'f^Jo^"^ l onmnn rnlluilron 7nn_orinn VeiOna-HaDeiS. 181. U4O 4«'

22424 Zandstraat 58 Montfort. schaven op maat. Losse verk. ijzerw. op maat en eigen ontw. Ook voorreno- o?o?5q °r\ o X'- t iïi* Laumen roi,u,Ken"Zünwem,9 Centr. verwarming onderhoudsdie1 i
WÊÊÊTtWTT"fTIT-H-H-i 04744-2345 enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen, vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel. „I^8,c,0„ccA

n', 3
n

r
L, ' Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus Tevens uw adres voor energiezui

■■i^»«Sö*«MlUi_^_H_l Inn Kruisbergstr. 96. 045-252688. 045-455633, b.g.g. 750283. 04490-46480. Anker Bernina, Husq- 21099 6369 ZH simpelveld, tel. 045- ketels. Vraag vrijblijvend offerte. P
varna, Lewenstein. Rep. alle merken, AnaARiAAïW straat«. TprwinselenAssurantiekantoor Limburg AutOCentr. CollariS-Europcar geen voorrijkosten. Roermond, 42J84Ö/44^9 straat 5 lerwmseien.

voor een juist advies m.b.t. uw finan- Pers.auto's, campers, pers.busjes, be- 'lfCHrï_fliilfonc Tol RAU AiriRRQ Neerstr- 62, 04750-31012.
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel. stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg Drukkerij Greven B.V. lvcnu ,VBUIIe,,»" ,ei- IW3-IIUOOB
045-715680. 45, Heerlen, 045-725666. Voor al uw handels- reklame-en fam - Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De ' Venetian BÜndS b.V. __^_^_tt_a_4i_W__^_W

drukw. Drukk. Greven bv. 045- f aak,/'cal ei'nule
t

h
na"dS: ü?aat" zonweringskonstrukties, jalouzieën, A ,„^

9_ns^m_______- n,„„n vionriron n u 327158- Vogelzankweg 244 Landgraaf, werk. Waar de klant nog koning is. _^e^_iÉè____a__=_^_» markiezen en roll. in alu, staal + pvc. Danny S Videotheek«ara9e Ve"CKen BV-
octol3Mtn

,
c pn nrukkPrii lantPPrn'r „ an,

Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. Annastraat 37. Geleen. tel. cV
Verhuur van bestelauto sen UrUKKcTI| „Lditl-bril PeoaSUS Parket Geleen 45755Autom. nieuw/gebruikt V. KeSSel busjes, jong wagenpark, 25 stuks, uw adres voor alle fam-, handels-en BOSCh keukenstudio A. Eggen Dp „loer met karakter

Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641. verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens- specialist in eiken planken geborsteld. -M.tlïïa-HerOal b.V.
f7548 * Windraak 28c, Sittard, 04490- 43 (to. Groene Ster-terrein), 6414 BC broek. Tel. 045-213027. Levering Dealer Starkett formica vloeren. " Het vertrouwde adres voor al uw rollui- Videotheek The Champ
15280* Veeweg 7A, Schinnen, 04493- _.-gy—L

Heerlen. Tel. 045-213105. _ Bosch inbouwapparatuur. Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675. ken of onderdelen, kunststof schroten, Ganzeweide 155 Heerlerheide Marf
WOJ M Drukken)' Vliegen * semce of reparaties Beitel 4. 6466 GZ Hoensbroek, Kennedylaan 80 Br" s

T-ffl___■ Tg/1——-■" Vossen Keukens. Lid ANVK Ku ,ta6ün, .«**«W^ . Z-^LT^S^mmmmmmSsmmm , _^&M»__ ifS^"£££TG. _ÏÏ«,K _f-r-L_" SSSXZ?- 'SUL^i**
Autobanden Bremen B.V. Babyhuis Petra Drukkerij Schreurs Heerlen Tel 045-717555. gesloten * open v.a. 13.00 uur * za. Roermond.
Automaterialen, APK-keuringen, ac- Kwaliteit en service en betaalbare prij- Handels-, fam.-en textieldrukwerk, fo- v.a. 9.30 uur. / #

~ "
cv's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade tocopje] stickers en kant.boekh. Gra- Ren J Keukens 045*242602 hm ■graaf. Tel. 045-311784. Brunssum. Tel. 045-252269. vejstr. 68 Kerkrade. Tel, 045-413045. Kwaliteitskeukens voor norma|e prij. -^5^ i -n"FT~i — _

_ill 'lIJI-lI'JJ'B
_____________________

--■ zen- Tevens alle inbouwapparatuur. W[Um J_Bi_J_J_i_4_É_H_ J.JussenSchildersoedrijf
■wliiSUaii-i-iflè-l _F Z1 ÊL Stationsstraat 294 Nuth. r ’ Voor al uw vakbekw. behang- en schil- /^firi^^^^^^«i^^^^^""*""""""'k^l^4^^^ f _r i^B^MiMfffliiHP mzmé derswerkzaamh. Voor binnen en bui-

Autobedrijf Rob v. Emmerik .__^__^_eï»iwn!«-**_^_^_^ ten TeL 045"210020 ook voor Part
voitastr 2, schaesberg, tei. 045- stratenmakersbedr. Nico Gerards Fntn ,p .nnu Tp , n4c 71 ofifi o Bruis Partyservice 045-311956 , To„0ic»„Hio m w ■■"317593. Meer dan tien jaarservice met Voor a| uw bestratingswerkzaamheden [f Q Te': "«-71 Jbbß A,s het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: ■■IffHfflfMflfM TegelstudlO BK 87
een grote S.A„e onderhoud En APK. VrjbH^l iKi.sop-. Me.dan De Gaas BV tel. 045-442726 Ss _-_-_ffl_-HSffiH" S^^o^^,
3ij Donny kijken is kopen « advies'TeL 313956.. X^ïïo^ïïï!!f -verh'v'al,e party9oods'taps'etc' Math. Linssen. Tel. 045-241587 o^l2^SZï
Voor bedrijfsauto's in alle typen en __,/; __._____.__ zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld. _. ". , _

" Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw.
prijskl. Steeds voorradig ± 30-40 Upni en envemaroing c=—._ " / pirrna Laven en ZOOn Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
stuks bussen en bestellers. Uw spe- Gratis prijsopgave. "P. Zweiphennig Wkwf M I Wij verzorgen voor al uwfeesten of re- water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. --cfT'—i ■ ■ciaal adres: Donny Klassen b.v. Meers- stratenmakersbedrijf. Tel. 04492- 9^^^ M mmmmmmmmMm ceDties een niano of vleugel Dr Wim ' ÈmmTE&fiiïQiWïïi V

senerweg 219 Maastricht. 043-635222 5316. b.g.g. 04493-1038. WISKSÊSÊ Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054. Wl^
mmttwmT^mrrmmmmmm Gielen Groentechniek . Vr . „, . ... .... , Ha'lilHiirM^liHUiyilißililil'

__Uiyii_____________iljyÉ_^^ Husqvama kwaliteit uit zweden, vak- Jo Kreutz, re mi xrA J #
Klein en Zn. Verhuur Sittard

n„no , cn,
Antnrpntr rnllarK-Elimnrar manschap in Schinnen. Kettingzagen, Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het Tafels, stoelen, snelkoelers, pors., SpOlthUlS Bakkers 04493-1604 .. u .AUlOCenir. UOliariS tUropcar gazonmaSiers, heupmaaiers, etc. Gie- vertr adres voor al uw reparaties, glaswerk enz. Heineken thuistap. H. J* - . g Schjn. SpOrtprijZencentrum Heerlen
Leasing voor korte en lange teitnijn/ DiaÖO B.V. f Wolfh 3 s^mnen-Centr. Tel. Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815. Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655. f< IteteK nSÏÏS^'viS . Bekers * trofeeën * medailles, t24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- Diabo b v boort en zaagt na e beton. naiioT iqqs nen. Bekers * meaames * vaantjes * D,tJly;; b.. uu"«eBI1 "'„„'" S»
len. 045-720202. Adres: Industriesterrein de Beitel 108 °44931995' relatiegesch. " computergraveennr. dnikkenK offset yveennr

' Heerlen. Tel. 045-414151. mmWmifStifrWiTiWmWÊ rT , ,r Tn..Tr,.n No lm keuze, kwaliteit en service. tionstr. 48 Heerlen. Tel. 045-71 J

Mmjm*frj»-*»mfnmmm _TL LE TRAITEUR partyservice ______________! __Jtaa-BBBHIHBi..." H^n BosmanSittard 04490-15852* -^^S'Hlllt^ voorde =, Ss»p«^^ „,,„„,, M,„finnnLimburgse to Centrale ; __B__lii_i__H gj^^**^ ~«^ ««_*»,. W-nJj 045-26000
k

Bouwmacliines Oamoiseaux B'&„SiZtntofSS_i H. Hoeppermans CV. '' .„,,,,„„ SmlM «ioen. chas* etc. sp*. geveire»: Znnweringsbedrijl Salemtr*GSSr?7Eriïf7247oo. Verkoop, en verhoor, méér „an o TS^X^l ******** dakwerk, gas. m* «" "« Thuis BSo Ó'7*r '13"'' Voor al oyonwerinosproPl »'J
denkt! Industrieterrein de Beitel 108 wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 Resta

turateur/traitfu
0
r
cLa"e^,,:nc^^^ vocmwenng. iu|r. scnnn. garantie. wij een oplossing. Belvauer 44

Van Wijnsberge Autotechniek .«««.«.(mmiibo. Heerlen " 045"713265^ *?£*%&?* ' -"*" »45-3"132

Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- Jmw J^W Î^"S!^^W' _flÉe __j____________J____B
_^_ff_i^JSJs*S Hollanders-Nieuwsma verhuur |^|hÜI -__ fIfAMMWMm. Jaao Zoiïwerinaen 045-4142^K oS.s,,R'K..SS; SrSoo2,or_ïï_.°ï; »h*;«i*i- 'ïï^ föJBnBBP ' Z^S„^
Hoolstr 4 04490-78600 machines voor het maken van een oprit Natuurgedroogd eiken, beuken, essen, £____-/ 1T ..---" stof raam met dubb. glas e"

" en het bouwen van een huis. olmen enz. Goedk. stookh. Hout- I eenaers b V Lid NVM HOOnhOUI TandteChniek Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.
LaaaaaaaaaaaaaWimflimvm^HH " " draaiw. en rooien v bomen. Te k. "rnlronH lmLko^ü „a" «n M T RpIZPII 045-271560 voor alle kunstgebittenreparaties. Klaar2222222-0-1 gevr. populieren. Mingersborgw. 7. Onroerend goedmakelaardi] 0.a.. aan- ffl.l.ö. neiZBII Utü Ll IüOU « Akerstr-Nrd 328

_yp^—, ■ Voerendaal. 045-751253, fax 045- en verk- bemidd., ass. en taxaties. Specialist in Amerika/Canada Reizen. H J h k,
,

04^-228211 'AutONJSChOOI Sjef DÖrenberg Mr \ 753754. Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237. Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00- .«oensDroeK, wi. wo^n.

Bovag. erk. motor en autorijschool. f ~^~i^ Roebroek Makelaardij -' U'Va"1100"1400U' 11111111.1111111111.1111111.111111111111.1uu1111111''',|,l
Ook tevens voor uw automaat en -^smé JmmWmmmmmWm Bemiddelling aan-/verkoop, huur en __^__^__-_—-i__^__^__ivrachtw.opl.Almeerdan2s|r. uwver- w & verhuur - taxatie - hypotheken Paral- % WWlfi-Wmm Wenst u informatie
trouwd adres. Sparstr. 7 Hri. 213735. ? .^ Opleidingen Heerlen lelweg-z'ls- HUlsßer9- 04405-1707. __^__«*bi__^___-^_-« over adverteren op

'ChrisMms ' WeSrtffSÓnika Haas B.V. installatiebedrijf . Süestra Susteren Taxatatiekantoor van Wersch
Befz

o
e
4f7ta

3BoANWB erkende auto- en motorrii- * Industrieel besturingstechnieken Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel __Tte __irt__r17/_r__» Tel. 04499-1379: Fietsen op maat. Ook Bemiddeling bij aan-en verkoop taxa- _ oei. U4O-/oaoou

school Mirbachstraat 14 6367 CW * P L.C.-technieken * Computer intro- 045-313786. Cv. gas, water, sanitair, nlf^^V/if aangepaste fietsen. Hoofddealer van ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta- /
Voerendaal Tel 045 751718 duktie en MS-OOS Tel.: 045-712281. hogedruk rioolreiniging. I**/ «__"y alle topmerken. tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234. | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 11111
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!Ukunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet

inverlichting. Doorrevalidatie, hulp-
en onderzoek.Het ■„v*i^m^J>^

REUMABESTRIJDING ' GIROË B.I MÓÉTDOORGAAN 324 j

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,3%.

2e hypotheken
240 180 120

10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

I I ll l I

"■"■ Uips_SS^^SNWß| SEE::;::::::- _____£ ■:"v'>~--
::■..;: _____ mS * i"■ ttrémM VTKa |T^^gr^|^MJipW| _________________ / ___a»i A

___________ JP*** __>■'■ ■ ■"'^^^^^^^*^—-—"" j É&é ' _B-P^'

Hogedrukreiniger. 80 bar mcl. lans, spuitpistool en 7,5 m slang. Gratis Structuur- ofrauhfaser muurverf. Inh. 5 liter. Voor 12-20 m2per verflaag,
autowasborstel. 1 jaarHema garantie. C7C Camoufleert scheurtjes en oneffenheden. -27l7B"_^0 7C

Duidelijkheid is bij ons de
normaalste zaak van dewereld.

MËËLé ir" \

Magnetron met roterende energieverdeler. Inhoud 15 liter. Nuttig ver- f
Multigrade motorolie. Inhoud 5 liter. SF/CD-10W40 49rf5 17.75 mogen 600 Watt. Gratis magnetron kookboek. 1 jaar Hema garantie.

SF/CC-15W50 4675" "1 A HO A6&- QQE
ooc
JS
O

Stereo midiset met digitale tuner, dubbel Hobbylamp met tafelklem. Max. 60 Watt. Synthetisch kinderdekbed. 100 x 135 cm. Batterijlader. Alléén geschikt voor het op-
cassettedeck, equalizer en platenspeler. In wit en zwart. i&75 16.75 Goedgekeurd door NVvH. -425Ö 36.75 ladenvanPenliteen9voltnikkelcadmium
2x20 Watt. 1 jaar Hema garantie. _„.".. . .. Crèmespoeling, -voeding of anti-klit. In- batterijen. Kema Keur. J_^ 14.- f

5^499.- Btónsch gereedschap^huurmachme 3()
P
o m||7s2naarkeuze6.7s Automatische broodrooster. 750 Watt.

Ï00-, decoupeerzaagi^-, boormachi- > )aaf Rema Kema -
Draagbare radio-cassetterecorder met in- ne_ioo^:, nagel/nietmachine-129^-, verf- Oplaadbare Ni-cad batterijen: 9 volt, _o-?<t 75 &
gebouwde microfoon. FM-MG ontvangst, brander J7rso, soldeerbout -29r75. 400 x oplaadbaar. 19r?5 16.75 _____ |
Speelt op lichtnet of batterij. 1 jaar Hema 1 jaar Hema garantie. Kema Keur. 2R6Penlite,lß2o Monocel oflßl4 Halve
garantie. ü9r--59.- 15% VOOrdeel engelse Staaf, 1000Xoplaadbaar.^?s 8.- zo herkent u aanbiedingen in de Hema I

I HEMADe normaalste zaak van de wereld
~' ~—~~~~~~~~'mmmmmmmmmmmmmm"m —^~»—■———■—■—"—————— ■ i. a.i ii, i ii i ii i .—--,_._—--mw-m-sm-a.mwsssssssssssssssssssssssm «aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaMpaaa.—- i aa_aaaaaaaaaaaaaaaaiM_^-«ii laa i m ■

_

ss^UT_3== INSTALLATIE TECHNIEK BITTER B. V. =====
1.T.8. Bv is een elektrotechnisch installatiebureau, dat
werkzaam is in de woningbouw, utiliteitsbouw en onderhoud,
zoekt op korte termijn voor regio Z-Limburg

EERSTE ELEKTRO MONTEURS M/V
aanstelling in vast dienstverband
- opleiding MTS-e, LTS-e/monteursdiploma;- ervaring;- zelfstandig kunnen werken.
Sollicitaties; schriftelijk/telefonisch aan 1.T.8. Bv Breukerweg 1

Postbus 2634
6401 DC Heerlen

V^__ tel. 045-711010

Dat loopt goed. I
I <y~

__________■ j. ■■■■■■ |____S__ * !________>

Diverse modieuze kleuren. 20 denier mt 36/40 - 40/44 2.25, mt |
44/46 2.50. 30 denier mt 36/40 - 40/44 2.50, mt 44/46 2.75. !' O)

DO
c

._>

HEMA De normaalste zaak van de wereld IJ

EXCLUSIEF WORDT INCLUSIEF

-_i^lflF::-::-: :: ÜP xv M «n v

dtr ;'^____l _______ wÊ Bfc. '"^ <*«»■-_ WÜB \

JJlgjElfj. -MMr" jp _____B^l^___^_______l m \m\^-
ffigryaWWlWTf F : > -1111...— 4 ____ 'J^.^wÏJy H___ _____________! ' ___iffi—W_B—P*^

a^" '"^**,*~~__Miiiiiii ' ' , __^\ __*~t«*«r*i"!^''&£^

J^J ' »v *r^^ iliM^^M^^L,, af '^^*^_B*jl UT _________________^___________i _#__! ï*

«I _^_^_^_M^^^rttJj-g-_r.lj_Ow ■■' ___i ____:-***'^ _Bir :^É_Sf I_j^i__ll__]_| H7*w| ________«f 11

l__r\.JL/-r\ 3-f_JVlaf__LV_r_. |
11 13 IJSWie gesteld is op luxe en comfort, maar datniet in ruimte, is opvallend compleet en geruststellend ,* f 'zn portemonnaie wil voelen, kan niet langer om de veilig. Voor de vele extra's, zoals de van binnen- '-5 «CUTS/4-5 Spe _u

Lada Samaraheen. Op zn toch al lage aanschafprijs uit verstelbare koplampen en buitenspiegels, vijf 0* *-\ _*%/^Ë* *krijgt unu t/m 7 april ook nog eens de afleverings- veiligheidsgordels, een wis/was installatie op de \Wmy m
kosten en de ML-behandeling Lw.v. f 690- geheel achterruit, eenkatalysator voor schoonwegverkeer * **\.\fw*r *** *mrw

*mm I gratis. Exclusief is dan nu ook inclusief. en een ekonometer voor een zuinige rijstijl, betaalt "beperkte voorraad,

IJL Of unu een 1100,1300of 1500 modelkiest, u geen cent meer: wieopvallend compleetwil rijdeni*\% „ c , ' , a 1 « 1 . o ' EXCLVSIEr WORDT INCLUSIEF:I*^l elke Samarabiedt een royale zit- en koffer- kiest een Samara. 00K -,M- i990afleverincs-
KOSTENEN ML-BEHANDELING

EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! %m/Fwo'~GRAm

BRUNSSUM AUTOBEDRIJF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 NIA/\STRICHT AUTOBEDRIJF J. VAN AMELN, SIBEMAWEG 1,
TEL. 043 - 612310, VOERENDAAL AUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13, TEL. 045 - 752999

1 Er is al eenLada vanaf 9.995,-.Pryzen mcl.BTW, katalysator, afleveringskosten en ML-behandeling.

vpiburgs Dagblad Woensdag 21 maart 1990 "11



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

-14.000- 238,- 284,- 321,- 346,- 419,-
-17.000- 289,- 345,- 390,- 421,- 509-
-23.000- 392,- 466,- 528,- 569,- 689,-
-34.000- 574,- 685,- 776,- 837,- 1096,-
Elfectieve jaarrente vanaf 12.2%
Elk bedrag tot ’ 100.000,- en andere looptijd
mogelijk.96 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz vrijstelling var
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 laar.
Reed* meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

}
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60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOE LANG

NOG?

B
Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw gif-
ten veel bereikt. Hart- en vaatziekten zijn, vooral
in de jongere leeftijdsgroepen, sterk terugge-
drongen. Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn

De Hartstichting moet dus doorgaan in haar
strijd. Maar is daarbij geheel afhankelijk van gif-
ten van particulieren en bedrijven. Laat uw hart
spreken. Giro 300. Bank 70.70.70.600

\Jx vrienden van dehartstichting
Sophialaan 10,2514 JR 's-Gravenhage.

Nationale Hartweek 2t/m 8 april 1990.
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_. y
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.■o
Comfortabele 3-2 zitcombinatie metbinnenvering en fraai dessin. Bijpassendefauteuil leverbaar. Zoals ■■■ ■ ,Q

afgebeeld 1899,-. Witgelakte salontafel met plavuizen blad (93 x93 cm) 299,-. Witgelakte eettafel H^^^^^ÏtS l^____^_^ I 3
fl2ox 12ücm) 299,-. Stoelen metstoffen bekleding per stuk 139,-.Witwandmeubel metlosseelemen- 9+L*L ' I K.W K* I__►_■ ,e

■MMHMMHfe I'a
ten, zodat u deze opstelling naar eigen inzichtkunt veranderen. Inclusiefvitrine en verlichting 1.499,-. ■y^ï'^lj Wj^^^Ufl I .(J

Compleet (zonder karpet) van 4.552,- voor 3.999,-* U TREFT 'T BIJ SANDERS B J
" Deze aanbieding geldt tot en^met 7 april 1990. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. ; te
l __ - ■

KERKRADE, VALKENHUIZERLAAN 20, TEL. 045-415990, DONDERDAG KOOPAVOND ;

' :— .i
mmm LimburgsDagblad j
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Bel 045-719966., i _ ■ j

m _s_BS__^^^ Wt:;- . I ~| I mm IV mW

Jmr/VF/w ffmm Ifi 9 ®8P _ra_ TfflMfflh >_aß_>.
_P^P/ /^ar BI K\ i ü'

B I TmjL V _8_ B^—^—^—^_^_^—^—^—^—^M lp'

Afgebeeld de Skoda Favoril Vedette. Prijzen mcl. BTW., af Voorschoten, excl. afleveringskosten en ML-behandeling.U least aleen Skoda Favorit voor nog geen f 543,-/maand excl. BTW. Raadpleeg voordealeradressen de GoudenGids of bel de importeur: De Binckhorst Auto & Motor Import 8.V., Voorschoten, telefoon: 071-600200.
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Duitsland 1
ifêneute'

* h Unter der Sonne Kaliforniens.
Lf'kaanse serie. Afl.: Sühne undKaft. (herh.).
(«; «ymnastik im Alltag. Afl. 5.
03 neute.
erQ "en im Cl"«elsea - eine Her-
d?e 'n New Vork. Documentaireuae reeks Hotels - Geschichte undnachten, (herh.).
feseh e Welt fur alle- Serie kunst"
fes rlolJW' n9en- Vandaag: lm reich
L. D°nnervogels, kunst van India-
E,_ Canada, (herh.).
«o. _.eßute-tot-'negine. Duitse speelfilm uit
U 5,Van Harald Braun. (herh.).

krSSD Ischau-
|'Oq ,ersoverzicht.
| i6ü( 'DF-Mittagsmagazin, met
,4S
iOq Wir<schafts-Telegramm.
10? la9esschau.Ia9esschau.
hm amstrasse- Kinderpgro-

I3Q rv.

6ke f nevs Gummibarenbande.
afin s- Vandaag: der goldene
°OT_
.03 la9esschau.
% Pickwick-Club. Vragen en

jiet I°°rden over vreemde zaken uit
,3o e^en van alledag.
ler, e,bst-Hilfe. Ich bin stolz auf je-
lie r'tt, reportage over een vrouw

,hoet
a een attaque opnieuw heeft

' Oo tn 'eren bewegen en spreken.
.03 la9esschau.
aan as Recht zu lieben. Brazi-
,3o ï. serie. Afl. 42.
ilrn s Ule Trickfilmschau. Teken-

ai. .^iDie Kinder vom Mühlen-
jeugdserie. Afl. 6: Vo-

gelscheuchen und Groschny ist ver-
schwunden.

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

Zeuge.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die glückliche Familie. Serie.

Afl.: Frauenpower.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Todeszone. Amerikaans-

/Duitse speelfilm uit 1986 van Natha-
niel Gutman. Journalist Don in Bei-
roet merkt dat hij als pion in de bur-
geroorlog gebruikt wordt.

21.55 lm Brennpunkt.
22-30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Der Turm der Traume. Portret

van de Franse componist Charles
Koechlin.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voqi |(a

erl cAI-abonnees:analen zie schema exploitant
%,^2w«art/wit programma
% * s,ereo geluidsweergave
T| tweetalig bij stereo-app.~~ ondertiteling

TELEVISIE
00 1: 5. 26 29, 46, SI, 53 en 57

|-«and 2: 31 33 35 49 54 56 en 60

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

België/TV 1
Sa.-.i on Presenteert. Billy Turf

NdfiinV de Voorste- Nederlandse
%2 4m van Henk van derLinden uit
k°P ka°t. als 9ewoonlijk haalt Billy een
>ei J^kwaad uit. Vooral meester'*. s£et net ontgelden.
>e' Ln,? 1? M°sa. Braziliaanse serie■SS^'a Santos. Afl. 143.

"■OS pk tak. Animatieserie. Afl. 205.
u 0 Kam A,L: Pl°ns en de lente.
,°Qr kin? 6 eon- Doe-programma
_tn (z\ Beren- Vandaag: Poppenhui-
h s B_rresentatie: Danr|y Verbiest.
vw6nen Je en Adriaan en de ver-
\fr Adh oon- Nederlandse serie
liT'aan , van Toor met Bas en
i'?° Me» or'Afl 16;De inbraak.
lAi,'deliQPRers van de animatiefilm.
kJ 5: ÖsSRtSe documentaire serie-

'fter«Ww^o,,n9en' Pfog--amma-kfc_2g Nieu^n Paardenkoersen.

BS* 0!?- Puirse Politieserie. Afl.:
<T buiL, a .'ne Kno°P wordt nabijv> aan erblijf van de famil|e Huck
r,Tde Ha9eroffen- Aansl.: Trekkingbls Het araka-tranche.
i?'?S Kunclreus van Moskou.
b'3° N^ st"2aken.
Ms
BeÖrltsV^ diep ademhalen. 21-deli-e comedy-serie. Afl. 12:
lllllli. _

23.10-23.15 Coda. Elegie, van Mauri-
ce Williams.

" Jacqueline Clarke, Richard Wilson en David Jason in
'Even diep ademhalen. (België/TV 1 - 22.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Beneath the 12 mile reef. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1953 van Ro-
bertWebb over het leven van families
van sponzenduikers in Key West, Flo-
rida.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Omkering, (herh.).

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

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 The making of Zeldzaam. Re-
portage over het realiseren van de
popmusical Zeldzaam. M.m.v. Frits
Lambrechts, Mies de Heer, Alexand-
ra van Marken e.a.

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

rie. Afl.: De rechtszaak. Pauli Taglia
zal tegen Ray Luca getuigen. Tijdens
het proces barst Luca in woede uit als
Taglia een verklaring aflegt over de
moord op Claymore, gepleegd door
Luca.

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

21.50 RUR. Talkshow gepresenteerd
door JanLenferink.

22.35 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Striptease.
Marcy, Peggy en de andere buur-
vrouwen brengen een avond door in
een nachtclub met mannelijke strip-
pers.

23.05 Konsumentenlijn. Consumen
tenmagazine gepresenteerd door Mo-
na Hofstra.

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

uit Studio Plantage in Amsterdam
Presentatie: Ton Planken, Mechtelieri
Alkemade en Walter van Tiel.

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF.
13.45 Johann Sebastian Bach-

Zyklus. 7-delige serie uitvoeringen
van het werk van Johann Sebastian
Bach. Deel 4: Johannes-Passion,
BWV 245.

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

ches.
16.20 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-

tie: Barbara Biermann.
16.30 Löwenzahn. Kinderserie met
Peter Lustig. Afl.: Peter baut sich grü-
ne Wande. (herh.). Aansl.: Aus den
Landern.

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

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.
Serie. Afl.: Der Wert des Lebens. De
bejaarde Friedrich heeft nog een paar
jaar te leven, maar daar is zeer kost-
bare apparatuur voor nodig. Zijn
schoondochter vraagt zich al of dat
wel waard is. Dan moet haar man
naar het ziekenhuis.

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

Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.25 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd PSV-Bayern
München.

21.20 Hitparade im ZDF.
22.05 Voetballen. Uitgebreide sa-

menvatting van de wedstrijd Werder
Bremen-FC Luik.

23.05 Kennzeichen D. Duitse zaken
uit Oost en West.

23.35 lm Dunkel der Nacht. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1956.

01.00-01.05 Letzte Heutenachrich-
ten.

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

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 103.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

316. De ware toedracht rond het ge-
heim van Lucy komt aan het licht.

19.25 Voetballen. Rechtstreekse re-
portage eerste helft Admira Wacker
tegen Anderlecht.

20.30 Voetballen. AC Milan-KV Me-
chelen. Rechtstreekse reportage van
deze wedstrijd.

22.15 Voetballen. Registratie van de
tweede helft van de wedstrijd Admira

Wacker-Anderlecht. Nadien samen-
vattingen van Werder Bremen-FC
Luik en FC Antwerp-FC Köln (giste-
ren reeds gespeeld).

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-09.30 (TT)Het verdwenen

scheerwijsje. Afl.1.13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. Allochtone kan-
didaat-gemeenteraadsleden vanuit
één van de verkiezingslocaties en de
laatste opinie-peilingen. Presentatie:

Najib Taoujni en Harmen Siezen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 Moeder- en kindzorg, zo of
zo?. Film van de SIMAVI/Vereniging
voor directe steun aan medische pro-
jecten in ontwikkelingslanden.

19.00 Gemeenteraadsverkiezingen.
Rechtstreekse verkiezingsuitzending
met het bekendmaken van uitslagen
(indien mogelijk) en prognoses van
een onderzoeksbureau en reportages
van diverse gemeenten in het land.

19.30-20.15 Voetbal. Eerste helft
voetbalwedstrijd PSV-Bayern Mün-
chen.

20.15-20.20 Rust. Bekendmaking eni-
ge verkiezingsuitslagen.

20.20-21.15 Voetbal. Tweede helft
voetbalwedstrijd PSV-Bayern Mün-
chen.

21.15 Verkiezingen. Vervolg recht-
streekse verkiezingsuitzending met
bekendmaking van uitslagen en
schakelen naar de vijf bijeenkomsten
van de grote politieke partijen.

23.15-00.00 Verkiezingen. Aanvang
slotdebat 0.1.v. Paul Witteman. Uitge-
nodigd zijn: Beckers, Van Mierlo,
Voorhoeve, Wöltgens en Brinkman.

Duitsland 3 West
___—————__——-_—————————————————_————■———■—",Mwsm.tmisssssmMWM

08.55 Gymnastik im Alltag. (2). Afl.
13.

09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (herh.).

10.10 Schooltelevisie.
11.40 Monitor.
12.25 Monitor im Kreuzfeuer.

(herh.).
13.10 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les1.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's.).

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Stets auf dem Weg - niemals

am Ziel. Portret van Heinz Kühn.
22.15 Rückblende. Documentaire

over de 200 jaar geleden plaatsge-
vonden Rijnreis van een politiek
schrijver.

22.30 Filmtip. Aufzeichnungen zu
Kleidern und Stadten, speelfilm van
Wim Wenders.

22.40 «Blondes Eis. Amerikaanse
speelfilm uit 1948 van Jack Bemhard.
De ijskoude en meedogenloze jour-
naliste Claire Cummings trouwt om
zijn geld met Carl Hanneman.

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

" Christophen Walken in 'Todeszone'. (Duitsland 1 - 20.15
uur)

België/RTBF 1
15.15 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Opération Mozart en Naturimages.
(herh.). 17.35 Paper dolls, 14-delige
Amerikaanse serie. Met: Lloyd Bridges,
Morgan Fairchild, Jennifer Warren e.a.
Afl. 4.18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. 19.20 Paardenkoersen. 19.30
Journaalen weerbericht. 20.05 Au nom
de la loi, juridisch magazine. 21.10 Ba-

raka, spel. 21.15 L'ami giono, serie. Afl.
2: Jofroi de la Maussan. Jofroi draagt
zijn land voor een lijfrente over aan
Fonse. Als deze echter bomen gaat
rooien om graan te verbouwen wordt hij
door Jofroi met geweerschoten ver-
jaagd. 22.15 Télé 21 a la une. 22.20
Coup de film, lilmmagazine gepresen-
teerd door Terry Focant. 22.35 Weer-
bericht en laatste nieuws. 22.55 Bour-
se, beursberichten. 23.00-23.10 Lapensee et les hommes.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Bizness News.
17.15 Chanson Nostalgie. 17.45 Gour-
mandises. 18.00 Des Chiffres et Des
Lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Recreation. 19.00 Montagne. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Envoye Special. 20.55 Maga-
zine. 21.30 Decouverte. 22.00 Journal
Télévisé et Météo. 22.30 Sacrée Soi-
ree. 23.55-00.55 Ex Libris.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans programma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 The Edge of the Night. (33).
15.00 As the world turns. Tv-feuille-
ton. (30).

16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

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

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

Geef dat joch een kans.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje E

gepresenteerd door Rolf Wouters.
19.30 Journaal. E
19.50 Weerbericht. E
19.55 Rad van fortuin. Quiz. Presen- E
tatie: Hans van der Togt.

20.25 Jaap Aap.
20.40 Saracen. Engelse actieserie. =

Afl.: De man met de zeis.
21.30 De keus van Koos.
22.25 Voetbal. Verslag van de voet- _

balwedstrijd AC Milan - K.V. Meche- ï
len (1e helft). E

23.15 Journaal.
23.30 Voetbal. Vervolg AC Milan - E
K.V. Mechelen (2e helft.).

00.15 All in the Family. Amerikaanse E
comedyserie. Afl'.: Beoordeel boeken S
op kaft.

00.40 Rete Mia. Italiaans programma. ■
02.40 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 8.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kundige technologie. Les 1.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
15.45 Monitor. Actualiteiten.

16.30 Korkmazlar " eine türkische =Familie in Deutschland. Afl. 4: Der _j
Verdacht.

17.00 Leben auf der Burg. Afl. uit de E
serie Beispiele machen Schule.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur- E
kundige technologie. Les 1. (herh.). E

18.00 Sesamstrasse. E
18.29 Falcon Island. Serie. Afl. 11: E

Die Verschwörer. Paul en Jock zien E
dat Brady en Madden een geheimzin- E
nig telefoongesprek voeren.

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen. E
19.00 Abendschau Bliek ms Land. =
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.05 Agatha Christie. Detektei =Blunt, serie. Afl. 2: Ein gefahrlicher =Geqner. =
21.00 Südwest aktuell - Neues urn =Neun. =21.15 Fragezeichen. Discussiepro- E

gramma over een actueel onderwerp. =
Presentatie: Beatrix Reiss.

22.15 Eine alleinstehende Frau. E
Poolse speelfilm uit 1981 van Ag- E
nieszka Holland. De postbode Irena E
woont samen met haar zoon op een E
kamer. Ze wordt verliefd op de invali- E
de Jacek die droomt van geld en cmi- E
greren. =23.50-23.55 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses: La pensee et les hommes.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Challenge, sportprogramma. 23.00-
-23.30 Nieuws, weerbericht en beursbe-
richten.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 VARA Radio
IWoensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
13 32 Journalistenforum. 14.07
TROS Klantenservice 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein
(17.30 Nws). 18.45Waar waren we
ook alweer? 18.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 19 03 Sport en poli-
tiek. 1.02Romance. 2.02 Clair-Ob-
scur 4.02 Nachtexpress 6.02-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 «Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wilwel. 14 04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment 19.03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20 30 NCRV
Bulletin 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
904 Vrouw zijn op drie 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.03 La stampa
22.03-24 00 Stompin'.

Radio 4
7 00 Nws 7.02 Preludium. 7.53 Hel

levende woord. 8.00 Nws 8 02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek van Joseph Haydn
(13). 10.30 Orkestpalet: Residentie
Ork. met sol 11 50 In de schaduw
van de meesters. 12.35 Promena-
de: Heerlens Salonork. Da Capo.
1300 Nws. 1302 Lunchconcert
14.00 Songs of praise. 14.30
AVRO's telekaart. 16.00Over com-
ponisten gesproken. 17.00 Jaccos
keus. 18.00 Nws. 18 02 CeDéa.
20 00 Nws. 20.02 Shura Cherkass-
ky in Amsterdam: Pianomuz. ca.
21.00 Josef Hoffmann 21 30 Voor-
bij de tijd 22 30-24.00 Voor het stil
wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
_ifm Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
I _°£r de vrouw-
[? TV-fruitmand. Programma met"""stelijke liederen. Presentatie: He-

£ van Dijk.
5 'M3.05 Nieuws voor doven en

KfciP 6 prijs van een roeping. Ge-
jfe, met Ank Cappon die al meer
jt., u jaar als zendelinge in Noord-
rand werkt. (herh.).
2$ Nederland te water. 3-delige
IJ16jover het waterrijke Nederland.

I'- Bruggen en veren.

' Highlight. Programma over het
* yan de zanger/componist Car-

-1 'om Sawyer. Jeugdserie. Afl.:
Praatjesmaker. Torn neemt een

tegen ziekte maar het[% valt niet zo goed.
■f oT)Kinderkrant. Kinderpro-■prna.
"ft ""Journaal.

"'idsein 1. Gevarieerd nieuws-

Avonturenbaai. CanadeseJ9aserie. Afl.: Menselijke fout.FJneer j.l. een maritiem weten-
[apper en zijn unieke kostbare. ast naar het aquarium vliegt ver-T!elukt zijn helicopter.

]]; ""Journaal.
r_ Ronduit radar. Jongerenpro-pma gepresenteerd door Wilma|9 en Bert van Leeuwen., Pc Campbells. Canadese se-in, '-: Een goede buur. Captain
Kjs huis brandt af en de Campbells
L?en hem en zijn gezin uit bij henc"lven.F Bunkeren. Alternatief actualitei-
Pjgfamma.[? De natuur van Australië. Afl.:L^rschroeide ,andL "fan en alleman. Gevarieerdi lelijks programma gepresen-a door Jan van den Bosch.

22.05 Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten
en achtergronden.

22.35 Wit begint, zwart wint? 7-deli-
ge serieover de gevolgen van de toe-
nemende welvaart. Afl. 1.

23.00 ""Journaal.
23.10-23.40 In beeld.... JanKooistra.

Portret van deze schilder.

# Een opname uit de serie
'Nederland te water. (Neder-
land 1 - 15.30 uur)

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25
Waterstanden. 9 30 Leven op leef-
tijd. 10.00 Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12 05 Het oog van
de naald 12 30 Het voordeel van
de twijfel 13.00 Nws 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Geschiedenis
en archeologie van de bijbel. NOS:
15.00 Meer over minder. 16 00
TROS Schlagerfestival 17.00
TROS Dierenmanieren. 17 40 Ba-
sicode 3 magazine. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum 18.20
Uitzending van de PvdA. 18.30

TROS Astrologica. 19.00 Progrvoor buitenl werknemers. 20.30
Klassieke mechanica. 21 00 Land-
schaptekenen 21 30 Computers in
de klas. 2200-24.00 Gemeente-
raadsverkiezingen in het Turks en
Marokkaans.

RTL Plus
i 06.00 Ultraman-Mem geheimes Ich.

Amerikaanse serie. (herh.).
i 06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
! 08.30 RTL aktuell.
! 08.35 Tele-Boutique. (herh).
i 09.00 RTL aktuell.j09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

i 10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. (herh.).

j 11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor
i jongeren, (herh.).
i 11.45 Doctors Hospital. Amerikaan-: se serie. (herh.).
i 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
| te RTL Orkest.
{ 13.00 Tele-Boutique.: 13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh).
■ 14.15 Die Springfield Story. Ameri-
■ kaanse serie. (herh.).: 15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
E serie.
E 15.30 Spiel mit.
E 15.40 RTL aktuell.
E 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
E 16.00 Messe - Markt - Meinung. MetE een live-verslag vanaf de Cebit te

Hannover.
■ 16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl. 16: Der Liebes-
dienst.

■ 17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

E 17.45 Spiel mit: Sterntaler.
| 17.55 RTL aktuell.
E 18.00 Dr.mcd. Marcus Welby.
| 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
■ 19.05 Weerbericht.
■ 19.15 CHiPs. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Unter Drogen.
E 20.15 Die unglaubliche Geschichte
E der Mrs K.
E 21.50 Das Model und der Schnüffler.
E Amerikaanse serie. Pilotafl.
| 23.30 RTL aktuell.
E 23.40 Stürme dcs Lebens. Franse
E serie. Afl. 1: Der geliebte Feind.
■ 00.35 CHiPs. Amerikaanse misdaad-

serie, (herh.).)
i 01.20 Messe - Markt - Meinug.
■ (herh.).
■ 01.45-01.50 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
j06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
[ SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
| kaanse familieserie. Afl.: Ein Woche-
| nende zu zweit. 09.00 SAT.I Bliek.
■ 09.05 Love Boat. Amerikaanse familie-: serie. Vandaag: In Badewannen schlaft
■ man nicht. 09.50 Teletip Haushalt. Aan-

" si. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
j10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Robin
{ Hood, der Freiheitsheld, Britse avontu-
| renfilm uit 1967 van C.Pennington-Ri-
{ chards. Aansl. Tekenfilm. 12.15: Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00:Programmaoverzicht. 14.05 ALF - Er-
■ innerungen an Melmac. Afl.: Drei Man-
■ ner und ein Boot. 14.30 Teletip Ge-

" sundheit. 14.40 Love Boat. Vandaag:
■ Jeden Preis für ihre Firma. 15.30 Hap-: py Days. Vandaag: Es tut nur weh,
: wenn ich lache. 16.05 Verrückter vilder
| Westen. Vandaag: Die Nacht der gro-
| Ben Erpressung. 17.00 SAT. 1 Bliek.
[ 17.10 Nachbarn. Afl. Streit unter alten
jFreunden. 17.45 Programma-over-
■ zicht. 17.50Raumschiff Enterprise. Afl.:

" Das Jahr des roten Vogels. 18.45 SAT
■ 1 Bliek. Aansl. SAT.I Wetter, en pro-
■ gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
j 19.50SAT.I Bliek, aansl. SAT.I Wetter
[ en programma-overzicht. 20.00 Mike
: Hammer. Amerikaanse serie. Afl.: Töd-
| liche Falie: Sex. 20.55 SAT.I Bliek.| 21.00 Geliebter Schuft, Italiaans/Fran-
: se komedie uit 1966 van Jean Becker.j22.50 SAT.I Bliek. 23.00. Cannabis -■ Engel der Gewalt. Coproduktie van
■ Duitsland/ltalië/Frankrijk uit 1970 van
■ Pierre Koralnik. 00.30-00.40 Program-
■ maoverzicht.

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, DeBuren, Agenda en
Muziek. 13.05. 14.02. 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17 02 Reg.
weerber 17.05-23.00 Uitslagen,
analyses en commentaar op de
Gemeenteraadsverkiezingen

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen.
Morgen (6.30-7.00 Nieuws 7.30
Nieuws en FLV.A.-berichten ) 8 00
Nieuws 8.10 Koffers & co 10.00
Nieuws 10.03Het schurend schar-
niertje 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest 12.00

Limburg Vandaag 13.00. Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14 00 Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18 10 Rijswijckfoon.20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws
22 05 Jazz Kaffee. 23.30-6 00
Nachtradio. (0.00, 500 en 530
Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut Aufgelegt 13.00 Mitmenschen
14 05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischun Broadway undKudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22 30-
-04.05 Nachtexpress.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Home to Roost.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Animal album.
16.10 Round the bend.
16.35 Alfonzo Bonzo.
17.00 Grange Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bob's full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 Wish me luck.
21.00 The match.
23.00 News and weather.
22.30 The budget.
23.40-00.10 Q.E.D.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Volgens aankondiging.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime Live.
14.00 One o'clock news.
14.30 Open Space: A shabby dog.
15.00 Almost Grown.
15.40 Advice shop.
16.10 Food and drink.
16.40 International Snooker.
17.30 The budget.
18.00 Newsround extra.
18.10 Troublemakers.
18.35 Buongiomo Italia.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 Family Marters.
21.00 Rough guide to careers.
21.50 Point of view.
22.00 Nine O'clock news.
22.30 The budget.
22.40 Comic relief: Follow your

nose: Gryff Rhys-Jones.
22.55 Never come back.
23.50 Newsnight.
00.25 The late show.
01.05 Weatherview.

Eurosport
06.00 International Business report.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 Motorsport. 11.00
Basketball. 12.30 Goals! 14.00 Golf.
15.00 Vasa Ski Race. 16.00 Indoor
Football. 17.00 Basketbal. 19.00 Fun-
board spektakel. 20.00 Trans World
Sport. 21.00
Basketbal. 23.00 Football. 00.00-02.00
World Championshp Boxing.

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

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

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
'Gluckstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
08 30 Für die Kranken. 9 10 Musi-
kexpress. 10.00-1200 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender 13 00 Frischauf
14 05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk 15.00 Music
and More. Die C B.S.Radio Show
1605-1800 BRF International
18 10 BRFAktuell 18 40-20 05 Or-
gel und Chormusik.a

Luxemburg/RTL
400 Musik Non-5t0p.5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen 12 15 Casino para-
de 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen 17.15 Musik-
duell 17.50 Sport-Shop. 19 00
Neunzehn Vierundzwanzig 00 00-
-01.00 Traümtanzer.
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van het CDA de kwaliteiten en
capaciteiten van de lokale poli-
tieke partijen en hun kandidaten
te kleineren en zelfs te ontken-
nen".

Van onze correspondent
SIMPELVELD - Alle zes lokale
lijsten in Simpelveld trekken
deze week in de plaatselijke pers
eensgezind van leer tegen het
CDA in dezelfde gemeente. Bij
het hoofdbestuur van het CDA in
Den Haag werd een schriftelijke
klacht gedeponeerd, waar overi-
gens nog geen reactie op is ont-
vangen
De christendemocraten wordt
aangewreven in hun campagne
aanmatigende en beledigende
uitspraken aan het adres van de
plaatselijke groeperingen ge-
daan te hebben. Hun bestaans-
recht werd in twijfel getrokken
en van boerse etiketten voorzien.
Het CDA heeft in de optiek van

de lokale fracties alle fatsoens-
normen overschreden.
Letterlijk stellen de verbolgenlijsten: „Zonder goed geïnfor-
meerd te willen zijn en met on-verholen minachting tracht deafdeling Simpelveld-Bocholtz

De beide dissisdenten achten de
boze reactie begrijpelijk en ge-
rechtvaardigd: „Als het om poli-
tieke belangenbehartiging gaat,
kan het bestaansrecht van lokale
partijen niet worden aangetast.
Welke voorkeur men ook heeft:
het recht van anderen om op an-
dere wijze de belangenbeharti-
ging vorm en inhoud te geven
dient te worden gerespecteerd."Inmiddels hebben de 'lokalen

Als tuincentrum op meubelboulevard In de Cramer

Heerlen kiest voor 'ZOL'

waterstaat opdracht zou geven de
verkeersintensiteit nog eens te on-
derzoeken.

„Die mening wil ik best horen", al-
dus Coumans, „Maar ik verwacht
dat dat niet zal gebeuren. Zeker niet
als de minister het provinciaal we-
genverkeersplan er op na gaat le-
zen".

Al jarenlang is er sprake van grote
verkeersoverlast op de St. Pieter-
straat. De nieuw aan te leggen rand-
weg SW-26 had daar verandering in
moeten brengen. Maar deKerkraad-
se raad torpedeerde dat plan in mei.
Overigens zei Coumans het wel 'in-
teressant' te vinden als de Rijks-
overheid de situatie nog eens zou
onderzoeken. En dat met name zou
vergelijken met soortgelijke verbin-
dingswegen elders in den lande.

Volgens Coumans is dat niet aan de
orde. Op de St. Pieterstraat is name-
lijk geen sprake van overwegend
grensoverschrijdend verkeer. „De
provincie heeft het nodig gevonden
om in het Wegenverkeersplan die
straat niet meer als provinciaal aan
te merken. Daarom is het oplossen
van deproblematiek dan ook een lo-
kale zaak", vindt de wethouder.

KERKRADE - „Blijkbaar is minis-
ter Maij-Weggen niet goed geïnfor-
meerd". Dat is de reactie van wet-
houder André Coumans uit Kerkra-
de op de uitlatingenvan de minister
over de St. Pieterstraat in Kerkrade
tijdens haar bezoek aan deze regio.
Maij-Weggen vertelde dat ze Rijks-

Van onze verslaggever

De ZOL stelde zelf de voorwaarde
dat het tuincentrum aan de Europa-
weg in Landgraaf pas twee jaar na
opening van de nieuwe winkel op
het Heerlense Industrieterrein In de
Cramer pas gesloten hoeft te wor-
den. De Heerlense branche-selectie-
commissie heeft de ZOL maar één
jaar gegeven. Daarmee moet het be-
stuur van het Werkvoorziening-
schapnog mee akkoord gaan. De di-
rectie zal het bestuur adviseren vast
te houden aan één jaar plus de tijd
die nodig is voor het afwerken van
een eventueel ingezet nieuw sei-
zoen. Als het bestuur van de ZOL en
de Heerlense commissie het hier-
mee eens zijn, dan betekent dat vol-
gens ZOL-directeur Lex Voncken
dat de kans dat het centrum er komt
steeds groter wordt.

Brand in
drugspand

Geldboete voor
motordief

BRUNSSUM - Wethouder Bou-
mans van de Borger-raadsfractie in
Brunssum heeft zich gisteren woe-
dend gereageerd op uitpraken van
CDA-lijsttrekker Jo Palmen, die be-
gin deze week liet weten de komen-
de vier jaarfeitelijk liever oppositie
te willen voeren, dan met deBorger-
fractie een coalitie te vormen.
„De Borgerfractie staat in principe
open voor samenwerking met alle
partijen. Maar door zon uitspraak
van Palmen is samenwerking met
het CDA voor de komende vier jaar
wel een erg bedenkelijke zaak ge-
worden. Bovendien is het flauwe-
kul, wanneer Palmen zegt dat we
niets bijdragen aan het bestuur van
Brunssum. We leveren namelijk
twee wethouders aan het college en
dragen dus het meeste bij," zegt
wethouder Boumans, die naar aan-
leiding van de uitlatingen van Pal-
men het voor deze week geplande
overleg met het CDA heeft afge-
zegd.
De Borgerfractie is in Brunssum de
grootste lokale partij en vormde de
afgelopen vier jaar samen met de
PvdA en het CDA de Brunssumse
regeringscoalitie.

Van onze verslaggever

Ontploffing
verwoest huis
in Zeswegen

de brandweer arriveerde, vertrok zij uit het
huis. „Ik kom hier nooit meer terug," riep de
vrouw toen in overspannen toestand.
Ook de buren aan de overkant, dieeveneens
schade aan hun huis opliepen, willen zo snel
mogelijk uit Zeswegen vertrekken. „Een
wonder dat geen gewonden zijn gevallen.
Maar voor mij is deze ontploffing de bekende
druppel", aldus debewoner van het aangren-
zende pand.

Wel meer buurtbewoners plaatsten gisteren
overigens vraagtekens bij de oorzaak van de
ontploffing: „De woning stond al tien dagen
leeg. Hoe kan er dan gas ontsnappen?"
Aan de achterkant van de woning waren vol-
gens getuigen sporen van braak ontdekt. De
politie wilde daarop niet reageren.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een ontploffing in een leeg-
staandrijtjeshuis aan de Zeswegenlaan zorg-
de gistermorgen om half zes voor de nodige
opschudding in de Heerlense wijk Zeswe-
gen. Bij de vermoedelijke gasontploffing
raakte niemand gewond.Het pand is door de
enorme knal verwoest en werd gistermorgen
reeds grotendeels gesloopt. Ook de aangren-
zende twee woningen liepen schade op.

" Ravage in Zeswegen na ontploffing. Foto: marcel VAN HOORN

een van die huizeneen alleenstaande bejaar-
de vrouw woonde. Ik probeerde haar er op te
wijzen dat het instortingsgevaar erg groot
was. Maar de bejaarde wilde haar woning
niet verlaten", aldus de ooggetuige. Pas toen

Om 05.25 uur zag een buurtbewoonster, die
op weg was naar haar werk, een grote vuur-
bal in een nabij gelegen woning, gevolgd
door een forse knal en glasgerinkel. De
vrouw spoedde zich vervolgens in paniek
naar de twee aangrenzende panden om hulp
te bieden aan de bewoners. „Ik wist dat in

Wethouder Jan Bontenvan Land-
graaf reageerde gisteren positief op
de plannen. Weliswaar verliest zijn
gemeente 20 arbeidsplaatsen maar
die worden elders ruimschoots ge-
compenseerd. Allereerst gaat ZOL-
directeur Voncken een notitie voor-
bereiden waarin onder andere ook
rekening wordt gehouden met
Tuincentrum TAN in Vaesrade dat
ook graag naar In de Cramer wilde
komen. Het is mogelijk dat TAN
straks zal verhuizen naar de Euro-
paweg in Landgraaf. Daarnaast zal
de ZOL nieuwe activiteiten opstar-
ten op het Landgraafse industrieter-
rein Strijthagen. Het gaat om de
combinatie spuit- en montageactivi-
teiten machinale houtbewerking.
Aan de Europaweg zal de ZOL
hoogstwaarschijnlijk het kweekge-
deelte gaan uitbreiden. Alleen de
winkel verhuist naar Heerlen. Vol-
gens Jan Bonten zal het aantal ar-
beidsplaatsen bij de ZOL 'aanmer-
kelijk worden uitgebreid. Wel wil
hij dat het tuincentrum Van der
Mark in Landgraaf niet tussen de
wal en het schip raakt.

De verwachting is dat de meubel-
boulevard én het tuincentrum in
1991 geopend kunnen worden. Ove-
rigens zijn de overige tuincentra in
de regio niet erg te spreken over de
uitbreidingsplannen van de ZOL.
De directeuren Voncken (ZOL) en
Ritzen (TAN) waren gistermiddag
niet bereikbaar voor commentaar.

Poshief

SP vermoedt
vrijkomen
gas op hei Van onze verslaggever

MAASTRICHT/HEERLEN - Con-
form de eis van de officier veroor-
deelde de Maastrichtse politierech-
ter mr G. Hermesdorf gisteren een
driëntwintigjarige inwoner van
Heerlen wegens diefstal van een
motorfiets tot een boete van 500 gul-
den en een voorwaardelijke gevan-
genisstraf van drie weken, met een
proeftijd van twee jaar.

De jongeman sloopte vorig jaar in
Aken het slot van een motor en be-
gon vervolgens met de tweewieler
rond te rijden. Toen hij onderweg
werd geplaagd door pech, kreeg hij
spontaan hulp aangeboden door
een voorbijganger, die achteraf de
eigenaar van de motorfiets bleek te
zijn. Snel wist deze het euvel te ver-
helpen om vervolgens linearecta op
zijn eigen motor naar een politiebu-
reau te rijden. Even later werd de
Heerlenaar ingerekend.

Van onze verslaggever

woorden...

teliëf
Hei
Ml re(ie/ 'de Eenhoornjacht'
3(j ,.op zondag 25 maart om

h(ik eUl herPlaatst aan de Fa-
ir rk te Brunssum. Het
h^ *" rans Cox gemaakte
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p Straatkunst, die
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ft het 9- llerlei straatkunst,
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r*u„,-„ Cantate' luisteren deln9 op.

e Senhoornjacht

Borger laaiend
over uitspraak

CDA-er Palmen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente
Heerlen heeft de ZOL-bedrij-
ven definitief de bouw van het
grootschalige tuincentrum in
het Themacentrum Wonen en
Vrije Tijd (meubelboulevard)
in Heerlen gegund. Het tuin-
centrum in Landgraaf wordt
een jaar na opening van het
nieuwe centrum in Heerlen
gesloten. Een en ander blijkt
uit een publicatie in het blad
'ZOL-kontact'.

Verkiezingen
op tv Kerkrade

BRUNSSUM - De Socialistiese
Partij in Brunssum en Heerlen ver-
moedt dat op de Brunssummerhei-
de, in de buurt van het Bezoekers-
centrum en de Sterrenwacht, me-
thaangas vrijkomt.

In een brief aan het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg vraagt de
SP hierover opheldering, aangezien
er volgens de fractie bij het perso-
neel van bovengenoemde instellin-
gen gezondheidsklachten te note-
ren zijn, die veroorzaakt kunnen
worden door het gas. Volgens de SP
zijn de gebouwen van de Sterren-
wacht en het Bezoekerscentrum
neergezet op een voormalige stort-
plaats. Vandaar de gasvorming, al-
dus de fractie. De SP wil nu onder-
zocht zien of er daadwerkelijk me-
thaangas in grote hoeveelheden
vrijkomt.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De lokale omroep in
Kerkrade verzorgt vanavond van
19.30 tot 21.30 uur een rechtstreekse
tv-reportage van de verkiezingsuit-
slagen zoals die in het stadhuis bin-
nenkomen. PresentatorLeo Hauben
verzorgt beschouwingen, commen-
taren en natuurlijk interviews met
de Kerkraadse politieke coryfeeën.

HEERLEN - In een drugspand aan
de Schaesbergerweg in Heerlen is
gistermorgen om kwart over acht
brand uitgebroken. Twee junks, die
op de benedenverdieping sliepen,
konden door tijdig ingrijpen van de
brandweer uit hun benarde positie
worden bevrijd.

De twee mannen moesten met ver-
giftigingsverschijnselen in het
Heerlense ziekenhuis worden opge-
nomen. De huiseigenaar, die op de
bovenverdieping van de woning
verbleef, en een vierde bewoner lie-
pen geen verwondingen op. De bin-
nenbrand is waarschijnlijk ontstaan
door een omgevallen brandende
kaars. Volgens een woordvoerder
van de politie was er geen stroom-
en gasvoorziening in het onderko-
men pand. De politie zal een ver-
zoek richten aan de commissie
Bouw- en Woningtoezicht om het
huis onbewoonbaar te verklaren
omdat het pand ernstig vervuild is
als gevolgvan een opeenhoping van
vuil, schimmelvorming en lekka-
ges.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente-
raadskandidaat Jan Schurer uit
Landgraaf heeft gisteren bij de poli-
tie aangifte gedaan van smaad. Dit
nadat in de kern Rimburg dinsdag-
nacht huis aan huis pamfletten wa-
ren bezorgd met grievende teksten
aan het adres van de CDA-kandi-
daat. In die nacht werd de politie al
getiptover de 'folder. De bezorgers
werden echter niet aangetroffen.
Wiel Heinrichs, lijsttrekker van
Schurers partij, vindt de actie zo
weerzinwekkend dat hij er geen
woorden aan vuil wil maken. De po-
litie verzoekt eventuele getuigen
contact met haar op te nemen.

CDA-er doet
aangifte

wegens smaad

Theater
'*e excuses aan het Heer-

") $lreektheater. Door een
h deze krant ontstond bij
f wat mensen de indruk
üe voorstelling van het- gisteren in de
'toburg, niet door zouL \ Wij vermeldden in een
pn de oplage namelijk dat
«ouwburg gisteravond het
!l zou zijn van de traditio-*tem-In. Maar die wordt,! 0-ltijd, op de dag van de

gehouden. Van-
dus... ,

Pirts
hter Roda JC, Gêne Hans-
's morgen te gast op basis-

°' Douue Weien in Heerlen,
zal aan de leerlin-

wirts uitreiken met daarop|°9o van de school.

opbrengst
i^er Fransiscaan Max van

docent aan het Ber-
r-inus-college in Heerlen,
I terugzien op een geslaagd
?rig priesterfeest. Als af-r*9 werd op de school eenporloop gehouden voor'kinderdorpen en het lepra-
fonum 'Santa Isabel' in
y-ië. De Bernardiunus-leer-"jj liepen 20.000 gulden bij-
fin daar mag men terecht

trots op zijn.

Loud

Politiek café in Brikke Oave
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - In Cultureel Centrum de Brikke Oave in Brunssum
wordt vanavond een politiek café gehouden voor de hele Brunssum-
se bevolking. Tijdens deze bijeenkomst zullen de uitslagen van de
verschillende stembureaus via een geautomatiseerd systeem bekend
worden gemaakt. Bovendien bestaat de mogelijkheid om belangrijke
voetbalwedstrijden via enkele teevee-schermen in de Oave op devoet
te volgen. Overigens houdt het CDA Brunssum na 19 uur zelf een po-
litieke avond in het Unitasgebouw.

(ADVERTENTIE) .
2kilo verse

Friki kuikenbouten

\S^_no„9„...
vanJShOGTvoor peJkiam! °

janlinden.
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

LENTE IN DE RAAD
stem vandaag solidair en milieubewust: kies .^^gA j^
■ André Brauers (Kerkrade. lijst 6, nummer 1)
■ Paul Simons (Heerlen, lijst 5, nummer 1) I
■ Jan Muijtjens (Geleen, lijst 6. nummer 1)

PRDPM■ Hub Bemelmans (Sittard, lijst 4, nummer 1) LINKS

(ADVERTENTIE)

STEM VVD i*M
BRUNSSUM mjA
LIJST 7 BJË

'Maij-Weggen niet
goed geïnformeerd'

Wethouder Coumuus over kirestie St. Pieterstraat:bij het hoofdbestuur van hetCDA in Den Haag een schriftelij-
ke klacht ingediend. Pikant de-
tail: in een andere advertentie
onderschrijven Arno Baumannen Riet Brouwers-Boon, tweeoud CDA-raadsleden, de aanval
van de 'lokalen' op hun vroegere
partij. «

Lokale partijen
Simpelveld boos
op CDA-fractie
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Geboren 19-3-1990:
Gijs Josephina

Leona Jord
dochter van:

Paul en Maud Snijders
zusje van:

Muys en Steph
Kerkrade, Kampstraat 110

enige en algemene kennisgeving
in dankbare herinnering aan wat. zij voor ons betekende, hebben
wij afscheid genomen van onze
dierbare zus, schoonzus, tante en
nicht

anna pesch
zij overleed op de leeftijd van 76
jaar, voorzien van de h.h. sacra-
menten.

elsloo:
familie pesch-offermans
familie übaghs-pesch

susteren, 19 maart 1990
corr.adres: stationsstraat 179
6181 ah elsloo

de plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag
22 maart om 10.30 uur in de kerk
van de h. amelberga te susteren,
waarna we haar te rusten leggen
op het oude kerkhof te elsloo.
bijeenkomst in de kerk. geen con-
doleren.
de overledene is opgebaard in de
rouwkamer van uitvaartcentrum
daemen & zn., heirstraat 41 te els-
loo; gelegenheid tot afscheid ne-
men dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

t
Na een kort ziekbed, overleed toch nog vrij onver-
wacht, voorzien van het h. oliesel, in de gezegende
ouderdom van 94 jaar, in het ziekenhuis te Sittard,
onze dierbare moeder en schoonmoeder, lieveoma
en overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Theresia Lambermon
weduwe van

Henricus Claessen
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Bertha Verhees-Claessen

Ton Verhees t
Thera en Peter, Chantal

Susteren: Jessie Sanders-Claessen
Piet Sanders
Familie Lambermon
Familie Claessen

6114 HL Susteren, 20 maart 1990
Wijnstraat 17
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehoudenzaterdag 24 maart om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga
te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 23 maart om 18.30 uur herdenking in de
kruisweg, gevolgd door avondmis in voornoemde
kerk.
gelegenheid tot afscheid nemen dagelijksvan 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, in de leeftijd van 68 jaar, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Helena Snackers
weduwe van

Lei Nijsten
In dankbare herinering:

Munstergeleen: kinderen en kleinkinderen
20 maart 1990
Corr.adres: Kneykuilerweg 6, 6456 AX Bingelrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 23 maart as. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius
te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van donderdag 22 maart
as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

_~^~^~^~^~^~^~""^"""^"~~^"^~^"^"^"^"^"^"^"^"i
Toen leven lijden werd,
kwam de dood als een verlossing.
Rust zacht.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij, toch nog on-
verwacht, afscheid moeten nemen van onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Alexander Hendrik
Zwartjes

weduwnaar van

Louise Walburg
geborente Batavia op 14 juli 1933.

Landgraaf: Sabine Jeurissen-Zwartjes
Paul Jeurissen
Torsten, Jente

Heerlen: Michael Zwartjes
Jolanda Zwartjes-Vullings
Familie Zwartjes
Familie Walburg

Heerlen, Limburgiastr. 88, 19maart 1990
Corr.adres: Pijler 24, 6372 MX Landgraaf
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 23 maart om 13.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeenkomst
om 13.15 uur en gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren is.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
ons bestuurslid

Henny Zwartjes
Met respect zullen wij terugdenken aan zijn per-
soon en dewijze waarop hij zich heeft ingezet voor
onze vereniging.

Namens het bestuur en leden van
RKW Helios 23

l lNa een liefdevolle verzorging in Kapelhof is, in de
leeftijd van 97 jaar, van ons heengegaanonze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Josefine
Poyck-Clahsen

echtgenote van wijlen

Hubert Poyck
In dankbare herinnering:

Kerkrade: S.M. Thijssen-Poyck
P. Thijssen

Australië: P. Poyck
en haar klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 19 maart 1990
Kapelhof
Corr.adres: Haghenstraat 69, 6461 VTKerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 23 maart a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aan-
sluitend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
Donderdag 22 maart zal de overledene, bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.30
uur in bovengenoemde kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

l lIn dankbare herinnering, delen wij u mede dat, na
een langdurige ziekte en met een geduldig gedra-
gen lijden, toch nog onverwachtvan ons is heenge-
gaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hens Matheijsen
echtgenoot van

Gerda Nacken
Hij overleed op 55-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Nieuwenhagen: Gerda Matheijsen-Nacken
kinderen en kleinkinderen
Familie Matheijsen
Familie Nacken

637,3 GK Landgraaf, 20 maart 1990
Jurgenslaan 13
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart
as. om 14.30 uur in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 14.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.15 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede dat God, ge-
heel onverwacht, tot Zich heeft genomen, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Jo Arets
echtgenoot van

Mieny Borjans
Hij overleed op 57-jarige leeftijd, gesterkt door het
h.- oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Chevremont: Mieny Arets-Borjans
Utrecht: Ine Arets

Erik Welmers
Chevremont: Pierre Arets

Esmeralda Arets-Meijer
Maud

Chevremont: Yvonne Arets
Ron Kroonen
Familie Arets
Familie Borjans

6464 AJ Kerkrade, 20 maart 1990
St.-Leonardusstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chevremont, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis vrijdag 23 maart as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks 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.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij u kennis
dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heenge-
gaan, onze lieve vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, oom en neef

Johannes Martinus
Janssen

echtgenootvan wijlen

Elisabeth Hubertina
Paumen

Hij overleed op de leeftijd van 87 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.
Munstergeleen: P. Janssen

A. Janssen-Pijnenburg
Stem: C. Hoogmans-Janssen

P. Hoogmans
Einighausen: C. van den Bongard-Janssen

G. van den Bongard
Geulle: M. Janssen-Janssen

W. Janssen t
Stem: J. Janssen
Stem: M. Janssen

Bunde: S. Muytjens-Janssen
A. Muytjens

Stem: H. Janssen
E. Janssen-Gelissen

Bom: L. Janssen
L. Janssen-Backus

Stem: M. Janssen
A. Janssen-Janssen
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6171 BC Stem, 19 maart 1990
Sanderboutlaan 87
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart om
10.30 uur in de St.-Jozefkerk te Kerensheide-Stein.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 17.00 tot 17.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Op 14 maart 1990 overleed

Leonora Frederika
Lefeber

echtgenote van

Christiaan Fiddelers
geboren 5 april 1902
De crematie heeft op uitdrukkelijk verzoek in zeer
intieme kring plaatsgehad.
Zij dankt allen die haar laatste jaren hebben ver-
licht met hun vriendschap en zorgzaamheid.

Enige en algemene kennisgeving
„ln paradisurn deducant te Angeli"

t
Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor het vele
goede dat zij ons heeft gegeven, delen wij u mede
dat op 71-jarige leeftijd na 'n kortstondig ziekbed
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn dierbare zus en vriendin, onze dier-
bare huisgenote en medezuster

Wilhelmina Maria
Kassing

Zuster Maria
Hubertus

Heerlen: Gertrud Kassing
Jos deKlerk

Tegelen: Provinciale overste en
zrs. van O.L.Vrouw

20 maart 1990, Venloseweg 6, Tegelen
Corr.adres: Schuttenstraat 4A, 6413 CA Heerlen
Zr. M. Hubertus is opgebaard in het St.-Maartens-
gasthuis, Tegelseweg, Venlo.
In deKloosterkapel Venloseweg 6, Tegelen zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden, vrijdag
23 maart om 11.00 uur, d.a.v. begrafenis op het
kerkhof aldaar.

I t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingenwaarvan zij in dit leven heeft mogen genie-
ten en geheel vol overgave aan de Heer, heeft na
een leven van hard werken afscheid moeten ne-
men, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Helena
Rutzerveld

, weduwe van

Joseph Simons
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 87 jaar, in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Hub Simons
Miets Simons-v.d. Sluiszen

Eygelshoven: Sjef Simons
Annie Simons-Tilmans

Nieuwenhagerheide: Annie Tilmans-Simons
t Leo Tilmans
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Rutzerveld
Familie Simons

Kerkrade, 19 maart 1990
Vroenstraat 97
Corr.adres: Zwaluwstraat 40, 6469 XS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
opvrijdag 23 maart a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van St. Jan de Doper te Eygelshoven, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake donderdag 22 maart om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen heb ik kennis genomen
van het overlijden van mijn werkgever,
collega en vriend

Martin Pijpers
Chris Hendriks

Nuth, maart 1990

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden tij-
dens de ziekte, het overlijden en de crematie van
mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Frits Verschuren
Wij willen u allen langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances, h. missen en bloemen,
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar Imstenrade.
Zijn rustplaats is nu Schifferheide.

Stiny Verschuren-Theunissen
Wim en Mariene
Ingrid en John
Rob en Esmeralda

Kerkrade, maart 1990
Kremerstraat 61
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 25 maart a.s. om 11.30 uur in de St.-Mar-
tinuskerk te Kerkrade-Spekholzerheide.

i MEnige en algemene kennisgef~
f

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede I 'A-
gedurende haar leven heeft omringd, gevent (
met droefheid kennis dat heden na een liefdrer
verpleging in verpleeghuis St. Odilia te Gelee ,jn
ons is heengegaanmijn lievevrouw, onze zor| u
moeder, schoonmoederen oma n

Josephina Cantprfi
echtgenote van ret

René Gijsel Lè
Voorzien van het h. sacrament der zieken ovr
zij op 78-jarige leeftijd. P

ceGeleen: René Gijsel „.
Heerlen: Camille Gijsel rj

Yvonne Gijsel-JLexis
René Ui

Geleen: Lei Gijsel [to
Aline Gijsel-Paes kl
Myra, Astrid, Sven he
Familie Canton s't
Familie Gijsel toe

6164 XS Geleen, 15 maart 1990 ï^Pijperstraat 7 "U

De crematieplechtigheid heeft in besloten fa'
kring plaatsgevonden, op uitdrukkelijke wen
de overledene. ,' 'T

I ' E
tSjo Gijsen, oud 54 jaar, echtgenoot van «rlRoberts. 6215 XC Maastricht, Saturnush
De uitvaartdienst zal worden gehouden op d«
dag 22 maart in de San Salvatorkerk te Da^
Maastricht. Er is geen condoleren.

tPhina van Hoorn, oud 79 jaar, echtgenot j
Laurent Franssen. 6214 PL Maastricht, A. 'rinweg 59. De uitvaartdienst zal plaatsheb!»

donderdag22 maart om 14.00 uur in de St.-La
tuskapel, Victor de Stuersstraat 17 te Maasl
Er is geen condoleren.

tHans Oderkerk, oud 43 jaar, echtgenoo
Rina Wolfs. 6245 GM Eijsden, Verdistraat 1

donderdag 22 maart om 10.30 uur bijeenkofl
de St.-Martinuskerk te Breust-Eijsden. Er is i
condoleren.

tFrits Mullenders, oud 83 jaar, weduwnas
Mai Bulte. Maastricht, Brusselseweg 163.A

r.adres: Van Duurenlaan 8, 1901 XX Castricui
uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 23»
om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. I
Via Regia te Maastricht. Er is geen condolert'l

tLies Schreurs, 75 jaar, echtgenote van Ma) «a
broek, Heerbaan 32, 6097 AX Heel. De plee

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdi
maart om 10.30 uur in deparochiekerk St. St«
nus te Heel.

t Pierre Vranken, 75 jaar, weduwnaar van
Fermont, Burg. Steinwegstraat 26, 6043 V"

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wo 't
gehouden donderdag 22 maart om 11.00 uur' 3
parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurj-j
Bijstand te Roermond.

tGerrit Kommers, 87 jaar, weduwnaar van l li
Helwegen. Corr.adres: Cornelisstraat la,

HN Roermond. De plechtige uitvaartdiens
worden gehouden donderdag 22 maart om
uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te 1
mond. »

tllilda van Soest, 58 jaar, echtgenote van
Werpen, Kruiskamp 4, 6071 KM Swalmel

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
derdag 22 maart om 10.30 uur in de parochie *van de H. Lambertus te Swalmen.________________________________________________

a___a;

Wij bedanken u allen voor de hartel
condoleances, bloemen, h. missen en
geleiding naar de laatste rustplaats
mijn lieve echtgenoot, vader en opa

Sjeng Nix
F. Nix-Janssen
kinderen en kleinkind^

De plechtige zeswekendienst zal pl3l
vinden op zaterdag 24 maart a.s. om lï
uur in de parochiekerk te Wijlre.

I -. /
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk V
danken voor het medeleven, ondervonden bil
overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uit^(
dienst, alsmede de begeleiding naar zijn la',
rustplaats, van

Joseph (Joep)
Krautscheid

betuigen wij op deze wijze onze hartelijke datll]
S. Krautscheid-SworowsK 1
Kinderen,
klein- en achterkleinkind

Heerlen, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenw"'
op zaterdag 24 maart om 19.00 uur in de H. &
dus-Majellakerk te Heksenberg-Heerlen. '

officiële mededeling

GEMEENTE BRUNSSUM
Slechts 275 gulden overgemaakt doorraadsleden

Actie 'Democratisch
Roemenië' mislukt

ONTTREKKINGEN AAN
OPENBAAR VERKEEP

Venlo komt op
voor belangen

Tuinbouwschool

heid van de stad en de
'tuinbouw-infrastruc-
tuur' die er aanwezig is.
In een brief aan de Ka-
mercommissie wijst
Venlo erop dat ook het
provinciebestuur het
'uitkleden' van deTuin-
bouwschool verwerpt.

DEN HAAG - De ge-
meente Venlo maakt bij
de Vaste Tweede Ka-
mercommissie voor On-
derwijs en Wetenschap-
pen bezwaar tegen het
advies om de productie-
afdeling van de Middel-
bare Tuinbouwschool
in die stad over te heve-
len naar Horst. In die
plaats moet de hoofd-
vestiging komen van
'het Agrarische Oplei-
dingscentrum (AOC) in
Limburg, met als ne-
venvestigingen Roer-
mond, Heerlen en Ven-
lo.

Het advies is afkomstig
van de 'procescoördina-
tor Agrarisch Voortge-
zet Onderwijs. Per pro-

#Van onze Haagse
redacteur

partijen in Roemenië. Deze zouden
vaak te weinig geld hebben om een
goede verkiezingscampagne op po-
ten te zetten. Zinken leek het rede-
lijk als de raadsfracties in ons land
vijf procent van het geld van hun
campagne zouden reserveren voor
Roemenië.

Venlo vraagt deKamer-
commissie rekening te
houden met de belan-
gen van de Middelbare
Tuinbouwschool. Mor-
gen vindt overleg plaats
tussen de VasteKamer-
commissies voor Land-
bouw en Onderwijs en
Wetenschappen met
minister Braks van
Landbouw en staatse-
cretaris Wallage van
Onderwijs over de fu-
sieplannen in het agra-
risch onderwijs.

Burgemeester en Wethouder;
Brunssum brengen ter kenn^belanghebbenden, dat zij
mens zijn de Raad dezer gef*
voor te stellen om aan het ope
verkeer te onttrekken de na^"
de wegen en weggedeelten:
Snijdershof ged. en Bijm3l
ged. inclusief tussenliggend
pad kadastrtale aanduidingB
Onttrekking aan het openba^J
keer van deze wegen en wegl>
ten is noodzakelijk zodat cc {̂
vang kan worden gemaakt f*1

realisatie van de vervangend,
ningbouwin het bouwplan P
nerbeemden.

Bezwaren tegen deze onttrek*^aam het openbaar verkeer W>.
gedurende 30 dagen, ingaan<
maandag 26 maart a.s. bij d*j
voornoemd schriftelijk word
gediend.

J
De op deze aangelegenheid °king hebbende stukken ligge.,
af reedsgenoemde datum tel"'[,
ter gemeentesecretarie, Lir>d
1, alhier (laagbouw bestu1-1

trum, sectie A.J.Z.).

Burgemeester en Wethoud

Overheveling van de
productie-afdeling is
voor het gemeentebe-
stuur van Venlo echter
niet aanvaardbaar. Als
argumenten worden
onder andere genoemd
de goede bereikbaar-

beuren, dan moet over-
wogen worden 'Horst'
op te heffen en een an-
dere hoofdvestiging aan
te wijzen, zo staat in het
ontwerp-fusieplan te le-
zen.

vincie zijn ontwerp-fu-
sieplannen opgesteld
voor het agrarisch on:
drwijs. Voor Limburg
luiddehet advies dus de
school in Horst hoofd-
vestiging van het AOC-
Limburg te maken.
Voorwaarde daarvoor is
echter, aldus het advies,
dat de productie-afde-
ling van de Tuinbouw-
school Venlo wordt
overgeheveld naar
Horst. Zou dat niet ge-

konden aanvangen. We moesten de
fracties in die gemeente recht-
streeks benaderen", zegt een nog
steeds verbijsterde Zinken.

En: „Het had ook geen zin om veel
langer dan een maand van te voren
met de actie te beginnen. De cam-
pagne van de raadsverkiezing loopt
ook maar enkele weken", geeft Zin-
ken als antwoord op de vraag waar-
om de actie niet eerder werd opge-
start.

Van een groot aantal gemeenten
kreeg het comité geen enkele reac-
tie. Van anderen kwam een schrij-
ven dat de brief door de raad voor
kennisgeving was aangenomen.
„Wat heb ik daar nou aan", vraagt
Zinken zich af. Ook vanuit Zinkens
eigen gemeente Echt werd geen
cent overgemaakt.

„Het beetje geld dat is ingezameld,
waarvan ook nog een deel afkom-
stig was van een particulier, zal via
het Tweedewereldcentrum in Am-
sterdam toch nog Roemenië berei-
ken. Datzelfde geldt voor twee ter
beschikking gestelde stencilappara-
ten. Die waren niet eens afkomstig
van raadsleden, maar van het jonge-
rencentrum de Azijnfabriek in
Roermond", aldus Zinken.

ECHT - De actie om via alle
gemeenteraden in ons land
geld ih te zamelen ten behoeve
van de eerste vrije verkiezin-
gen in Roemenië is volgens
het comité 'Democratisch
Roemenië' in Echt op een mis-
lukking uitgelopen. „De actie
waarvoor alle zevenhonderd
gemeenten in ons land zijn be-
naderd heeft slechts 275 gul-
den opgebracht. Daarvoor
koop je nog geen zakdoeken
voor het comité om de tranen
vanwege het mislukken van
de actie opte drogen", zegt een
teleurgestelde initiatiefnemer
Fons Zinken uit Echt.

Van onze verslaggever

Gemeente-ambtenaar Zinken (te-
vens lid van de partij Nieuw-Lim-
burg) is vooral erg slecht te spreken
over zijn collega-ambtenaren in den
lande. Vanwege het spoedeisende
karakter van deactie- we haddener
nadrukkelijk bijgezet dat de actie
slechts liep tot aan de raadsverkie-
zingen - hadden deze zich wel wat
meer moeite mogen getroosten om
de brieven uit Echt op de juist plek
te krijgen. Als er als raadsfracties in
gemeenten werden bereikt leverde
dat weinig geld op.

Extra subsidie
voor thuiszorg

Dat is niet alleen prettiger voor de
patiënten zelf, maar bespaart ook
geld. Vandaar dat staatssecretaris
Simons nu veertig miljoen gulden
beschikbaar heeft gesteld om de
thuiszorg te bevorderen. Anderhalf

miljoen gulden daarvan is beschik-
baar voor Limburg.
WVC heeft tot deze subsidie beslo-
ten, nadat een experiment met
thuiszorg in vier regio's in Neder-
land een groot succes is -gebleken.

Bij de experimenten is gebleken dat
vooral ouderen een beroep doen op
de intensieve thuiszorg. Elk zieken-
fonds kan zelf plannen opstellen en
aan de ziekenfondsraad voorleggen.

HEERLEN - Patiënten die nu nog
in een zieken- of verpleeghuis wor-
den behandeld, kunnen vaak met
een verbeterde zorg thuis toch in
hun vertrouwde omgeving blijven.

De subsidie zal worden verdeeld
over alle Nederlandse ziekenfond-
sen. Bij de verdeling wordt reke-
ning gehouden met het aantal oude-
ren in het verzekeringsbestand.

„Ik heb er van geleerd dat je blijk-
baar een bekende Nederlander
moet zijn,'wil een actie een kans van
slagen hebben", besluit Zinken.

De bureaucratische afhandeling is
Zinken erg tegengevallen „Eén
schrijven sloeg alles. Daarin werd
gesteld dat ze met onze brief niets

Het comité 'Democratisch Roeme-
nië'waarin naast Zinken ook burge-
meester Bert Janssen van Echt zit-
ting heeft, had met de actie geld wil-
len inzamelenvoor nieuwe politieke
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A-minister Hans van den
nfc (vierde van rechts) werd
jen tijdens zijn bezoek aan
'yimburgse hoofdstad door

geestverwan-
V-O-ar de Dousberg gevoerd,

rfit het sportpark met aan-
rende camping kon hij over
rens heen naar het buiten-
dijken, naar het Belgische

toezeltfziefoto).
van Heemkunde uit

iPlaats heeft onlangs een
°elgisch zeer opgerakeld
erop te wijzen dat het ge-
öousberg volgens een trac-
üü 1843 ten onrechte werd

[taan aan Nederland. De be-
kman reageerde met een ko-
N noot. Hij zei er desge-
ft voor te willen ijveren dat
f°g oudere tractaat uit 1839,
fbij de grenzen van de twee
PUrgen werden vastgelegd,
jfsteld zou worden...

fen goed glas bier in de Vo-Jru_s aan het Vrijthof was
jfrensleed van de Belgen al-
Tfergeten en kwamen ande-
ykiezingszaken aan de orde.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze redactie economie
MAASTRICHT/KERKRADE - De
fabriek van Vredestein in Maas-
tricht en die van Vredestein-dochter
PL Automotive in Kerkrade zullen
niet aan een reorganisatie bij het
Vredestein-concern kunnen ont-
snappen. Dat zegtFrans Plomp, lan-
delijk bestuurder van de Industrie-
bond FNV, die verwacht dat met
name de fabriek in Maastricht niet
buiten schot zal kunnen blijven.

bezuinigingen bij het ministerie van
Defensie het gevaar loopt deze pro-
fijtelijke opdracht kwijt te raken.

Kerkrade
Plomp acht het verder waarschijn-
lijk dat een aantal produktielijnen
van Maastricht of Renkum wordt
overgeheveld naar PL Automotive
in Kerkrade, een Vredestein-doch-
ter die flink aan het uitbreiden is.
Wat al dezeverschuivingen voor ge-
volgen hebben voor het personeel
in Maastricht, Renkum en Kerkrade
weet nog niemand.

Deze week werd bekend dat bij Vre-
destein in Enschede 120 tot 140 ar-
beidsplaatsen verloren zullen gaan.
Het betreft banen in de indirecte
sfeer. Dat zegt althans voorzitter J.
Weustink van de ondernemingsraad
van Vredestein in Enschede, tevens
voorzitter van de centrale onderne-
mingsraad van het rubberconcern.
Hij berekent dat aantal op basis van
het bedrag van 10 miljoen gulden
aan voorgenomen bezuinigingen op
de bandendivisie, dat de directie
noemt in een vorige week verzon-
den adviesaanvraag aan de OR.

Bij Vredestein in Enschede werken

De vakbondsman denkt dat in de
reorganisatieplannen van Vredes-
tein de fabrieken in Maastricht en
Renkum, die deels hetzelfde ma-
ken, een en ander moeten samen-
voegen om de produktie goedkoper
te maken. Maastricht en Renkum
behoren beide tot de 'Incopro'-divi-
sie, de afdeling van Vredestein die is
gespecialiseerd in industriële- en
consumentenprodukten. Maas-
tricht heeft bovendien een regenaat-
fabriek die maar niet rendabel lijkt
te worden.

In Maastricht worden ook wielen
voor rupsbanden van tanks van de
Koninklijke Landmacht gemaakt,
terwijl in Renkum de bijbehorende
schakels van de band rollen. Een sa-
menvoeging ligtvoor de hand, ware
het niet dat Vredestein juist nu door

Amerikaans voedselproductiebedrijf naar Kerkrade

Bruce Foods: werk
voor twintig mensen (ADVERTENTIE)

Stem vandaag
verderdan

vier jaarvooruit!
kies voor

jeugd en ervaring
dynamiek

betrouwbaarheid
duidelijkheid

Leg de basis voor de jaren 2000.
Stem voor de toekomst van Heerlen!

En geef vandaag uw voorkeur aan

_________

Mr. Jeroen van Gessel i jjyjr
| "" . f __É, :.*__

Wmf*%

pen op nog eens 4,2 hectare. Mocht
Bruce Foods ook die grond kopen
betaalt het een bedrag tussen de
veertig en vijfenveertig gulden.
Overigens heeft de gemeenteKerk-
rade nog ongeveer twintig hectare
Dentgenbach in de aanbieding. Het
college verwacht dat het industrie-
terrein nog voor het einde van het
jaarverkocht is.

Pastoor P. Rohs
65 jaar priester

Vanuit Kerkrade wil het bedrijf
straks de Europese markt verove-
ren. Bïuce Fóods heeft 4 hectare
grond gekocht. Op zeer korte ter-
mijn wordt gestart met de bouw van
een bedrijfsruimte. Hiermee is een
investering van ongeveer 6 miljoen
gulden gemoeid.

in Australië. De produkten worden
over de hele wereld afgezet.

Bruce Foods Corporation is een van
de grootste voedselproducenten in
Amerika. Het is een familiebedrijf
dat in 1928 startte met de vervaardi-
ging van diverse pepersauzen.

Bruce Foods zal beginnen met het
maken van twee a drie produkten.
Zodra de fabriek er staat zal een spe-
ciaal trainingsteam uit Amerika een
jaar lang stafmensen opleiden. Di-
recteur Brown liet weten dat de staf
zal bestaan uit mensen uit deze re-
gio. Het bedrijf zal zoveel mogelijk
grondstoffen betrekken uit Europa.
Meest gebruikte ingrediënt bij Bru-
ce is trouwens maïsmeel.

Van onze verslaggever

P'KRADE - Het Amerikaanse bedrijf Bruce Foods Corpo-
J°n zal zich vestigen op het industrieterrein Dentgenbach in
l^r ade. Burgmeester J. Mans en een van de directeuren,
Prown, tekenden gisteren het contract. De Kerkraadse ves-
pg zal in '92 aan 20 mensen werk bieden. Het bedrijfis voor-
Pokend onder merknamen als Casa Fiësta, Cajun King en
Hlsiana Gold, ingrediënten om Mexicaanse eetwaren als
f° te maken.

765 mensen in de produktie en 615
in de indirecte sfeer.

Samenwerking
Vredestein is nog steeds op zoek
naar samenwerkings- of overname-
partners. Eind deze maand zal daar
volgens de bonden meer duidelijk-
heid over komen. Volgens de bon-
den zou Vredestein in gesprek zijn
met verscheidene kandidaten uit de
rubberverwerkende industrie.

Rechtbank acht
heling antiek
niet bewezen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Wegens gebrek
aan bewijs heeft de rechtbank in
Maastricht gisteren een 44-jarige in-
woner van Maasmechelen (B.) en
een 48-jarige Amsterdammer vrijge-
sprokenvan heling van in Frankrijk
gestolen antiek en sieraden. Veer-
tien dagen geleden had officier van
justitie mrP. van Hilten driejaar ge-
vangenisstraf tegen beiden geëist.
De officier heeft inmiddels beroep
aangetekend tegen het vonnis van
de rechtbank.

Het tweetal was tenlastegelegd tus-
sen 1 mei 1985 en 18 september 1986
van diefstal afkomstige kostbaarhe-
den te hebben gekocht in Parijs en
vervolgens illegaal in Nederland te
hebben ingevoerd. Vanuit een wo-
ning in Susteren zouden de goede-
ren daarna zijn verkocht.

De officier had primair gewoonte-
heling tenlastegelegd met als subsi-
diaire varianten opzetheling, uitlok-
king van opzetheling en schuldhe-
ling. Ten aanzien van elk van deze
vormen van heling sprak de recht-
bank de twee mannen echter vrij.
Slechts in een enkel met name ge-
noemd geval achtte zij bewezen dat
goederen waren ingevoerd zonder
betaling van verschuldigde belas-
ting. De rechtbank legde beide
mannen hiervoor een boete op van
tienduizend gulden waarvan zeven-
duizend voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar.

Akkoord over
CAO bij ENCI

MAASTRICHT - De directie van de
Eerste Nederlandse Cement Indu-
strie ENCI in Maastricht heeft met
de vakbonden overeenstemming
bereikt over een nieuwe eenjarige
CAO. De werknemers krijgen vanaf
deze maand 3,5 procent loonsverho-
ging en in junieen eenmalige uitke-
ring van nog eens 2,5 procent.

De leeftijd voor vervroegde uittre-
ding gaat omlaagvan 62 naar 61 jaar.
Het scholingsproject wordt voort-
gezet. Inzake scholing werd beslo-
ten het project van de Stichting Be-
drijfs- en Vakopleidingen Limburg
met een jaar te verlengen. ENCI en
de bonden praten in de loop van het
jaar over het invoeren van een
winstdelingsregeling.

den allemaal 'politiek' gezeten. Zij
hadden liever alcohol dan werk. Ze
stalen het eten van anderen uit de
koelkasten. Die hele groep is nu
weg, naar een andere sporthal. Een
van hen is hier gebleven. Ik heb al
gebeld naar de gemeente dat ze hem
geen geld moeten geven voor een
woning, hij giet het toch maar door
zijn keel."

Zenuwen
Szugger heeft meerop met de Polen
die in zijn sporthal verblijven. „Het
zijn de Oostduitsers die onderling
ruzie maken, niet de Polen." De
Poolse bewoner Vionzek vindt het
begrijpelijk dat er wel eens wat ge-
dronken en eventueel gevochten
wordt in de opvangkampen. „De
mensen wonen hier een maand,
twee maanden, drie maanden en ze
hebben geen vooruitzichten. Dat
werkt op jezenuwen. Dan vlucht je
wel eens in de alcohol."Maar de een
deelt zijn fles met anderen en bouwt
een feestje, terwijl een ander zich
gewoon laat vollopen, reageert
Szugger.

'In de Lintertstrasse liggen verschil-
lende doorgangshuizen. In de hal
hangen A4-tjes met informatie zo-
wel in het Duits als het Pools. Het
echtpaar Schröder heeft een kamer. in een appartement op de tweede

[ verdieping. Ze hebben alles samen-
! gepropt in de ruimte van 12vierkan-

te meter. Er zijn geen kinderen, die
zijn achtergebleven in Oost-Duits-
land.. Jürgen Schröder heeft tweemaal in, de gevangenis gezeten. „Politieke

[ gronden," zegt hij. Donderdag
hoopt hij als vertegenwoordiger te

t kunnen beginnen, zijn vrouw werkt

' als schoonmaakster. Een huis is
'vrijwel zeker. „Ik had het daar niet

[ gemakkelijk," zegt Schröder. „Hier
heb ik het nu ook nog niet eenvou-
dig. Maar ik ben vrij. Ik doe mezelf
liever wat aan, dan terug te gaan."

ans bouwmans

HEERLEN - De 90-jarige emeritus-
pastoor P. Rohs is zaterdag 31 maart
65 jaarpriester. Het jubileum wordt
herdacht met een eucharistieviering
om drie uur in de Sint Pancratius-
kerk. Aansluitend is er receptie tot
zes uur in het Grand Hotel. De rest
van de feestdag wordt doorgebracht
met familie en kennissen.

Optie
Het Amerikaanse bedrijf betaalt
Kerkrade 35 gulden per vierkante
meter. Het bedrijf heeft een optie lo-

Bruce Foods Corporation koos voor
Kerkrade met het oog op de ar-
beidsmarkt, de goede transportmo-
gelijkheden en een plek dicht bij de
afzetmarkt. De laatste concurrenten
voorKerkrade waren Franse steden
alsParijs, Duinkerken en Lyon. On-
danks het feit dat Frankrijk stevige
subsidies in het vooruitzicht stelde
en zelfs een gratis fabriek aanbood,
koos het bedrijf toch voor deKlank-
stad. Ook al vanwege de internatio-
nale allure van tal van andere be-
drijven op het goed lopende indu-
strieterrein.

Landgravenaar
legde eerste
contacten

KERKRADE - Niet het LIOF
maar een gepensioneerde inwo-
ner van Landgraaf heeft de eer-
ste contacten gelegd tussen de
gemeente Kerkrade en het Ame-
rikaanse bedrijf Bruce Foods
Corporation. „De investerings-

bank is zelfs niet in Amerika ge-
weest", vertelde de heer Mikx
van het LIOF.

De Landgravenaar, ooit betrok-
ken bij de import van soortgelij-
ke produkten, hoorde zijdelings
van de plannen van Bruce Foods
en kocht zelf een ticket naar
Louisiana. Daar legde hij contact
met de drie gebroeders Brown,
die de directie van Bruce Foods
vormen. Op die manier kwam
het LIOF uiteindelijk met de
voedselproducent in contact.

Wereldwijd
Kerkrade en het LIOF hebben veer-
tien maanden onderhandeld met
het Amerikaanse bedrijf dat vier
vestigingen heeft in Amerika en één

len. De honderdduizenden Oostduitse
vluchtelingen zorgen voor een belasting van
de Westduitse economie en spanning op de
arbeids- en huizenmarkt. Voor de gemeente-
besturen is het een groot probleem de vluch-
telingen onder te brengen. Zo ook in de
grensstad Aken, waar de sporthallen vol
zijn en de vooruitzichten gering.

e Bondsrepubliek schrapt per 1 juli de

" en speciale financiële steun

Zo^ ®ostduitsers. De Bondsrepubliek hoopt
dl ~e stroom van vluchtende Oostduitsers in: o dammen. De nieuwe maatregel verbiedt

stduitsers niet om zich in de Bondsrepu-
Zri te vestigen maar despeciale noodhulp

hun vanaf 1 juliniet meer ten deel val-

Tientallen bedden op een rij in Akense sporthal

Familie Wolf gaat
nooit meer terug

" Een blik in dekeuken van een van de doorgangswoningen in de Lintertstrasse in Aken. Deze
vrouw uitKiev is een van deDuitstalige Russeji die inAken verblijven. Foto: MARCEL VAN HOORN

veranderingen in de DDR en de
maatregelen van de Bondsregering.

Roosjes
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k

n Democratische Unie
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ln Aken wonen op dit moment 1600
'Übersiedler' en 'Aussiedier', ge-
vluchte inwoners van de DDR en
andere Oostbloklanden. Verspreid
over de hele stad verblijven zij in
opvanghuizen (veelal sporthallen)
en doorgangshuizen. Alles zit op dit
moment vol. Eigenlijk wil Aken
geen nieuwe vluchtelingen uit het
Oostblok meer opnemen, maar de
deelstaatregering Nordrhein-West-
falen heeft erop aangedrongen nog
even door te gaan met de opvang.

Waar de vluchtelingen die de ko-
mende maanden nog komen, moe-
ten worden ondergebracht, weet de
gemeente Aken nog niet, zegt so-
ciaal-ambtenaar Kourten. „Het is
een heel groot probleem voor ons.
Er is gesproken over tenten en pre-
fab-woningen. Een dezer dagen zul-
len we een beslissing moeten ne-
men." De gemeente hoopt echter
dat de toestroom van vluchtelingen
zal verminderen door de politieke

Hier woont het gezin sinds 12 de-
cember 1989. Vijf mensen in een
klein kamertje is wel benauwend,
maar het is hier best uit te houden
en het vinden van een huurhuis is
niet gemakkelijk. „In Karl Marx-

Vechten
Drankmisbruik en onderlinge
vechtpartijen zeggen de bewoners
niet te kennen. Het is rustig in en
rond de sporthal, bevestigt de apo-
theker van de Ahornstrasse. „Het

Petra Wolf heeft privacy. Dat is een
luxe waarover de 54 vluchtelingen
in deTurnhalle aan deAhornstrasse
in Aken niet kunnen beschikken.
De bedden zijn provisorisch van el-
kaar afgeschermd met spaanplaten
schotten, waarnaar de gehele hal
ruikt. Het zeil kraakt bij elke stap.
De vloer is schoon, evenals het por-
taal en de toiletten.

Het is stil in de sporthal. De meeste
bewoners zijn weg. Op zoek naar
werk, naar school of hun zaken re-
gelen.

De doorgangswoning, waar de fami-
lie Wolf woont, ligt aan de rand van
Aken. Het is er groen, heuvelachtig.
Hier in dit oude huis wonen slechts
drie families. Petra Wolf, haar man
en haar drie zonen van 16, 11 en 6
wonen in eenkamer van drie bij vier
meter. Er staan drie eenpersoons
bedden. Op de tafel staat een electri-
sche kookplaat, het serviesgoed,
een koffiezetapparaat, een vaasje
met roosjes en wat speelgoed van de
kinderen.

stoort de omgeving wel dat daar
vluchtelingen zitten, omdat er geen
sportactiviteiten in de hal kunnen
plaatsvinden. Maar dat is natuurlijk
maar een klein probleem."

Dat dronkenschap en ruzies wel
voorkomen, bevestigt beheerder
Szugger van de sporthal aan de
Schwalbenstrasse. In deze sporthal
wonen alleen vrijgezellen, voorna-
melijk Polen en Oost-Duitsers. Het
is er nu redelijk rustig, zegt de be-
heerder. Maar een groep Oostduit-
sers - „rotte appels" - heeft in het
verleden wel problemen opgele-
verd.

Szugger: „Ze kenden elkaar alle-
maal. Van de gevangenis. Ze had-

stadt leefden we eenvoudig. Dat
doen we hier ook. Sommigen zijn
hier gekomen en wilden meteeen
het fijnste van het fijnste. Zo zijn we
niet. Als mijn man straks werkt- hij
begint op. 2 april als vrachtwagen-
chauffeur - kunnen we wat geld
sparen en de dingen kopen die we
nodig hebben."

„Aangenaam is het niet," zegt een
Oostduitse die pas een week of twee
geleden in Aken is gearriveerd. „Je
wilt wel wat anders, maar je moet
wachten." Samen met enkele ande-
re bewoners drinkt ze koffie in het
portaal, waar mag worden gerookt.

(ADVERTENTIE)

JO HEINE
e Uw voorkeurslem

' ■"" Lijst 1 no. 4.Ü

■ *17* ■fmf&Èm\m\

f _f_F

0 Heine staat voor:
jjenveilige en leefbare stad

1e'e «"e zorg voor onze senioren
fyom heeft Jo Heine
Voorkeurstem nodig
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'Maastricht zal niet aan reorganisatie ontkomen'

Vrees voor verlies van
banen bij Vredestein

Limburgs dagblad provincie



vrouw en ex-vriendin hem in de
steek hebben gelaten, staat hij er
alleen voor. En dat kan hij niet
aan. De kans dat het volledig uit
de hand zal lopen, is niet uit te
sluiten", verklaarde Jacob, die
verder het handelen van L. op
het Munsterplein als 'theater'
omschreef. L. viel daar winke-
lend publiek lastig (kuste meis-
jes pardoes), dreigde mensen
met geweld als ze niet meteen
geld zouden geven en vernielde
verschillende dingen.

De raadsman van L., mr J. Jan-
sen, vond TBS een te forse eis.
Hij hekelde de argumenten van
dr Jacob. „Jacob adviseert TBS
mede omdat hij gebrek aan infor-
matie had. Dan kun je toch niet
zeggen datje 100 procent achter
die maatregel staat. En het kan al
helemaal niet dat hij TBS advi-
seert omdat L. en diens broer in
de toekomst dan beter te beheer-
sen zijn."

Ook L. wilde niets van TBS we-
ten. Hij zag het niet in dat hij ge-
vaarlijk zou zijn. „Vroeger heb ik
wel gevaarlijkere dingen ge-
daan... Ik zou het jammer vinden
dat ik een plek in een TBS-kli-
niek zou bezetten, terwijl er lui
zijn voor wie het noodzakelijker
is dat die daar zitten."

Hoe de rechtbank in Roermond
hier over denkt, blijkt dinsdag 3
april als uitspraak in deze zaak
wordt gedaan.

Van onze verslaggever
at

ROERMOND - „Misschien
zijn de tenlastegelegde fei-
ten niet zo ernstig, maar als
je ze in de context bekijkt,
zijn ze dat wel. Gedurende
langere tijd heeft L. zijn fa-
milie geterroriseerd. Hij
heeft onder meer gedreigd
zijn vader de 'nek te zullen
afsnijden' omdat die hem
nog geld schuldig was. Ove-
rigens heeft L. ook de bin-
nenstad van Roermond, en
met name het Munster-
plein, geterroriseerd."

Officier van justitie mr J. Eland
pakte gistermiddag hard uit te-
gen de 36-jarige Roermondenaar
H.L. Voor de rechtbank in zijn
woonplaats moest L. zich verant-
woorden voor in totaal twaalf za-
ken, onder meer de genoemde
bedreiging, het ingooien van ver-
schillende ruiten en het plegen
van verzet tegen de politie. De of-
ficier eiste TBS (bevel tot psy-
chiatrische behandeling), plus
een onvoorwaardelijke celstraf
van zes maanden.

Proleet
L., een goede bekende van de
rechterlijke macht, kwam de eer-

ste keer in aanraking met justitie
toen hij veertien jaaroud was. De
verdachte, die zichzelf zag als
een door God gezonden profeet,
maakte het vorig jaar april erg
bont tijdens de zestigjarige brui-
loft van zijn grootouders. Nadat
hij door familieleden buiten was
gezet, gooide hij de ruiten in bij
die familieleden thuis.

Volgens het openbaar ministerie
ging L. vanaf oktober vorig jaar
nog verder in de fout. Omdat hij
geen dak boven zijn hoofd had
vroeg hij een slaapplaats in een
politiecel. Die kreeg hij niet.
Hierop gooide hij even verderop
voor 6 mille enkele ruiten stuk,
waarna hij werd opgepakt.

Dorpsgek
Vanaf dat tijdstip heeft justitie
geprobeerd L. van het verkeerde
pad af te krijgen door hem op te
laten nemen in een psychiatri-
sche kliniek. Niets mocht baten.
„En nadat hij uit een opvanghuis
was weggelopen, bedreigde hij
zijn vader. Hij heeft genoeg kan-
sen gehad", aldus de officier, die
zijn eis staafde met verschillende
psychiatrische rapporten.

Onder andere van districtspsy-
chiater dr Jacob. Die omschreef
L. als het 'prototype van een psy-
chopaat' en als 'dorpsgek.

„Nu zijn broer in Duitsland in de
cel zit wegens moord en L.'s ex-

Symposium over
vrouwvriendelijk
personeelsbeleid

tramurale instellingen
en emancipatiemede-
werkers.

De deelnamekosten be-
dragen 25 gulden.

Het symposium wordt
om 9.30 uur geopend
door drs W. den Hoed,

beleidsmedewerkster
van Vurore. Inleidingen
worden verzorgd door
Statenlid mevrouw M.
Verbrugge, drs W. van
der Windt van het Na-. tionaal Ziekenhuisinsti-
tuut, drs A. Komter van
het Instituut voor So-
ciale Wetenschappen

Rijksuniversiteit Lei-
den en mevrouw W. ter
Haar, verpleegkundige
en arbeids-organisatie-
psychologe. De ge-
sprekken worden ge-
leid door deputé drs
GerKockelkorn.

De themagroepen waar-
aan deelgenomen kan
worden, beslaan een
groot gedeelte van het
middagprogramma.
Om 16.30 uur speelt to-
neelgroep Papaver uit
Maastricht. De econo-
misch-directeur van
Welterhof, ir F. Dijk-
man, sluit het sympo-
sium af.

porting te zijn. In de aanloopfase
zijn echter subsidies noodzake-
lijk.KvK's zien niets in

Bedrijfsmilieudienst
Van onze redactie economie

HEERLEN - De Kamers van
Koophandel in Limburg zijn
uiterst sceptisch over de plannen
voor de oprichting van een Be-
drijfsmilieudienst (BMD). Het
door de werkgeversorganisaties
LOZO en LWV gelanceerde plan
voor een BMD maakt volgens de
Kamers zowel financieel als or-
ganisatorisch geen schijn van
kans.

Limburgse bedrijven hebben
volgens de LOZO en de LWV
steeds meer behoefte aan des-
kundige ondersteuning bij het
oplossen van milieuvraagstuk-

ken. Grote bedrijven kunnen te-
rugvallen op een interne milieu-
dienst, maar voor de meeste be-
drijven is dat niet te betalen. Dat
geldt ook voor het inschakelen
van particuliere milieuadviesbu-
reaus.

LWV en LOZO willen daarom
een gemeenschappelijke be-
drijfsmilieudienst van beide or-
ganisaties instellen door milieu-
adviseurs aan de beide secreta-
riaten toe te voegen. Per 1 sep-
tember moet de BMD voor heel
Limburg gaan draaien. In het
eerste jaarzullen de kosten ruim
vier ton bedragen. De bedoeling
is dan binnen drie jaar self-sup-

Verwildering
Het vertrouwen van de Kamers
van Koophandel in het plan is
klein. H. Versteegh van de Ka-
mer van Koophandel uit Maas-
tricht, tevens accountant, reken-
de voor dat de milieu-adviseurs
minstens 200 gulden per uur
moeten gaan kosten. Ook het
plan om de adviseurs vanuit de
beide ondernemersorganisaties
te laten werken ontmoette kri-
tiek. „Het 'milieubos' verwildert
door dergelijke initiatieven tot
een oerwoud", werd gisteren op
een vergadering geroepen. En:

„Zonder goede voorlichting
loopt het volledig mis." Uiteinde-
lijk werd besloten voorlopig
maar even af te wachten „hoe de
kip op de eieren gaat zitten."

Groeiende wachtlijsten
voor gehandicapten

Woon-en dagverblijven kunnen vraag niet verwerken

Van onze verslaggever

SITTARD - Woonvormen
en dagverblijven voor licha-
melijk gehandicapten in
Limburg kampen met
wachtlijsten waarop tiental-
len mensen staan. De vijf
voorzieningen van de stich-
ting Louis Marie Jamin in
Zuid-Limburg hebben elk
tien tot veertig gehandicap-
ten op de wachtlijst staan,
van wie sommigen al langer
dan één jaar. De stichting
vreest dat de lijsten de ko-
mende jaren alleen maar
groter worden, ook al zal het
aantal voorzieningen in de
hele provincie worden uit-
gebreid.

Volgens directeur F. Lamber-
mon van de Meerssense stich-
ting, die momenteel een dagver-
blijf in Sittard in aanbouw heeft,
zullen de plaatsingsproblemen
toenemen omdat het aantal li-
chamelijk gehandicapten sneller
zal groeien dan de dagverblijven
en wooncentra aankunnen. De
oorzaken van de groei zijn, aldus
Lambermon, tweeërlei. Ener-
zijds zijn de overlevingskansen
van borelingen door verbetering
van de medische technieken gro-

De exacte omvang van de wacht-
lijstproblematiek is nog niet te
bepalen. Volgens direcpeur
Lambermon is dat te wijten aan
het ontbreken van scmenwer-
king in Limburg. Zo is er geen
centrale registratie van gehandi-
capten die op zoek zijn naar
woon- of verblijfsruimte. Daar-
door kan het voorkomen dat
sommige mensen op twee of
meerdere plaatsen op de wacht-
lijst staan.

Overigens krijgt een vorm van
samenwerking tussen Noord- en
Zuid-Limburg inmiddels gestal-
te. Bij het centraal bureau van de
stichting Louis Marie Jamin
worden een woonvorm in Noord-
Limburg en een activiteitencen-
trum in Midden-Limburg aange-
sloten. Ook is een centrale regi-
stratie in de maak. Lambermon:

„Het is zaak nu samen één beleid
te voeren. De realiteit is dat ér al
wachtlijsten zijn en dat de
groeiende behoefte laat boven
water komt."

De directeur wijst bovendien op
de grote druk die de revalidatie-
centra momenteel ondervinden.
„Je ziet momenteel een verschui-
ving optreden. We krijgen al
mensen die nog niet uitgerevali-
deerd zijn," aldus Lambermon.

ter, waardoor meer baby's met
hersenletsels in leven blijven.
Anderzijds neemt ook het aantal
verkeersslachtoffers met licha-
melijk handicaps toe.

De stichting in Meerssen be-
schikt momenteel over woonoor-
den in Bunde en Schaesberg en
activiteitencentra (dagverblij-
ven) in Maastricht, Kerkrade en
Sittard. Gemiddeld staan hier
twintig gehandicapten op de
lijst, zonder het vooruitzicht op
plaatsing. In Sittard kwam door
een overlijden pas geleden een
plaats vrij. Directeur H. Hame-
leers van het dagverblijf in Sit-
tard: „Zo hard liggen de feiten."

De problemen met wachtlijsten
zullen, aldus Lambermon, ook
blijven bestaan als op - korte -
termijn nieuwe voorzieningen
voor gehandicapten worden bij-
gebouwd. In augustus van dit
jaar moet er in Landgraaf een ac-
tiviteitencentrum bij komen.
Verder staat voor 1991 de bouw
van een woonvorm op de plan-
ning; de plaats is nog niet be-
paald, maar waarschijnlijk komt
de Westelijke Mijnstreek voor de
nieuwe woonvorm in aanmer-
king. Het ministerie van WVC
wees eerdere plannen de bouw
van een woonverblijf in Sittard
af, omdat het naast een dagver-
blijf was geprojecteerd.
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TBS gevorderd voor
terroriseren familie

Roermondenaar 'prototype van een psychopaat'

KERKRADE - 'Vrou-
wen voor het voetlicht
Lmburg' is de titel van
het symposium dat op
vrijdag 30 maart wordt
gehouden in Rolduc
Kerkrade.

Doelstelling van het
symposium is het be-
vorderen van een
vrouwvriendelijk per-
soneelsbeleid in de
Zuidlimburgse gezond-
heidszorg. De bijeen-
komst is bestemd voor
bestuursleden, perso-
neelsfunctionarissen,
beleidsmedewerkers,
verpleegkundigen en
verzorgden van de in-



en gaaner vanuit dat zij hun zin krij-
gen. Bukman heeft over voortzet-
ting van de steunverlening aan de
Oostelijke Mijnstreek ook al een
keer overleg gehad met het provin-
ciebestuur. Welke vorm de nieuwe
steunverlening zal krijgen, hoe
hoog die zal zijn en voor welke pe-
riode, wordt pas over enige maan-
den bekend.

De provincie Limburg wil dat de
nieuwe steun in ieder geval ook een
'PNL-element' heeft: subdidies
waarmee projecten kunnen worden
uitgevoerd die het voor bedrijven
aantrekkelijk maken zich in de re-
gio te vestigen, bij voorbeeld we-
genaanleg. Volgens deputé Sjef
Pleumeekers moet de nieuwe steun
wel ten goede komen aan de Ooste-
lijke Mijnstreek, maar moet het ook
mogelijk zijn subsidies uit te trek-
ken voor belangrijke projecten 'aan
de rand' van dat gebied en die ten
goede komen aan de economie van
het oude. mijngebied. Een voor-
beeld van zon project is de aanleg
van de Oost-westbaan.

Oproepen Wöltgens en Brinkman vinden gehoor
Bukman voor nieuwe

steun O-Mijnstreek
vraagd op de wens van de regerings-
partijen. Eerder gistermiddag had
een woordvoerder van het ministe-
rie gezegd dat 'ook de staatssecreta-
ris zich bewust isvan de problemen'
waarmee de Oostelijke Mijnstreek
nog kampt.

De afgelopen jaren zijn een paar
honderd miljoen gulden gepomptin
de Zuidlimburgse economie. Alleen
vorig jaaral was dat meer dan veer-
tig miljoen. Het regionale beleid
wordt momenteel echter herzien nu
de economische opleving van de af-
gelopen jaren dat mogelijk maakt.

In dat kader zal de steun voor Zuid-
Limburg als geheel wegvallen. De
fractievoorzitter van de PvdA in de
Tweede Kamer, Thijs Wöltgens,
eiste enige tijd geleden echter dat er
een nieuwe vorm van steun moet
komen voor de Oostelijke Mijn-
streek omdat de werkloosheid er
nog erg hoog is. Zijn CDA-collega
Elco Brinkman viel hem daarin af-
gelopen maandag in Heerlen bij.

Werkloosheid
Beide fractievoorzitters hebben
daarover al gesproken met Bukman

Van onze redactie economie

Kort geding tegen
stakers bij Campina

Van onze verslaggever
ROERMOND - De directie van
de ijsfabriek van Campina in
Roermond wil een kort geding
aanspannen tegen de stakers in
het bedrijf. Volgens woordvoer-
der Thijssen is er bij de recht-
bank in Roermond al een datum
voor het geding aangevraagd. De
staking gaat intussen gewoon
door.
De stakende werknemers en de
Voedingsbond FNV zeggen het
kort geding met vertrouwen te-
gemoet te zien.

De produktiemedewerkers van
de ijsfabriek legden maandag het
werk neer. Zij protesteren tegen
de weigering van de directie
werknemers een toeslag uit te
betalen voor de uren die zij meer

werken dan 36 uur per week. De
36-urige werkweek is in de cao
vastgelegd. Ook hebben de
werknemers er bezwaar tegen
dat Campina steeds meer uit-
zendkrachten in de fabriek in
Roermond inzet.

„We hopen natuurlijk dat een
kort geding uiteindelijk overbo-
dig zal blijken te zijn om de men-
sen weer aan het werk te krij-
gen", aldus directiewoordvoer-
der Thijssen. Het overleg tussen
de vakbond en de directie heeft
de partijen niet nader tot elkaar
gebracht. De toeslag van 0,88
procent voor overuren tijdens de
zomermaanden en de acht man
extra vast personeel bleek voor
de directie onbespreekbaar, re-
den voor de werknemers de sta-
king voort te zetten.

Die onderhandelingen hebben
volgens de Voedingsbond FNV
„slechts tot woede bij de stakers
geleid." Dat staat in een pamflet
van de vakbond dat onder de
overige ruim 6000 werknemers
bij andere takken van Campina
Melkunie zal worden verspreid.
In het pamflet worden die werk-
nemers aangespoord om ook ac-
tie te gaan voeren als mocht blij-
ken dat de cao niet wordt nage-
leefd. „Bij de ijsfabriek van Cam-
pina wordt de cao niet nageleefd.
Waarom zouden ze dat op andere
afdelingen wel doen", vraagt de
Voedingsbond FNV zich af in
het pamflet.

'Woede'
Hoewel de produktie van ijs he-
lemaal plat ligt, staan de stakers
toe dat vier werknemers zich be-
zighouden met het afhandelen
van lopende orders. Totdat de
voorraad ijs op is. Voor enkele
soorten ijs zal dat volgens Thijs-
sen al over enkele dagen het ge-
val zijn.

Simons komt tegemoet aan wens Kamercommissie

Grensarbeiders al
snel in ziekenfonds

SITTARD - De Dienstenbond
FNV heeft de NV Industrie-
bank Liof gevraagd om mee te
denken over de plannen van
de V&D-directie tot sluiting
van de warenhuizen in Kerk-
rade, Brunssum en Sittard of
Geleen en de reeds aangekon-
digde sluiting van het V&D-
distributiecentrum 't Rondeel
in Maastricht. Het Liof moet
narekenen of de sluitingsplan-
nen zijn ingegeven door eco-
nomische noodzaak. Ook
moet het instituut bekijken of
er geen andere oplossing kan
worden aangedragen. Het Liof
heeft de uitnodiging nog niet
geaccepteerd.

Districtsbestuurder G. van Hees
van de Dienstenbond FNV vertelde
dat gisteravond op een drukbezoch-
te vergadering van verontrustV&D-
personeel in Oos Kaar in Sittard. De
bijeenkomst werd opgesierd met tal
van spandoeken, waarop ludieke
teksten met een bittere ondertoon:
'Het wordt steeds leuker bij V«_D,
maar maken WIJ dat nog mee?', en:
'Wij zorgden steeds voor de centen,
nu sluiten julliede tenten.

FNV vraagt hulp van
Liof voor V&D-plan

Directieleden zwijgend bij vergadering in Sittard

L T°testerend personeel van V&D tijdens de bijeenkomst in Oos Kaar in Sittard. Spandoeken
lT(ien dezaak op. Foto: PETER ROOZEN

WaterwerkersWaterwerkers scherpen
looneisen verder aan

Simons schrijft nu aan de commis-
sie dat invoering van de nieuwe re-
geling met terugwerkende kracht
niet goed mogelijk is, omdat daar
wetgeving voor nodig is en dat vergt
veel tijd. Ook stelt de staatssecreta-
ris dat 'enkele' grensarbeiders door
de hoogte van hun inkomens meer
premie zouden moeten gaan betalen
als zij zich verplicht moeten verze-
keren bij het ziekenfonds. Dat acht
hij niet behoorlijk.

Volgens Paulis snijdt het laatste ar-
gument absoluut geen hout. Men
zou de grensarbeiders de keus kun-
nen geven tussen een verplichte en
een particuliere verzekering. Het ar-
gument van tijdverlies als gevolg
van wetgeving is volgens de CDAer
echter wel steekhoudend, reden
waarom hij vrede heeft met de toe-
zegging van Simons. De staatssecre-
taris wil er nu naar streven de grens-

arbeiders binnen een paar maanden
in het ziekenfonds op te nemen.
Daar is dan blijkbaar geen formele
wetgeving voor nodig.

De grensarbeiders die toch nog in fi-
nanciële nood raken doordat zij de
premie voor de standaardpakketpo-
lis niet kunnen opbrengen omdat zij
over onvoldoende middelen be-
schikken, kunnen een beroep doen
op de Bijstandswet. Daarbij ver-
wacht Simons weinig problemen
voor eigen huisbezitters. Gezien de
tijdelijkheid van de regeling en het
feit dat het bedrag van de te verle-
nen bijstand daardoor beperkt
blijft, 'kunnen de gemeententot het
oordeel brengen dat het verlenen
van de bijstand aan woningeigena-
ren in de vorm van een krediethypo-
theek niet redelijk is', schrijft Si-
mons aan de commissie. Dan wordt
geen geld teruggevorderd.

Aan het begin van de avond namen
V&D-directeur Commerciële Za-
ken voor Zuid-Nederland J. Ra-
ming en regiodirecteur Personeels-
zaken H. Knooren ruim vierhon-
derd verzamelde handtekeningen in
ontvangst, afkomstig van zowel per-
soneel van de met sluiting-*bedreig-
de zaken als van de vestigingen in
Maastricht, Heerlen en Roermond.

Handtekeningen

De directieleden gaven daarbij geen
enkel commentaar. En ook de rest
van de avond wilden ze niet discus-
siëren over het reorganisatiebeleid.
Wel kregen de directeuren - achter
in de zaal meeluisterend - een in-
druk van de gevoelens en emoties
die er nu leven onder het Zuidlim-
burgse personeel.

Inmiddels heeft niet alleen de bui-
tendienst, maar ook het kantoorper-
soneel van het Waterschap door
voorzitter Laarakker een stakings-
verbod opgelegd gekregen. Schen-
ding daarvan heeft onmiddellijke
inhouding van het loon tot gevolg.

Tien maanden cel
voor oplichter

Cheques eau vriendinnen gestolenVerbod

Stakingen
Al eerder hebben de personeelsle-
den en de bonden afgesproken des-
noods tot stakingen of harde acties
over te gaan als dereorganisatie met
gedwongen ontslagen gepaard gaat.
Een standpunt dat gisteravond nog
eens werd onderstreept. In ieder
warenhuis heeft het personeel al
een actiecomité opgericht.

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons van WVC streeft er naar ge-
pensioneerde grensarbeiders bin-
nen een paar maanden toe te laten
in het ziekenfonds. Hij komt daar-
mee tegemoet aan de wens van de
Kamercommissie voor Volksge-
zondheid, dieer begin februari 1990
op aandrong de daartoe strekkende
regeling al met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 1990 te laten
ingaan. Het Limburgse Tweede Ka-
merlid Walter Paulis (CDA) is tevre-
den over de toezegging van Simons
als het maximaal haalbare. .
De gepensioneerde grensarbeiders
dreigden de dupete worden van een
EG-regeling, waardoor zij in eigen
land een (dure) standaardpakketpo-
lis moesten afsluiten bij een particu-
liere verzekeraar. Hun buitenlandse
ziektekostenverzekering gold vanaf
december 1989 niet langer. Het gaat
om een groep van circa 1600 mensen
met een bruto-inkomen van tussen
de 1400 en 2000 gulden per maand.

Simons erkende in de commissie-
vergadering van 7 februari 1990 dat
de grensarbeiders de dupe dreigden
te worden van de nieuwe regeling.
Hij was bereid hen per 1 januari
1991 in het ziekenfonds op te laten
nemen. CDA, PvdA en VVD wilden
echter dat dat al per 1 januari 1990
zou gebeuren, iets waar Simons
weinig voor voelde. Hij liet de com-
missie echter weten te bekijken wat
mogelijk is.

Het steekt Veldhuizenvooral dat de
voorzitter dit consigne heeft doen
uitgaan zonder de AbvaKabo daar-
van in kennis te stellen. „Maar strikt
genomen is er nietsnieuws onder de
zon, want in het recente verleden
zijn wij door het Waterschap al va-
ker buitenspel gezet", weet Veld-
huizen uit ervaring.

VoorzitterLaarakker van het Water-
schap Roer en Overmaas was gister-
avond niet te bereiken.

I v■v, Van onze verslaggever

''Wav ~~ et conflict tussen de
«Dj dienst en het dagelijks bc-
'efmVar« het Waterschap Roer en
i^as in Sittard spitst zich

toe. Gisteren besloten
W^^erkers tijdens een door de
'H j *b° inderhaast bijeengeroe-
i> hun loonei-

S verder aan te scherpen.
bl

*k,r<_ ts van een dagelijkse onge-
\ n,tc?eslag van 32,50 gulden

■ bhu men de medewerkers van
ijy tendienst thans - onder ver-
r wnaar ce Provinciale regeling

"ti ru "«§werkers - een extraatje
& A 1*1 negen gulden schoon per
ilt^^orzitter Laarakker van het
3|ldi_H P neeft zien bij de aange-

bevriezing van de onge-
asiti^toeslag altijd op de rechts-
\itl

,van de kantonniers bij de
Cle beroepen. Welnu, dan

Compromisloos
Aanstaande maandag vergaderen
de leden andermaal over het ontsta-
ne conflict. De AbvaKabo zal deko-
mende dagen gebruiken om de op-
geschroefde looneisen juridisch in
het vat te gieten.

Districtsbestuurder Veldhuizen liet
er overigens niet de geringste twij-
fel over bestaan dat de waterwer-
kers voor onbepaalde tijd in staking
gaan indien voorzitter Laarakker -
die door de vakbondsman omschre-
ven wordt als een 'compromisloos
figuur' - niet wenst toe te geven.

doen wij nu hetzelfde en eisen een
gelijke toeslag als de wegwerkers.
Dit impliceert wèl dat Laarakker
een stuk duurder uit is", aldus dis-
trictsbestuurder L. Veldhuizen van
de AbvaKabo.

ROERMOND - Tien maanden on-
voorwaardelijk. Die straf eiste offi-
ciervan justitiemr J. Eland gisteren
tegen de 55-jarige Roermondenaar
W. van V. De man stond terecht
voor de Roermondse rechtbank we-
gens oplichting en flessentrekkerij
voor een bedrag van ongeveer
100.000 gulden.

In september 1987 en in juli 1988
zou hij van twee toenmalige vrien-
dinnen een grote hoeveelheid che-
ques hebben gestolen. Ook zou hij
de familie van één van de vriendin-
nen hebben bewogen hem 8.200 gul-
den te geven voor de aanschaf van
een auto. Tot de koop van een auto
was het nooit gekomen. Van V. ver-
gokte bijna alle cheques en geld in
casino's.

Hotels
In Hoorn had Van V. op 8 februari
vorig jaar tijdens een proefrit een
Mercedes 200 diesel (waarde 80.000
gulden) verduisterd. En van 20 ja-
nuari tot en met 24 februari 1989 had
hij de tijd doorgebracht in hotels -verspreid over het hele land -, zon-
der daarvoor ook maar één cent te
hebben betaald. Bij de vijftien ho-
telhouders bouwde Van V. een
schuld op van in totaal 6.300 gulden.
„Die man kwam met een Mercedes
de parkeerplaats opgedraaid. We
hadden geen argwaan", verklaarde

menig hotelier later tegenover de
politie. Van V. gaf toe dat hij alle
hem tenlastegelegde feiten had ge-
pleegd.

De 'oude bekende van justitie', zei
rechter mr H. te Strake, was al vele
malen in binnen- en buitenland we-
gens oplichting veroordeeld. In psy-
chiatrische rapporten werd Van V.
een psychisch zieke man genoemd.
„We hebben al zestien jaar op psy-
chiatrisch gebied aan hem gesleu-
teld, maar het heeft niets geholpen.
Oplichten is zijn way of live", aldus
districtspsychiater dr Jacob, die de
verdachte volledig toerekeningsvat-
baar achtte.

Sinds ruim een jaar is Van V. weer
op het rechte pad. Hij werkt mo-
menteel als vrijwilliger bij een pro-
ject, waarbij jongeren die proble-
men hebben met hun ouders, wor-
den begeleid. „Mijn cliënt is dus op
de goede weg. We moeten hem dan
niet tien maanden wegstoppen", zei
mr Follender-Grossfeld, die het psy-
chiatrisch rapport van Jacob slecht
onderbouwd noemde. Hij eiste een
contra-expertise „om de huidige
stand van zaken naar voren te bren-
gen". Voldoet de rechtbank niet aan
het verzoek „dan stel ik voor 240 uur
dienstverlening op te leggen", pleit-
te de raadsman.

De rechtbank doet dinsdag 3 april
uitspraak.

Provincie

" In restaurant deKwekkert in Roermond hielden de Voedingsbond FNV en de stakende
werknemers een actievergadering. Foto: JANPAUL KUIT
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Sony accu NP 77. Oplaadbaar battery Videotape Sony 8 mm. Type P-5-90.
pack. Goed voor 90 minuten speel- Sony video 8 camcorder F2SOE. FM-geluidskwaliteit. Automatische scherpstelling, belichting en witbalans. Speelduur 90 minuten. 2 stuks.
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'an onze Haagse redacteur
HAAG - Staatssecretaris Piet

van Economische Zaken
!°k na 1990 regionale subsidies
"en aan de Oostelijke Mijn-

*" Eind dit jaar komt een eind
de subsidiestroom die Zuid-

?yrg sinds enige jaren via de
tectievennota Limburg (PNL)
£ngt. Maar zowel de PvdA- als

in deTweedeKamer
11 een nieuwe vorm van steun
de Oostelijke Mijnstreek na

,°rndat de werkloosheid er nog
b°ven het landelijk gemiddelde

de argumenten die destijds gol-
tot het PNL-beleid over te

alleen nog opgaan voor dee'«jke Mijnstreek, dan is voort-
J§van de steun voor dat gebied
pj PNL-achtige vorm voor de
liggend", reageerde de staats-
laris gistermiddag desge-
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van dezes aktie-aanbiedingenbetreft een speciale 36 maanden. En dat terwijl de banken \
versie van de Citroen AX inclusief een Sony stereo hun rente pas weer hebben verhoogd! \^T
installatie.

__j FLLOOQ- voordeelop .alle andere
\m\ CitroenAX Mistral: fl. 1.250,- CitroenAX-enBX-modellen.
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achterruite-
wisser en exclusieve Mistral striping. aanbod mag u, bij aanschaf van

Leverbaar in wit,rood en zilvergrijs metallic een nieuwe Citroen AX <\^*. C_^__^x-
(meerprijs fl. 595,-). Citroen AX Mistral 3-deurs of BK uit het standaard \ J ■^■■$__\>_
fl. 17.950,-*,5-deursfl. 18.825,-*. i ]\V\/_fr programma, voor duizend **!p\

.jL_^__j£ni__ gulden aan accessoires uitkiezen. 9*o""**^0""**^__ Citroen BK Palais: «Wg gW-P"" Een hi-fi carstereo, een trekhaak,
fl. 1.500,-VOOrdeel. "^Sp^y^m. een open dak... u zegt 't en wij zorgen er voor.

Een unieke combinatie van prestatie, comfort en Dit voordeel §eldt uiteraard niet voor de
zuinigheid. Eenriante auto, verrijkt met zonwerend aktiemodellen Citroen AX Mistral en Citroen BK

glas, achterruitewisser met sproeier, lichtmetalen Palais. w

velgenen metallic lak in Bleu Memphis en Gris _ , , ,- -—' _^-____^
Météore. Citroen BK Palais 5-deurs fl 24.950,-* " GratlSKanS Op een Zr

persoons weekendParijs.
__l UitStelVanbetaling tOt 1 januari Als u bij ons uw huidige auto laat taxeren \U^'M (£\

]99L wachten u twee verrassingen: dehoge ji V fjj
fgS^J Een voordeel van enige honderden guldens inruilwaarde èn een gratiskans op een lang \| A
■^y^jm doordat wi)u aanbieden om uw nieuwe Citroen weekend PariJs Geheel verzor§ d- voor

/MN IM AX ofBK (elk model) pas op 1 januari volgend 2 personen, inclusief vliegtickets. Taxatie van uw

/ f99, Mjaar te betalen* Zonder rente of extra kosten.Of: auto zonder verplichtingen. Ook als u niet inruilt

*ï!6as:ii«F _2 Superlagefinancierings-
rente: slechts 8,9%. Pluk de yoorjaarsvoordelen WjM

s*..-r- r*\ s-\ r-- * i In P laats van uitstel van Detalin§ kij Citroen. V__t_J«CITROEN kunt u ook kiezen voor een Vanltotenmet 26 maart. E_-_K_

*Prijzen excl. afleveringskosten. Financiering door Citroen Financiering Nederlandop basis van de gebruikelijkevoorwaarden van huurkoop.
Maximaal fl. 10.000,- tefinancieren tegen de hiergenoemde aktievoorwaarden.Uw autodientvóór 1 mei aanstaande opkenteken geregistreerd te zijn.

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

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

STAATSLOTENVERKOOP

DOUVEN
Stationstraat 48
6411 HK Heerlen
(schuin t.o. ANWB)
Tel. 045-713379
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Uit een exploit van mij, Jo-
hannes Leonardus Doh-
men, deurwaarder bij het
Kantongerecht te Heerlen,
d.d. 20.£1990 blijkt dat ten
verzoeke van de rechtsper-
soonlijkheid bezittende
vereniging Woningvereni-
ging Spekholzerheide. ge-
vestigd en kantoorhou-
dende te Kerkrade is ge-
dagvaard: mw. C.H.R. van
Balkom, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats
binnen het Koninkrijk,
terwijl de woonplaats bui-
ten het .Koninkrijk onbe-
kend is, om op 23.3-1990 te
10.30 uur des voormiddags
te verschijnen bij het Kan-
tongerecht te Heerlen aan
de Akerstraat 108
TEINEINDE
op de in de dagvaarding
vermelde gronden en micT-
delen te horen eis en doen
concluderen dat het E.A.
Heer Kantonrechter moge
behagen te ontbinden de
tussen eiser en gedaagde
bestaande huurovereen-
komst, met veroordeling
van gedaagde om het pand
staande en gelegen te
Kerkrade aan de Past.
Vaessenstraat 18 te verla-
ten en te ontruimen bin-
nen een termijn van twee
dagen, na het in deze te
wijzen vonnis zulks met
uitvoerbaarverklaring van
het vonnis bii voorraad
niettegenstaande verzet of
hogere verziening en de
machtiging op verzoek het
vonnis ten uitvoer te moge
leggen zonodig met be-
hulpvan Justitie en Politie
op kosten van gedaagde.
Een afschrift van het ex-
ploit kan worden verkre-
ten ten kantore van mij,

eurwaarder.

UlllilllllllilllliilllllllillMilllllllllllllllll

ONDERLING
BEGRAFENISFONDS

„DE VOORZORG" u.a.
Secretariaat:

K.v.d. Woestijnestraat 9
6136 HV Sittard. tel

04490-25377 bgg 12834
De Algemene Ledenver-
gadering 1990 zal worden
gehouden op woensdag 4
april as om 19 00 uur in
Hotel „de Limbourg" Markt
22 te Sittard, tel. 18151.
Agenda:
1 Opening en notulen
2 Mededelingen/

binnengekomen stukken
3 Behandeling Jaarstukken

1989 (liggen voor leden ter
inzage op het secretariaat)

4 Verkiezing bestuur.
Aftredend: dhr. A.
Bronneberg. herkiesbaar

5 Verkiezing Raad van
Toezicht Aftredend: dhr.
H Verstegen, herkiesbaar

6 Informatie betr. in
gebruiknem.ng computer

7 Goedkeuring tarief
levenslange premie vanaf
64e jaar

8 Rondvraag en sluiting
s6i_ Het bestuur

Ter voldoening aan het be-
paalde bij artikel 6, lid 3, van
de Gemeenschappelijke Re-
geling Gemeentelijke Kre-
dietbank voor Oostelijk Zuid-
Limburg deelt ondergete-
kende mede, dat op vrijdag
23 maart 1990 om 14.00 uur
in de Coriovallumzaal van
het Stadhuis te Heerlen een
openbare vergadering van
het Algemeen Bestuur wordt
gehouden.
Heerlen, 21 maart 1990
P.H. van Zeil,
burgemeester
gemeente Heerlen

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYMPATIA

O■ GIRO: 17797
I BANK: 69.99.10.498

Actie Sympatia Biltseweg 14,
3735 ME Bosch en Duin

Tel. 030-281822
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WINNENDE Ü
STAATSLOTEN

MAART'9O. Ij
803eStaatsloterij, winnende staatsloten maart 1$ 'ht-|?«

EINDUITSLAG ï'
VAN DE DRIE TREKKINGEN
De prjzen z/yn al bij elkaar opgeteld. Wanneer-^een lotmeer dan één prijs is gevallen,

staat achterhet nummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld■

Lotnummers Eindcijfers) of Totaalprijrl
eindigend op: lotnummer(s): - bedrag

Li
St
to
en
St
otu.

Jl
1 9551 I.d°
2 2 M

242
059892 IQOjj'

3 1623 ïis'
273 j,

4 3814 1.I1»
040414 50.C |

224 ]SExtra prijs serie AV 031854 250-Q e
Troostprijs andere series 031854 2.51084 JExtra prijs serie AA 083494 500.1
Troostprijs andere series 083494 5j i
5 35 '052235 25.0'

495

2516 1.0,
126 1 I

084826 25.0
36

446 2
080276 2.0

7 47 1
082367 2.0

87 1
8~ 008918 5.0

228 2
358 1
68. J

9 739 1:
027539 20.01

99 1
0 610 1

60
580 IJ

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANA
VRIJDAG 23 MAART WORDEN GEÏND-

De Staatsloterij keert alles uitwat u wint: op dep$
wordt geen kansspelbelasting in mindering

gebracht. Ukrijgt het volle pond. Volgende maand Ui
opnieuwruim 33 miljoen gulden in depot en in

totaal worden erbij twee miljoen lotenruim 1 miW
prijzen uitgeloofd.

En dan nogmeergoed nieuws: ukunt voor nieutf
staatsloten de hele maand terechtbij de

bekende verkoopadressen. Deze kunt u vinden
in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij. Er is zeke<

een verkooppuntbij u in debuurt
Ukunt trouwens ook automatischvia uwbank- 0'

girorekeningmeespelen in de Staatsloterij.
Inlichtingen daaroverkunt ukrijgen op nummer

070-3498 798.
GEEN MOOIER LOT _J
DAN 'N STAATSLOT.| . 1

JUBILEUMAANBIEDING VAN DE JONGHE:
VOOR EEN NIEUWE AUTO HEEFT U VOORLOPIG AAN EEN

TIENTJE GENOEG Openingstijden:
M Ifcl W Êrnkm VB! V %#_■ Maandag tot en met vrijdag 10.00-18.00 uur.

-u-*^^ é^tfÈÊÈÈÉÈÊ \\^Ê ll§l_a^s-\ KtIMALLI Renault-dealer. Daarom houden we van 22 t/m 30 maart een Open Huis
_^^.^jf "/JLr k^^___>^_* met "-in-'ekkeliJke aanbiedingen. Want als vin deze periode bij "| /"V TA AI» "T\ li 1 Tf^TV^f^ "i-T TT

£"« ri i"ï** \ ______^___B____
MS_J\\ V6^^.m,mriifl _É_i^^terr De Jongheeen nieuwe auto aanschaft, hoeft uvoor deafleveringskosten, JLvJ o_!m_rjL__V JL/JCi tl\_/_*^l vJlll-

„J TiiimMli-SSBa-MMBmiiï en een ons jubileum te vieren. Autocentrum G.M.P. de Jonghe

De nieuwe Renault 19 Chamade staat uiteraard ook in onze showroom. 'informeer n_r de Telefoon (04406) 12514.
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in gesprek
Verkiezingen

Verkiezingen in Brunssum, met
spiegels en

#
kralen naar het oer-,

woud. Inderdaad daar lijkt het ver-
dacht veel op. De Brunssumse
Christen Democraten sturen niets-
vermoedende kleuters het bos' in
met vlaggetjes en lucht in doorzich-
tig plastic. DE WD verkondigde
vier jaar lang uit één mond gespier-
de ellende en bakt nu 6000 zoete
welvaartsbroodjes. Het CDA laat de
kiezers alvast door kisten zure ap-
pels heen bijten. D66 probeert sym-
pathie te winnen door flesjes reuk-
water. Democratie is een groot
goed...

En dan die kilo's papier van al die
milieu-activisten. De ene heilig-
verklaring na de andere wordt ge-
predikt. Vrouwen en mannen waar-
van niemand het bestaan kent, ver-
schijnen en verheffen zichzelf tot
het papieren heldendom. Allemaal
deskundigen, die het goede verove-
ren en het kwade overwinnen. De-
mocratie is toch een groot goed...

Brunssum mag zich sinds kort in
zijn eigen wonder geloven. Eigen-
tijds verkondigd via een adverten-
tie. Niet de broer (lijst Borger) van
wijlen loco-burgemeester Harry
Borger is een echte Borger, maar
zijn neefje, diebij de WD zit en zijn
nichtje van D66 zijn dat. Een won-
derkun je niet begrijpen. Dat geloof
je.

Zalig de onnozelen van geest, moe-
ten veel kandidaten denken. Maar
laten wij gewoon de beste kiezen.

Wie dat ook voor ieder persoonlijk
mag zijn. Democratie is echt een
groot goed...

BRUNSSUM G.VANKESSEL

Verkiezingen (2)
Ongelooflijk hoeveel beloften in-
eens gedaan worden door al die da-
mes en heren diezo graag lidvan de
gemeenteraad willen worden. Je
moet het natuurlijk met beloften
doen, omdat er geen diploma's voor
bestaan. Voor alles wordt een oplei-
ding verlangd met de nodige papie-
ren. Om een stad te mogen bestu-
ren, heb je stemmen nodig en die
krijg je door te beloven dat je het
beste voor Heerlen wilt.

Van mijn kant bezien is het spel. De
betreffende dames en heren gun ik
dan ook van harte veel geluk, span-
ning, emotie, kortom alles wat een
spel met zich meebrengt. Alleen-

ik, de burger van Heerlen, hoef
julliespel toch niet te betalen?

Zo kreeg ik van de gemeente Heer-
len een witte enveloppe, die door de
adresseermachine van de gemeente
Heerlen bestempeld was. Voor alle
duidelijkheid: het logo van onze ge-
meente kost 65 cent. De inhoud van
deze enveloppe deed de deur dicht:
'CDA heerlen 21 maart 1990 Lijst 1,
H.L.M. (Hub) Savelsbergh - CDA
wethouder Heerlen Lijst 1 nummer
1, CDA werkt aan Heerlen.

Uitgaande van 40.000 woningen
maal ’0,65 gaat het om een bedrag
van ’26.000,- . Dit moet de gemeen-
te betalen voor deze ongeoorloofde
praktijk. Zo wordt onze gemeente
dus 'bestuurd. Ook al zou het CDA-
- Heerlen dit bedrag aan de ge-
meente vergoeden, dan nog blijft
het ongeoorloofd.

Laten we hopen dat niet alle Heer-
lense gezinnen deze gemeentelijke
brief hebben ontvangen, zodat de, schade beperkt blijft. Ondanks al-
lesga ik toch stemmen.

HEERLEN W. OOSTDAM

Advocaat vraagt
om bijstand

DEN HAAG/LANDGRAAF - Een
inwoner van Landgraaf meent dat
hij ten onrechte geen bijstand heeft
gekregen voor de periode begin
1987 dat hij in Duitsland een advo-
catenpraktijk oprichtte. Het beroep
van de man uit Landgraaf werd be-
handeld door de afdeling voorde
geschillenvan bestuur van de Raad
van State.

De man, die de Duitse nationaliteit
heeft maar een vestigingsvergun-
ning voor Nederland, meent dat het
Bijstandsbesluit voor zelfstandigen
ten onrechte beperkt is tot hen, die
in Nederland een bedrijf uitoefe-
nen. Deze bepaling zou in het licht
van het Europees recht ongeldig
zijn. De geschillenafdeling doet
over enige tijd uitspraak.
1

LVB wordt thans gevormd dooi
mevrouw W. Goossens, voorzitter;
mevrouw M.Raats secretaris en me-
vrouw A. Beckers, penningmeester.

Eygelshoven

" Bij buurtcentrum SJEK kunnen
zich nog enkele mensen aanmelden
voor de reanimatiecursus die op 17
april begint.
Binnenkort start een tweede yoga-
groep voor mannen en vrouwen.

■ Voor informatie: S 351931.

Schinveld

" De Schinskoel zoekt voor de jon
gereninloop een vrijwilliger, oudei

" dan 18 jaar. De inloop wordt op
dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur ge
houden voor jongeren vanaf 14 jaar
Voor informatie: Jenny Roost

■ s 256092.
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Van onze verslaggever

KERKRADE - Dr Sjtiel, een in Kerkrade gevestigde werk-
plaats voor mensen die problemen hebben of hadden op so-
ciaal/psychisch gebied, wil starten in Heerlen. Er is sprake van
een toenemende behoefte aan deze voorziening. InKerkrade is
er al een wachtlijst.

Opbrengst
Omdat er geen druk wordt gelegd
op de medewerkers - dr Sjtiel

wordt immers gerund als een echt
bedrijf met o.a. personeelsvergade-
ringen - is de opbrengst uit de pro-
ductie laag, zon 25.000 gulden.
„Maar die opbrengst mag nooit een
structurele factor worden, waar de
continuïteitafhankelijk van is", zegt
directeurTheo Kessels.
Van de 53 nieuwelingen die vorig
jaar werden aangenomen, hebben
er elf (on)betaald werk gevonden,
terwijl 26 mensen afhaakten. Er is
een wachtlijst van 15 personen,
sommige medewerkersreizen dage-
lijks drie uur naar hun (halve dag)
werk, zoals diverse vormen van
houtbewerking en montageklussen.

Om de veelal lange reistijden te be-
korten, en vanwege de aanwezig-
heid van Welterhof en (nog) Heister-
berg, denkt de stichting aan een
tweede vestiging in Heerlen of
Heerlen-Noord. Nog voor het eind
van dit jaarmoet een geschikte loca-
tie gevonden worden.
Dr Sjtiel werd anderhalfjaar gele-
den opgericht op initiatief van in-
stellingen als het RIAGG, Welterhof
en het Maatschappelijk Werk. Dit
omdat er grote behoefte bleek aan
een zinvolle daginvulling, voor
mensen , die na een moeilijke perio-
de weer langzaam hun terugkeer in
het normale leven willen voorberei-
den.
In Kerkrade kwam het zogenaamde
Ambachtshuis vrij, waarin alle
werkplaatsvoorzieningen aanwezig
waren. Er werd in september 1988
gestart met twee mensen, dat zijn er
nu 60.

Ondanks deze voortvarende ont-
wikkeling hangt het zwaard van Da-
mocles boven de stichting. De sala-
rissen worden met PNL-geld be-
taald en een extra subsidie van de
provincie. Dat echter tot uiterlijk
september 1991. Daarna moet er een
structurele, andere subsidiekomen.
Het RIAGG, de provincie, de ge-
meenten en het Streekgewest zijn
wat betreft kandidaat subsidie-in-
stantie.

Oostduitsers maken
Hollandse frites

Compleet gezin logeert bij Kerkraad.se broer

Arbeid
Op de valreep kiespijn-briefje ge-
kregen van meneer Scheuven uit
Landgraaf, die afgelopen zater-
dag met zijn vrouw op het flat-
balkonnetje zat en de PvdA
Landgraaf voorbij zag komen.
„Opeens zagen we PvdA-mensen
lopen, dierode rozen uitdeelden.
Toen ze onze straat inkwamen,
bleven ze op de hoek staan. Een
van de jongens zei: Potverdorie,
allemaal flats. Nu moeten we ook
nog trappen lopen. Waarop de
ander begon rond te kijken en
uiteindelijk zei: Kom we lopen
door. Zouden deze mensen nu
niet beseffen dat wij als bewo-
ners van de flats ook deze trap-
pen moeten lopen om onze stem
uit te brengen. Of zou de naam
Partij van de Arbeid verkeerd
gekozen zijn?"
Wij weten het niet, meneer
Scheuven. Maar in ieder geval

bedankt voor de arbeid die u in
het kiespijnbriefje heeft gesto-
ken en misschien komt een an-
dere dan een PvdA-politicus u
vandaag wel naar beneden dra-
gen, als u gaat stemmen...

Halleluja
Halleluja, vandaag wordt er ein-
delijk gestemd. Halleluja omdat
na vandaag het politiek gelobby,
het gekrakeel, het soms kinder-
achtig gejengel en wat dies meer
zij, voorbij is.
Geen Bvervolle brievenbussen
meer met weggooi-folders, geen
'politieke Jehova's' (met alle res-
pect) meer aan de voordeur of
aan de telefoon. Geen vervuiling
meer van het straatbeeld door
pamfletten van politici, die dach-
ten met een verzorgd kapsel en
eenwijze blik in de ogen het elec-
toraat tekunnen veroveren. Hoe-
wel, je weet maar nooit wat het
hen opgeleverd heeft...

Halleluja, ook omdat we af zijn
van de enorme kilo's papier, die
de dames/heren politici pro-
gramma's noemen en die stuk
voor stuk leidraden bieden om
de wereld te verbeteren. Als je de
programma's moet geloven van
welke politieke kleur dan ook,
dan zal er de komende vier jaar
op alle terreinen fikse vooruit-
gang geboekt worden. De werk-
loosheid wordt van de aardkloot
gevaagd, de belastingen gaan
overal omlaag, alle ouderen krij-
gen aangepaste woningen, alle
jongeren een soos en ga zo maar
door. Halleluja, we zijn van de
beloften af. Alhoewel u natuur-
lijk uw stem moet uitbrengen op
een programma en niet op een
gezicht, of een naam, of een glas
bier. We wachten met spanning
af wanneer de e«arste belofte
weer gebroken wordt.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Bijdragen: Richard Willems.

kon worden. De akoestiek bleek
beroerd en het podium leende
zich nog niet eens voor de opvoe-
ring van 'Vader Jacob' of iets
dergelijks.
Jussen hoorde zich de klachten
van allerlei muziekgezelschap-
pen aan en begon bij de gemeen-
te op vriendelijke wijze te zani-
ken over verbeteringswerkzaam-
heden. Ruim een ton werd uit-
eindelijk uitgetrokken om ge-
luidverstrooiende elementen aan
te brengen en een geluidreflecte-
rend plafond te plaatsen. De
Brikke Oave biedt daardoor mo-
menteel een volwaardig platform
voor volumnueuze opvoeringen,
zoals bijvoorbeeld de Stern-in
die daar vanavond wordt gehou-
den. Dankzij de inzetvan Jussen
zullen de oerkreten van hemzelf
en zijn fractiegenoten, na het be-
kend worden van deverkiezings-
uitslag, dus bijzonder goed te ho-
ren zijn. We houden de oren
open...

kiespijn
Oave

Johan Jussen van de Borger-
raadsfractie uit Brunssum is
geen politicus, die zich de afgelo-
pen weken op de voorgrond
heeft gedrongen. Hij is er ge-
woon de kerel niet naar. Ook in
de raad is hij wat stilletjes. Geen
branieschopper, geen havik.
Maar eerder een duif, mak en
zacht, etend uit de hand.
Toch even aandacht voor die stil-
le man. Want ook aan hem is het
te danken dat het Cultureel Cen-
trum de Brikke Oave in Bruns-
sum sinds kort weer als, zeg
maar, concertgebouw te boek
staat. Een paar jaar geleden nog
riepen tal van muziekverenigin-
gen dat er in de Oave geen fat-
soenlijke noot voortgebracht

Grote belangstelling voor therapeutische werkplaats

'Sjtiel' wil naar Heerlen

ka Wimmer bestaan. Die al die
tijd een anoniem leven hadden
geleid in het plaatsje Kyhna.

Onderdak
In januarivan dit jaar toog Wim-
mer naar de DDR en hij wist zijn
zus Wally, 42 inmiddels, zo 'gek'
te krijgen dat ze niets liever wil-
de dannaar Nederland te komen.

" Helmuth Pluymackers met zijn kleinkinderen Albert en
Ivonne.

Zilveren LD-jubilaris

Van onze verslaggever
KERKRADE - Niet alleen ont-
dekteLothar Wimmer in decem-
ber dat hij twee zussen heeft in
de DDR; eentje haalde hij zelfs
met haar complete gezin naar
Kerkrade. Daar woont Walburga
met haar man Joachim Wengler
en de zonen Marco en Mario in
bij het uit drie personen bestaan-
de gezin Wimmer. De Oostduit-
sers werken alle vier in dezelfde
fabriek.

Van onze verslaggever

Bij het Nederlandse consulaat in
Oost-Berlijn voorzag men weinig
problemen, als Lothar tenminste
voorlopig onderdak wilde garan-
deren. Daar stemde hij mee in,
met als gevolg dat hij nu in zijn
eigen kelder slaapt...

De heer Helmuth Pluymackers,
werkzaam op de afdeling tekst-
verwerking van het Limburgs
Dagblad, viert op vrijdag 23
maart zijn zilveren dienstjubi-
leum.

In feite is de jubilarisal veel lan-
ger aan het Limburgs Dagblad
verbonden. In 1948 kwam hij het
bedrijf binnen als leerling hand-
zetter. Hij had grote moeite rrfet
het werken in de nachtdienst en
in 1960 kreeg hij een 'dagdienst-
baan' bij de Zuid-Limburger. In
1965 keerde hij terug naar hetLD

en nam zich voor daar te blijven,
totdat hij in november van dit
jaarvan de Vut-regeling gebruikt
maakt.
Aan de nachtdienst heeft de jubi-
laris overigens nog steeds een
hekel, maar hij vindt het als ver-
woed amateurfotograaf geweldig
om mee te werken aan full-co-
lour pagina's.
De directie van het Limburgs
Dagblad biedt de heer Puymac-
kers en zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen vrijdag een re-
ceptieaan, van 16.30 tot 18.30 uur
in het bedrijfsrestaurant.

Zus Wally heeft in de DDR haar
huis en de vrijwel complete in-
ventaris ingeruild voor Ostmar-
ken, die ze in Aken slechts met

Precies 42 jaarnadat zijn moeder
hem naar het vrije westen
bracht, kwam de inmiddels al
lang in Kerkrade wonende Lo-
thar Wimmer erachter dat ze
hem niet alles had verteld. Via
een telefonisch spervuur rich-
ting DDR, nadat deMuur was ge-
vallen, kwam hij erachter dat er
ook nog een Wally en een Veroni-

BRUNSSUM - Ongeveer 60 scho-
lieren uit het Duitse Alsdorf-Blu-
menrath bezoeken morgen het Del-
ta-college in Brunssum in het kader
van een scholierenuitwisseling. Vo-

rig jaar november bezochten Delta-
leerlingen hun schoolvrienden in
Duitsland. De uitwisseling van leer-
lingen tussen Brunssum en Alsdorf
vindt al sinds 1981 plaats. Het pro-
ject heeft tot doel om Duitse en Ne-
derlandse leerlingen te laten .ken-

de grootste moeite wisten om te
zetten in harde valuta. Hun ver-
voersmiddel, een heuse Trabant,
ging van de hand voor duizend
keiharde guldens.

Vakantie
En nu werken ze in ploegen-
dienst bij Select Frites op indu-
strieterrein Dentgenbach. In ver-
schillende diensten, zodat de
ouders de zonen nauwelijks zien
en omgekeerd. „Mijn man was
smid in een coöperatiefje en ik
verkoopleidster. Dit is lopend
bandwerk, maar dat hebben we
er graag voor over. Ons loon is
verdubbeld, hier heb je centrale
verwarming, tegenover kolen en
brikets in de DDR en we kunnen
nu ook eens op vakantie gaan".

Het verschijnsel frites kennen ze
in de DDR nauwelijks. „Nee,
daar hebben ze geen snijmach-
nies en geen fatsoenlijke olie,
wat dacht je. Maar ik moet zeg-
gen dat het raar kan gaan. Want
ik was een van degenen die altijd
het hardst zeiden dat je de DDR
niet in de steek moet laten. Maar
ja, wie had nou ooit het bestaan
kunnen vermoeden van een Ne-
derlandse broer..."

nismaken met eikaars schoolsyste-
men.
De Duitse scholieren, die morgen
na het middaguur aankomen, zullen
voornamelijk computer-, taal- en
verzorgingslessen krijgen. Daar-
naast zullen zij werkstukken van
Delta-leerlingen bezichtigen. Later
op de dag krijgen de leerlingen de
kans om zelf een hapje klaar te sto-
men in de schoolkeuken. Vervol-
gens wordt vanaf 15 uur een speur-
tocht door Brunssum gehouden. Na
afloop is er een gezamenlijke maal-
tijd.

Grenzeloos onderwijs
bij Delta Brunssum

Brunssum

bioscopen
HEERLEN

j»yal:Bom on the fourth of july, dag.
i 15 uur, dag. Rivoli: Harlem Nights,

aS-18.15 en 20.45 uur, dag. Maxim: Ho-ey. I shrunk the kids, dag. 19 en 21 uur,
ai- H5: Koko Flanel, dag. 14.30 19 en
'"30 uur. Turner and Hooch, dag. 14.15(8.45 en 21.15 uur. Dead poets society,

'a- 14 18.30 en 21 uur. The war of the
f s.es, dag. 14 18.30 en 21 uur. Black
!*"», dag. 18.30en 21 uur, do ook 14 uur.
Jliver & Co., wo 14 uur.

KERKRADE
r'jngrachttheater: Spoorloos, wo 20

MAASTRICHT
*al>i: Bom on the fourth of july, dag.
~JO uur wo aok 14.30 uur. Harlem

dag. 21 uur. Honey, I shrunk the
i .'ds, wo 14.30 uur. A dry white season,

*8- 21 uur. Next of kin, dag. 21 uur, wo
'J?k 14.30 uur. Cinema-Palace: Koko

dag. 18.45 en 21.30 uur, wo ook 15
f}""- The war of the roses, dag. 18.30 en

i;. '5 uur, wo ook 15 uur. Dead Poets So-j*ty, dag. 19 en 21.30 uur. Oliver & Co.,
0 15uur. Lumière: A short film about

( °Ve. dag. 20 uur. Talk Radio, dag. 21
'Ur- Torch Song Trilogy, dag. 22 uur.

exposities
HEERLEN

Volkssterrenwacht,
r°haapskooiweg 95. Op reis door het
pinestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vrg«zo 13.17 uuridi en vr ook 19.30-22uur.Padsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse|°rmgeving in Prototypen. T/m 1/4,
tJPen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
t^r. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-
lk svan Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
£Unst uit West-Duitsland. Michael. 2/4nsc'I'ce' schilderijen en grafiek. T/m.

Jq^' Open van wo t/m zo van 14-17' uur.
;r |'rooetingiscentruni Welterhof, Aqua-

to ,en en olieverfschilderijen van Kitty
Ilït sen van Hooren. T/m 31/3, dage-

' gks geopend van 9-21 uur. CBS, kloos--0 j^eg 1, Beelden in brons en klei van
Ü Bnf Aquarellen van. en landschappen van Jos Cre-
:uu T/m 6/4'open ma t/m vr van 9"17
". Ur Galerie Sart. Schoolgalerie Sinter-
' Semencollege, J.F. Kennedylaan 10.
3]' l̂stenaars kijken naar Limburg. T/m

1 j, *" open ma t/m vr tijdens schooluren.
0 Collages, objecten
e i;_ 'ekeningen van Theo Lenartz. Van, £ t/m 15/5. ABP. Werk van Kaete van. iaf<;da en Tienke Beek. Open zo 25/3 van0 14-17 uur.
HOENSBROEK

BN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
" u erichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
I i," 1"- Poortgebouw Kasteel Hoens-
' lm ' Fotogalerie 68. Fototentoonstel-ng van Theo Derksen. T/m 1/4, open
* u

,a tm vr van 10-12 uur en van 13.30-17.
1 b"r Za en zo van 13.30-17. uur. Slotge-
nl uw Kasteel Hoensbroek, beelden in

o^°ls van Armehes van Herk. T/m 1/4,j i?tn dagelijks van 10-12 uur en van2 '"'■3o-n uur

KERKRADE
-li 'Wffrachttheater, Fototentoonstel-

lin van «eindexamenkandidaten afde-
-8Fotokunst van de Stedelijke Acade-; «Je Husselt. T/m 6/4, open di t/m vr van

" *6 uur, za van 10-12 uur.0 m.

LANDGRAAF
I ïf^al, Kerkberg 2. Werk van Leszek
ai 21 j

n'ack en Waclaw Kuczma. VanII n,"1vm 22/4. Open wo, do, za en zo 13-17
0 ur- vr 13-20 uur.
UBRACHSBERG
1! JeMlier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-

' g ,n. schilderijen en sieraden van Ben
il v °n«e. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag] Va» 13-18 uur.
VOERENDAAL

rell entenuis' Wandborden en aqua-

ï'rh van Ans Moederscheim-Bout.
9 r} 31/3. Open tijdens werkdagen van

1<!-3uuur en di ookvan 13.30-16.30uur.

Maastricht
pa,eri e Signature, Kapoenstraat 24.
le expositie van steeds wisse-

Ui?,. objecten. Open wo t/m vr 13-18
HeVa l3"17 uur' Ga,erie Wanda Reiff,
ïiaC raat 43- Installations, mixed mc-
di t

Var> Lydia Schouten. T/m 28/4. Openurn za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
Tj, ta

' Dominikanerplein 5. Werk van
'eodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-nen van Richard Serra. T/m 27/5.u£r
en di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17

S ; 1
Winkeldieven
aangehouden

k«sfc an onze verslaggever

f*uehRADE "De Politie van Kerk"
iw heeft begin deze week twee
ïicj-j aangehouden, nadat zij
Mni^huldig hadden gemaakt aan

s eldiefstal. De Kerkradenaren,
sto^ctievelijk 28 en 22 jaar oud,

na bezoek aan diverse
str9at

e sde onbetaalde goederen op
Wni |*e verdelen. Toen de politie
Ig^ e e arriveerde, sloeg de 22-ja-
-lo_ rtlan °P de vlucht. Hij werd als-s ingehouden.

Trockener Keeks
kort en aardig

(ADVERTENTIE)

IBrv
LIMBURGS DAGBLAD

Woensdag 21 maart- - VERKIEZINGEN
fIK 1990■ f T I _Ï2 f
» X A jij \ Vanaf 19.30 uur de uitslagen van

' W*mmmWF&&l ' Heerlen en Kerkrade direct op

f/ LD-TV
' Met tussenstanden, tabellen en

vergelijkingen.

Heerlen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+
LD-TV. Telefoon: 045-739300.

" In het gebouw van WEB aan de
Heugerstraat wordt zaterdag van
10.00 tot 13.00 uur de traditionele
kinderkledingbeurs gehouden voor
Colombia. Donderdag kan men er
van 9.00 tot 12.00 uur de schone en
hele kleding voor kinderen van 0 tot
12 jaar afgeven. De eigenaars moe-
ten 20 procent van de opbrengst af-
staan voor het goede doel. Voor in-
formatie: S 256728 of 252457.

klein journaal
oostelijke mijnstreek

redactie 739282

houden in het Advies- en Studie-
centrum.
Op zaterdag 7 april wordt de Dom in
Keulen bezichtigd. Op 12 mei gaat
men naar het Rijksmuseum 'Vin-
cent van Gogh'. De inleidende les-
sen zijn op 1 en 8 mei.
Voor informatie en aanmelding: Ad-
vies- en Studiecenrum, Diepen-
brockstraat 15 Heerlen, S 045-
-712106 of 712856.

" In De Nor geeft Ruben's Poppen-
kasttheater vandaag de voorstelling
'De lief-drank van Blauwe Nijd.

Hoensbroek

" Voor informatie over kwijtschel-
ding van gemeentelijke heffingen

kan terecht bij Omega, Hoofdstraat
11, S 217190. Men kan iedere och-
tend van 10.30 tot 12.30 uur bellen.
Maandag van 14.00 tot 16.00 is er
spreekuur.

Onderbanken

" De nieuwe voorzitter van de
Openbare Bibliotheek is de heer H.
Mestrom uit Jabeek. De heer J.
Meijers is de nieuwe penningmees-
ter.

Jabeek

" Het dagelijks bestuur van de

Heerlen

" Op het programma van de Volks-
universiteit staan drieculturele dag-
tochten. Zaterdag 24 maart wordt in
Brussel de expositie 'Paaseiland,
een raadsel' bezocht. Ter voorberei-
ding op deze excursie wordt don-
derdag om 20.00 uur een lezing ge-

mmmmj^^-*********************************-*'.-- ■■■■ ■ - ■■ ■ ■■ ■■■" - *■■ ■■■ - ■■■ ■■ at-a————————————————————————————————————— , , ,

Iw> Marco, Walburga, Mario en Joachim Wengler. Acht Oostduitse handen die sinds kort
Hollandsefrites maken inKerkrade. Foto: CHRISTAHALBESMA

" J

limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

°v a ~~ Het jongerencentrumaan de Ganzeweide ontpopt
6optp ee ds meer als dé Heerlense
V t?Pel. Na onder andere de Ur-

j êr°es en Gruppo Sportivo,
k 6 bpCt in net n°S prille jaar alweer
Ie2e Urt aan de Tröckener Kecks.
vaHd m alle opzichten Hollandse

°va'tWlst zon 250 liefhebbers naar
voile 2 gekken, waarmee het sfeer-

" 'aaltje zeer goed gevuld was.
ck_y«e ,?e Leeuw en de zijnen trokken

feBistp Zlkale en Nederlandstalige
<loet h °Per«. in hun stijl die soms
rincir?nken aan De DÜk« maar in
II r-olii t.no^ meer roots in de rock
%>g t

neeft- Temidden van de in
h ŝ de iPo SesPeelde nummers,

6n e DaHad een ware vera-
VrjS' waarbij met name de uit

Van 'Kom terug, Rosa' een
llJe genoemd kon worden,

einde toe werd de stem-den ; eds beter' en slaagde de;>_£ er ln om het publiek te laten
.UrW^en- Na Precies anderhallN k_rten ook de toegiften op van
ergetli'aardlS' maar zeker niet on-seteliJk concert.

joos philippens
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De Nieuwe IMzda 323 hatchback
' 1
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GOED DAT U DAAR OP GEWACHT HEBT.
De nieuwe Mazda 323 3-deurs hatchback lijn en is het geluidsniveauongewoon laag. sportieve 1.8 1. 16 kleppen injectie-motor, alle Goed datu daarop gewachthebt. De Mazda [

wordt de absolute favoriet van veel gezinnen. De Mazda 323 hatchback is in een aantal voorzien van eenkatalysator. 323 3-deurs hatchback is verkrijgbaar vanaf j
Dat is verklaarbaar: zelden bood een sportieve versies leverbaar, met keuze uit een 1.3 L Het beste is dat u even een proefrit maakt f 23.630- Naast de hatchback is er ook een ■en praktische auto zoveel ruimte. De 323 16 kleppen motor, 1.6 1. injectie-motor en een met de 323 3-deurs hatchback. Dan kunt u zn 4-deurs sedan en een 5-deurs coupe, de 323 F. ,
hatchbackbiedt dieruimte vanwege de grotere fW^V_JVVfpHHfSpiIJ voortreffelijke rijgedrag ervaren en ondervindt

heK zoals u ziet, een bijzonder uitgekiende ■plèpH^i^^^A|tfHH aan den lijve. De Mazda 323 hatchback is _
maynn

vormgeving. Tot in de kleinste details is £j*£i voorbestemd om vele plezierige en zuinige ■lII NKUQ

MalM fÉÊ _S__U P^ZEN INCL. BTW MA2DA 323 HATCHBACK VANAF 23630,-, SEDAN 26.155,-, "F" 28.665,-. AFLEVERINGSKOSTEN 395,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 1"'il EyP^ __S_i ____HHP^ uw\W2DA-DFJOER\TD«roTUaNDEGOI)DENGIDS.Oiroa^ t

~ ~ ~ 11 I LOVEN HEERLEN B.V.
f f IJ/ /f_P_s|f_P_T" Palemigerboord 401. Heerlen
C/W 111/CIIWI ■ i,,'-.l^. 1-.. Telefoon 045-722451

I I AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I f-] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. |fï| AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt _______ Lan9 heckweg 2- e.rckrade

„m,_.'L.i Telefoon 04402-71920 \^M*\A Telefoon 04498-53055 lir~v-l Telefoon 045-464646 1

r-! AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF f 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH f I RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

1..1.U..M Telefoon 043-642697 1,.^-SI Telefoon 04490-15838 ; lir-'—H Telefoon 043-632250

EfVANDAAG STEMMEN

EURO NR. 1 OP ELKE boodschappen LlHST
VARKENSPOULET I KUIKENBORST I HAMLAPPEN IVARKENSFILET

798 """098 098O98 AA 98. xf D. 12? 9. k*\ 1 .■ kilo mW m 11 kilo mW m 11 kilo mm m \
EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER

Heerlerbaan m -\\\WmmmmmWmm^k mmmWÊmm w^^ I m

Julianastraat m*-**m**mmw~mm****mr******-**m-"mm**wT^TUT I W mn~LmW~~mrr~Wr^^^^ __r^
BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.

Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond).

CSVT vraagt voor het seizoen '90-'9l

TRAINER
en spelers.

Uitsluitend schriftelijk soll.:
Secr. A.J. Marlens, Hudsonstr. 3, 6413 TD Heerlen

■^■i^tlïu.ll > |j 11111 l I iimmt

I 18.000.- 299,- 358,- 406,- I

IrJ,^^^d^SfejS"^ aa&W Bi j
FINANCIERINGSKANTOOR JÉM j||t

Scharnerweg 108 Maastricht J/r
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

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

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F. ,

■ ' " twJ
COMBI ZI J LST R A l

FOTO'VIDEO-AUDIO k

HANIMEX __ ï
COMPACT g^É MMPüF^I
CAMERA | 1 i
Moderne Jjt
kleinbeeldcamera. s
Automatisch B lij
filmtransport en U
ingebouwde flitser. 11
Complect met __________
beschermende r>
lenskap, polskoord
en etui. Excl. s
batterijen. ;,

49,95 mmuummm9

r*^ ZIJLSTRAadlST'fl ■ Saroleastraat 60 Heerlen
V V en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.

-iiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiJiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicitiiiiiiiiiiiiiiiniii|ialllfl^



heeft dinsdag in het nationale
medisch sportcentrum van
Rome een serie onderzoeken on-
dergaan, met het oog op de nade-
rende wereldtitelstrijd voetbal in
Italië. Professor Antonio Dal
Monte, die de Argentijn onder-
zocht, liet na afloop weten dat
Maradona in uitstekende condi-
tie is. Hij is kerngezond. De aan-
voerder van Napoli en de Argen-
tijnse nationale ploeg had van

men de Westduitsers en pas dan
het Nederlands elftal en de leren.
De leren? „Die ploeg bevalt me
zeer goed", zegt hij tegen het
sportblad Kicker. „Het onge-
compliceerde voetbal en de
vechtlust die de leren aan de dag
leggen, spreken mij aan". Wat
sceptisch is Van Basten over de
kansen van Oranje, tenzij Ruud
Gullit toch nog op tijd fit is.

" ROME - Diego Maradona
De absentie van de, volgens de
computer, niet tijdig herstelde
Ruud Gullit zal Nederland tij

Vanenburg gepasseerd
Marcel Peeper debutant in Oranjeselectie

" Thijs Libregts bijt van zich af.

niet echt aanwezig." De Ruiter heeft
nog geen contact gehad met de ge-
renommeerde international. „Ik
spreek hem wel na de wedstrijd
PSV - Bayern München."

De Ruiter zei dat de KNVB al een
week lang had geprobeerd contact
op te nemen met Van Basten en
Rijkaard. Dat is niet gelukt. „Offi-
cieel hebben we geen afmelding
binnen gehad, daarom staan ze ge-
woon op de lijst. Het verbaast me
wel dat ze zelf in een dergelijke si-
tuatie niet even de moeite nemen
contact met ons op te nemen." De
Ruiter zei in samenspraak met Mi-
chels en Libregts de selectie te heb-
ben samengesteld. Evenals tegen
Italië zal De Ruiter tegen de Sovjet-
unie de opstelling bepalen.

De volledige selectie bestaat uit: Van Breu-
kelen. Van Aerle. Kieft (PSV). Blind, Van 't
Schip, Wouters, Witschge (Ajax), Bosman,
Rutjes (KV Mechelen), Van Basten. Rijk-
aard (AC Milan). Ronald Koeman (Barcelo-
na). VanTiggelen (Anderlecht). Sturing (Vi-
tesse), Peeper (FC Twente) en Hiele (Feyen-
oord).

naar Kiev, lijkt minimaal. Trainer
Arrigo Sacchi van AC Milan heeft al
laten weten geen toestemming te
verlenen.

Over het passeren van Vanenburg
wilde De Ruiter niet veel kwijt. „Er
worden wel vaker spelers gepas-
seerd. Dit keer is dat Vanenburg."
De assistent van Libregts vervolg-
de: „Belangrijk is dat Vanenburg de
laatste tijd door blessures weinig
heeft gevoetbald. En dan is er ook
nog zoiets als vorm. Die is bij hem

Van onze sportredactie
ZEIST - Marcel Peeper van FC
Twente is de enige debutant in de
selectie van het Nederlands elftal
voor de oefeninterland van volgen-
de week woensdag in Kiev tegen
Rusland. Opvallendste afwezige in
de selectie is PSV-middenvelder
Gerald Vanenburg. De bondscoa-
ches Libregts en De Ruiter hebben
ook Marco van Basten en Frank
Rijkaard opgenomen in de groep
van zestien spelers, maar de kans
dat het duo van AC Milan meereist

Voorzitter Ajax gemolesteerd
UTRECHT-Ajaxvoorzitter Michaelvan Praag heeft deze week bij de
politie aangifte gedaan van het feit, dat hij zondagmiddag na afloop
van de wedstrijd FC Utrecht-Ajax is gemolesteerd. De praeses van de
Amsterdamse club liep rond half zes op het parkeerterrein naar zijn
auto, toen hij werd opgemerkt door Utrechtse supporters. Van Praag
werd belaagd in de buurt van het supportershome. Hij kreeg een trap
en er werd met bier naar hem gegooid. Het bestuur van FC Utrecht,
dat door Ajax per brief op de hoogte is gesteld van het incident, heeft
geschokt gereageerd op het wangedrag en beraadt zich over maatre-
gelen tegen de daders.

Libregts schakelt
juristen in

Bondscoach niet mee naar Rusland

Van onze sportredactie
Limburger levert voetbalvrijheid in voor hoger doel

'Lapmiddel' Valckx
nu vaste PSV-waarde

door fred sochacki

ROTTERDAM/ZEIST - Thijs Li-
bregts heeft in zijn strijd tegen
het sectiebestuur zwaar geschut
in stelling gebracht. De bonds-
coach/technisch directeur van de
KNVB heeft via de Vereniging
van Oefenmeesters (WON) de
juridische hulp ingeroepen van
de gerenommeerdeRotterdamse
advocaat mr. J. Mentink en van
mr. Cees Ultee, tot voor kort lid
van het stichtingsbestuur van
Feyenoord. Mentink en Ultee
vormden onlangs een succesvol
koppel in het kort geding, dat
Feyenoord tegen een aantal voet-
balvandalen aanspande en waar-
in de eis van de stadionclub tot
schadeloosstelling werd toege-
wezen.

Mr. Mentink heeft het sectiebe-
stuur via de fax een brief ge-
stuurd, waarin hij stelt dat Li-
bregts de bond aan zijn contract
en aan het 'Verdrag van Oegst-

Chris Dekker zei
handtekening onder

Fortuna-contract
SITTARD - Het mondelinge ak-
koord over een tweejarig contract,
dat Chris Dekker enkele weken ge-
leden reeds bereikte met Fortuna, is
gisteren door handtekeningen be-
krachtigd. Dekker gaf Fortuna de
wens te kennen het werk binnen de
jeugdopleidingte willen afmaken in
de komende twee jaar.

J^ÜHOVEN - Bijna twee
*r geleden stond VVV-voor-

iJeu Sprengers in derskamer van het Philipssta-
>n' Hij was naar hetPSV-de-

van 'zijn' Stan Valckxko-
kijken. „Een gouden

Waar PSV een hoop ple-
r aan zal beleven", zei
Rengers destijds. EenPand geleden liet Guus Hid-
j.k Weten dat hij hoe dan ookran Valckx wil behouden

f: 0r de PSV-hoofdmacht.
m enthousiasme en werk-
Ift ffl n onmiSDaar voor het

ai '" Daags voor de ontmoe-
-13 Bayern straalt het
L Vertrouwen uit het ge-
f lnde gelaat van de Lim-,4\gse verdediger. „De laatstel . is de prestatie goed. Ik
ü*.dat alles lukt. Dat is geen
L ht gevoel. En als de trainer
e:*phjke zaken in alle open-
ajf 2egt, is dat prima voor het

** QQVertrouwen. En uiteraard
ifc

r de contractbesprekingen
20 stilaan op stapel staan".

r «s
aicieen hoop veranderd voor Stan
Hi/at*" Verleden jaar speelde hij

ar alle wedstrijden van PSV,
ejn en echt prettig gevoel hield
°ot re. en woonachtige duizend-
el' r niet aan over. Als 'lapmid-
eel_°or de leg'° geblesseerden

1 \vP
je Valckx op alle posities wel_ <>el p

triJd« »Ik heb alleen niet op
' bit .staan- Het voordeel was het

veel meer aan de bak
\\ ju dan ik had durven hopen.
'e y echter nooit in dezelfde posi-
«tai n sPelen, werkte zich echter
fi mjj een groot nadeel. Ik kon niet
itPn sPel groeien en voldeed op
\\ S(P°sitie voor honderd procent.
«t sta ZOen is dat duideliJk anders.
'telt c«riu 'n de basis op een vaste"lk sta er niet in omdat toe-
s" *ernand anders geblesseerd

eten "e^t er echter veel voor
lnlevereri- Tegen Bayern

Jfiëmp eld dient hij zich enkel te■ wer] °? Ro*and Wohlfarth. En
u'tgaat T

nÜ zo graag op avontuur
e . "^k moet inderdaad een**et ij f

eSen mijn natuur in spelen.
h a«- dat bestr'Jk ik het hele veld,
\etin 11Zlt er zeßer tegen Bayern

'* betaalt nk dat dit de prijs is die
tf^lt t , als Je b« een topclub
'Sn irif evert een stuk vrijheid in.>. nT^le zone in het elftal ligt
h**en «t

V voor de verdediging.
il «>antaïPPen en als dat gebeurd is,
h n o g u ondersteunen. Soms heb
k 6 aanvl? t

eens moeite mijn drang
r n- Hm kiezen te onderdruk-Nratfi Vergt veel van mijn con-NtanLV0?rtdurend met een te-L*6* stelt ,b6zig te zijn. Je magNen6^ /aten vallen. Zeker dit

e fouten' Het lijkt er°P dat alV. °"ten meteen afgestraft wor-

kÜ^Tn Wtr^ heeft de ex-VVV-L tegenSt^°/hlfarth geen makkelij-VSjfl^- "Het 's een sluiper.die loert op een kansje.

Lijmpoging
Roda JC en

Stichting
Van onze sportredactie
KERKRADE - Het clubbestuur van
Roda Je en de Stichting Roda '80
zullen waarschijnlijk op korte ter-
mijn rond de tafel gaan zitten om uit.de impasse te komen die is ontstaan-
naar aanleiding van de plannen,van.
het clubbestuur om de sponsorgel-*
den rechtstreeks, en niet via de.
Stichting, in de clubkas te laten;
vloeien. Binnen de Stichting Roda-
'Bo is het idee geopperd om een
commissie van drie wijze mannen te
formeren, bestaande uit afgevaar-
digden van de sponsorgroep. Deze;
commissie zal proberen een lijmpo-
ging te bewerkstelligen tussen bei-
de kampen. Beide partijen zijn het
er inmiddels over eens dat de mo-
menteel ontstane situatie niet goed
is voor de voetbalvereniging Roda
JC.

PEC bijna
bankroet

ZWOLLE- PEC Zwolle staat aan de
rand van een faillissement. Vandaag
dient voor de rechtbank in Zwolle
een faillissementsaanvraag van Cre-
dit Lyonnais Nederland. De bank
zegt nog een vordering op PEC
Zwolle te hebben van 675.000 gul-
den. Een derde van dat bedrag zou
door de bank worden kwijt geschol-
den als PEC ook een derde zou beta-
len en Eibrink hetzelfde deel voor
zijn rekening zou nemen.

De Zwolse eerste divisieclub is be-
reid aan die voorwaarde te voldoen
en mag van de bank in vijf termij-
nen betalen. Credit Lyonnais Ne-
derland eiste van Marten Eibrink,
de voormalige voorzitter/eigenaar
van PEC, dat hij de ruim 200.000
gulden onhniddellijk zou betalen.
Die termijn liep afgelopen maandag
af.

" MADRID/WINDHOEK - Spanje
heeft op een wel zeer bijzondere wij-
ze een bijdrage geleverd aan de
feestelijke onafhankelijkheid van
Namibië. Samen met de Spaanse
minister van buitenlandse zaken,
Francisco Fernandez Ordonez, reis-
de ook de oud-voetbalinternational
José Antonio Camacho mee naar
Windhoek om daar aanwezig te zijn
bij de officiële onafhankelijkheids-
festiviteiten, die daar afgelopen
nacht aanvingen.

# PSV tijdens de laatste voorbereiding op de belangrijke ontmoeting tegen Bayern. JozefChovanec (achtergrond) volgt het
duel tussen Vanenburg en Boerebach. Inzet: Stan Valckx, de Limburger die dit seizoeneen vaste waarde van PSV is geworden

Moeilijk te bespelen omdat hij on-
voorspelbaar is. Anders dan bij-
voorbeeld Mclnally. Die sjouwt
over het hele veld om je af te mat-
ten. Wohlfarth schuwt het directe
duel veel meer en probeert plotse-
ling voor je op te duiken. Net als bij
dietreffer in München. Van Breuke-
len probeerde de voorzet van Mei-

nally te onderscheppen en dook
voor mijn voeten. Ik kon geen kant
meer op en Wohlfarth was precies
op tijd op de juiste plaats".
Bayern München loert vanavond op
dat steekje dat zal vallen. PSV weet
dat en Valckx ook. Coach Hiddink
noemde het tijdens de persconfe-
rentie 'de details'waarop deze con-

frontatie beslist zal worden. Van-
daar ook dat ploeg zich in de afzon-
dering van de Oisterwijkse bossen
voorbereidt. ledereen op zijn ma-
nier. „Ik ga in elk geval niet de te-
gels uit het terras zitten kijken",
zegt Stan Valckx. „Mijn voorberei-
ding is dezelfde als voor elke andere
wedstrijd. Ik leef ontspannen naar

zon confrontatie toe. Probeer af en
toe een geintje te maken. Ik kan niet
twee dagen doodserieus rondlopen.
Spanning is prima, maar jemoet je-
zelf niet opfokken. Dan blokkeer ik.
Last van zenuwen heb ik in elk ge-
val niet. Niet voor een competitie-
wedstrijd en ook niet voor Bayern
München.

Antwerp blijft steken Door het doelpuntloze gelijke.spel
haalden de Westduitsers voor de
tweede keer in de historie de halve
finales van een Europees bekertoer-
nooi. De spelers ontvingen voor die
prestatie 7000 gulden en drie gele
kaarten, waardoor Steiner en Jen-
sen de komende wedstrijd vanaf de
tribune zullen moeten volgen.

Vlissingen:
eerste divisie

ZEIST- Vlissingenmag het volgen-
de seizoen uitkomen in de eerste di-
visie. Het sectiebestuur betaald
voetbal van de KNVB heeft dit be-
sloten. De Zeeuwse club speelt mo-
menteel in de hoofdklasse C. De li-
centie-commissie heeft een positief
advies uitgebracht over de zaak. Het
amateurbestuur was eveneens bij
het overleg betrokken. Vlissingen
speelt momenteel in de midden-
moot van de hoofdklasse. De ploeg
van trainer Jo Jansen heeft sinds 4
november geen duel in de competi-
tie meer gewonnen.

Vlissingen hoeft niet aan de sportie-
ve voorwaarden te voldoen - het
winnen van een periodetitel of het
kampioenschap -, omdat de club uit
een „blinde vlek" van het land
komt. In Zeeland werd nooit eerder
betaald voetbal gespeeld. De vereni-
ging dient het volgende seizoen
over minimaal vijf contractspelers
te beschikken. De accommodatie
van de club moetvoor 1 julivan dit
jaarvoldoen aan de veiligheidsvoor-
schriften van deKNVB.

europacup vandaag

Returns kwartfinales. Tussen
haakjes de uitslagen van de eerste
wedstrijden. Vet gedrukte clubs
over naar halve finales.
LANDSKAMPIOENEN
PSV-Bayern München (1-2)
Olympique Marseille-CFKA Sofia (1-0)
AC Milan-KVMechelen (0-0)
Dnjepr-Benfica (0-1)

BEKERWINNAARS
Monaco-Valladolid (gisteren) 0-0 (0-0)

(Monaco wint na strafschoppen 3-1)
Admira/Wacker-Anderlecht (0-2)
Part. Belgrado-Din. Boekarest (1-2)
Grassh.-Sampdoria (morgen) (0-2)

UEFACUP
Antwerp-Köln (gisteren) 0-0 (0-2)
Auxerre-Fiorentina (0-0)
Werder Bremen-FC Luik (4-1)
Juventus-HamburgerSV (2-0)

Monaco
MONACO - Monaco heeft zich voor
het eerst in zijn clubgeschiedenis
geplaatst voor de halve finales van
een Europees bekertoernooi. De
Fransen namen de strafschoppen
beter dan Valladolid en zitten als
eersten bij de laatste vier in het toer-
nooi van de bekerwinnaars. De club
uit het vorstendom nam de straf-
schoppen beter: 3-1. Held van Mo-
naco was doelman Jean-Luc Ettori.

De oud-international stopte straf-
schoppen van Jankovic en Ayarza.
Bovendien schoot de Spanjaard
Moya op de paal.

Pas in de tweede helft nam de druk
van de Belgen toe. Köln, dat de ze-
kerheid heeft dat international
Hassler aan het einde van het sei-
zoen in elk gevalnaar Italië vertrekt,
kreeg zelfs de beste kans op de
winst. Littbarski onderschepte een
slechte bal van de na derust in veld
verschenen doelman De Koninck.
In plaats van een boogbal richting
het lege doel te sturen, haalde de
technisch begaafde middenvelder
snoeihard uit. De bal verdween me-
ters naast het doel.

Druk

een beleg van het Westduitse doel.
Toch kregen Van Rooy en libero
Broeckaert nog mogelijkheden op
de openingstreffer. De kansen wer-
den verprutst.

De middenvelder, van wie dinsdag
wel veel dreiging uitging, kreeg
geen gelijk. De ploeg uit Keulen
kwam om de nul te handhaven en
slaagde daar moeiteloos in. De
thuisclub was slechts sporadisch
gevaarlijk. Antwerp ging slagvaar-
dig van start. Twee gevaarlijke vrije
trappen van Van Rooy werden door
doelman Illgner bedwongen. Angst
voor een snelle counter voorkwam

ANTWERPEN - FC Antwerp
heeft vergeefs in het uitpuilen-
de stadion de Bosuil op een
wondertje gewacht. Waar de
club eerder in het UEFA-be-
kertoernooi wel tot stuntwerk
in staat was, ging het gisteren
in de kwartfinales mis. FC
Köln verdedigde de twee we-
ken geleden veroverde voor-
sprong van 2-0 met harde
hand. Het stond de Belgische
runner-up geen doelpunten
toe, en bleef zelf ook op nul
staan.

Antwerp koesterde de hoop op een'
nieuwe verrassing in eigen huis, na
eerdere sensationele duels met Vi-

tosja Sofia en Dundee United. Frans
van Rooy, twee weken geleden in
het eerste duel volstrekt onzicht-
baar, sprak een dag voor de wed-
strijd nog zijn vertrouwen uit in de
goede afloop. FC Köln incasseerde
voor het belangrijke duel een dikke
nederlaag tegen Werder Bremen,
waarbij het vooral verdedigend een
slechte indruk maakte.

Computer voorspelt Italië-Oranje
dens de eindronde niet deren.
Het verrassende Zweden wordt
door Oranje in de halve eind-
strijd met 2-0 verslagen, dankzij
twee treffers van Marco van Bas-
ten. Over het resultaat van de fi-
nale 'denkt' de computer nog na.
Marco van Basten heeft een to-
taal andere kijk op het WK."Vol-
gens hem zijn Brazilië en Italië
de grote favorieten. Daarna ko-

ROME - De computer van de Ita-
liaanse staatsomroep RAI kent
geen twijfels. Nederland en Italië
spelen op zondag 8 juli in het
Olympisch Stadion van Rome de
finale van het toernooi om de we-
reldtitel. Volgens het de elektro-
nica wint Italië in de halve finale,
weliswaar na verlenging, met 2-1
van Brazilië. Twee minuten voor
het einde van de tweede verlen-
ging maakt Carnevale het beslis-
sende doelpunt.Limburgs Dagblad Sport
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zijn clubbazen toestemming het
trainingskamp te verlaten voor
het onderzoek.

" BUDAPEST - Het voetbalelf-
tal van de Verenigde Staten is de
korte oefentrip door Europa
dinsdag met een nederlaag be-
gonnen. Hongarije, dat zich in te-
genstelling tot de gasten niet
kwalificeerde voor de eindronde
van het wereldkapmioenschap
in Italië, vloerde het team van
Bob Gansler' probleemloos met
2-0 door doelpunten van Petres
en Limperger

geest' houdt. Libregts heeft tot
dusver alle voorstellen van de
bond consequent van de hand
gewezen. Daartoe behoort ook
een financiële schikking. De
bondscoach zegt nog altijd met
het Nederlands elftal naar het
WK in Italië te willen, maar nu de
strijd op het scherpst van de sne-
de wordt uitgevochten, is dat
vrijwel uitgesloten.

Libregts heeft inmiddels wel be-
sloten volgende week niet mee te
vliegen naar Kiev voor de oefen-
interland tegen Rusland. Hij
loopt na zijn hernia-operatie nog
steeds in deziektewet. Omdat hij
nog niet helemaal is hersteld,
acht hij het beter thuis te blijven.
Bovendien moet hij op dinsdag
27 maart, de dag voor de wed-
strijd, voor controle terugkomen
bij de chirurg, die hem heeft ge-
opereerd. Assistent-bondscoach
Nol de Ruiter neemt, net als bij
de wedstrijd tegen Italië, de hon-
neurs waar in Kiev.
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Reuter denkt alleen
ln Juventus.

Ver achter hen komt pas de eerste
Spanjaard, Julio Salinas (Barcelo-
na). Deze door zijn trainer Johan
Cruijff niet erg hoog ingeschatte
voetballer trof tot nu toe 14 maal het

Op een gedeele vijfde plaats (11
goals) zijn trouwens nog een paar
'buitenlanders' terug te vinden. Dat
zijn Ronald Koeman (Barcelona) en
de Bulgaar Penev (Valencia), die
verder gezelschap hebben van Ma-
nolo (Atletico de Madrid), Pardeza
(Zaragoza) en Martin Vazquez (Real
Madrid). Het merendeel van de top-
scorers in de Spaanse competitie zal
niet bij het WK in Italië te bewonde-
ren zijn. Slechts Polster, Martin
Vasquez, Manolo en Koeman zijn
zeker van een plaats in hun nationa-
le teams.

lijk van buitenlandse doelpunten-
makers. Van deeerste vijfop de hui-
dige lijst van topscorers bezitten er
maar liefst vier een andere dan de
Spaanse nationaliteit. Op de eerste
plaats staat de Mexicaan Hugo San-
chez (Real Madrid) met 31 doelpun-
ten, gevolgd door de Oostenrijker
Polster (Sevilla) met 27 treffers.

we een spectaculaire speler aantrek-
ken."
Voorlopig heeft Bayern echter al de
handen vol aan Stefan Reuter. De
middenvelderloopt met een concre-
te aanbieding op zak van Juventus.
„Dat is ook de reden," denkt.Sche-rer, „dat hij momenteel bij ons zo
ongeconcentreerd loopt te voetbal-
len. Hij is met zn hoofd meer bij de
miljoenen lires die hij in Turijn kan
verdienen dan bij Bayern." Met ma-nager Uli Hoeness heeft Reuter de
afspraak gemaakt, dat hij over an-
derhalve week rond de tafel gaat zit-

voetbalpanorama

ten om verder te praten. Veel kans
van slagen heeft dat gesprek vol-
gens Reuter niet. „Bayern kan mij
nooit bieden wat ik Turijn ga ver-
dienen."

Meer dan ieder andere Europese
competitie is de Spaanse afhanke-

MÜNCHEN - Bayern München is
weinig ingenomen met de aanko-
pen Alan Mclnnaly en Radmilo Mi-
hajlovic. De tegenstander van PSV
is driftig op zoek naar een spectacu-
laire versterking.voor het volgende
seizoen. Assistent-trainer Egon
Coordes zat zaterdag op de tribune
bij Derby County - Aston Villa voor
aanvaller Dean Saunders. Eerder
bekeek Jupp Heynckes de Wel-
shman al in de wedstrijd tegen Tot-
tenham.
Daaruit mag volgens Bayern-presi-
dent Scherer echter niet worden af-
geleid dat de 25-jarige Saunders ook
inderdaad naar München komt.
„Met de aankopen die we dit sei-
zoen hebben gedaan, zijn we in geen
gevalerg gelukkig geweest. Zij heb-
ben ons niet de successen gebracht
die wij ons wensen. Daarom willen

Bayern zoekt crack net. Maar onder hem staat weer een
aantal buitenlanders te dringen. De
Brit Aldridge (ex-Liverpool en
sinds het beginvan dit jaarReal So-
ciedad) en de Braziliaan Baltazar
(Atletico de Madrid) hebben een
maal minder gescoord dan Salinas.

SCHWABISH-GMUND - De Ne-
derlandse handbalmannen zijn in
hun eerste wedstrijd van een vier-
landen-toernooi in de omgevingvan
Stuttgart gestuit door de reserve-
doelman van de Bondsrepubliek,
Krieter. Met fraaie reddingen hield
hij Oraïïje van een positieve score
af. Ondermeer door het missen van
enkele strafworpen verloor Neder-
land met 15-21.

Handballers
stuiten op

Duitse doelman

lason
VALKENBURG - Auto Caubo
lason is er in geslaagd om de kwart-
finales van de Nederlandse hand-
balbeker te bereiken. De Valken-
burgse ploeg won gisteravond met
15-12 van het Venlose Loreal. Bij
rust leidde lason al met 8-4. De da-
mes van VGZ/Sittardia hadden
geen enkele kans in Eindhoven te-
gen PSV, de koploper in de eredivi-
sie. Sittardia verloor met 25-14.
Twee andere uitslagen van gister-
avond: DSVD-Aalsmeer 13-22;
Quick '20-Velo 14-11.

sport kort

De kracht van KV Mechelen, zit
hem, aldus Rutjes, in de homogeni-
teit. „Wij vormen een heel hecht
blok." Hij rept over een 'vrienden-
ploeg', waarin iedereen bokkie voor
elkaar wil staan. „Wij gaan heel ka-
meraadschappelijk met elkaar om
en gaan ook regelmatig samen op
stap. Dat kweekt toch een band."

Van onze sportredactie
IILAAN - Aan het eind van het gesprek^.vraagt GraemeRutjes

„een krantje" te sturen. De verdediger van KV Mechelenjkennelijk nog niet blasé, zoals gezegd wordt van Marco van
*sten en Frank Rijkaard, woensdagavond zijn tegenstanders

>li AC Milan. Dit duo beschouwt 'de pers' als een noodzakelijk
,Vvaad en slechts in eigen belang bruikbaar. Rutjes is gelukkig
°§ de bereidwilligheid in eigen persoon. Alleen over het on-

Thijs Libregts wil hij liever niet uitweiden. „Daar is de
a^ste tijd al voldoende over gezegd en geschreven."

Met Ruud Krol, de opvolger van De
Mos, aan hetroer verwaterde de dis-
cipline zienderogen. En zonder te
willen stellen dat KV Mechelen on-
der Krol een vrijgevochten bende
was geworden, was de breuk tussen
beide partijen naar het oordeel van
Rutjes onvermijdelijk. „Ruud is een
hele aardigekerel, maar hij heeft het
niet als trainer." Met assistent-trai-
ner Fi van Hoof op de bok, keerde
Mechelen terug op het rechte pad.
Als Rutjes het voor het zeggen zou
hebben, kan KV de speurtocht naar
een nieuwe hoofdtrainer dan ook
terstond staken. „Fi zit hier al zo
lang. Die kent de club van binnen
en van buiten. Dat is, ook volgend
seizoen, de beste trainer voor KV
Mechelen."

De naam Aad de Mos valt. Haast on-
vermijdelijk in een verhaal over KV
Mechelen. De ex-Ajax trainer en het
tegenwoordige technische opper-
hoofd van Anderlecht stuwde het
daarvoor nietige clubje uit het pro-
vinciestadje tussen Antwerpen en
Brussel met orkaansnelheid op in
de razende vaart der volkeren. Het
respect voor het vakmanschap van
hun vroegere baas is groot bij de
spelers van Mechelen. Of Graeme Rutjes dan zelf nog

'acher deKazerne' tegen de bal trapt
ligt in de schoot der nabije toekomst
opgesloten. Aan het eind van dit sei-
zoen loopt zijn contract af. Hoewel
hij, na wat problemen met Krol, en-
kele maanden geleden even met
Feyenoord flirtte, voelt Rutjes er „in
principe" wel voor om bij te teke-
nen. „Maar als ik elders een klapper
kan maken, zal ik het niet laten."

Ook bij Graeme Rutjes. „Mechelen
heeft veel aan Aad te danken. Niet
alleen de onderlinge band is onder
hem hechter geworden, hij heeft
ook een bepaalde discipline in de
groep gebracht. Soms gebeurde dat
met harde hand, soms met zachte
hand. Maar iedereen wist precies
waaraan hij toe was."

vaerne Rutjes dus. Spijkerbroek.

' riem. Onopvallend over-
J^d. Vriendelijk. Geboren in Syd-
*nrAUstra^' Verhuisd naar Neder-
q 'n zijn eerste levensjaar. BijnaL, Voorstopper. Ex-Excelsior.acJs 1985 in dienst van KV Meche-

Mechelen. Van Bas-Jj.*"jkaard tegen Rutjes/Bosman.
"j'viduele klasse contra collectivi-
y' Gratie versus arbeid. Kwartfi-
e]e Europa-Cup 1. Plaats van han-
i lng: Giuseppe Meazza di San
,J*- Resultaat eerste wedstrijd in
I ssel: 0-0. Favoriet: Associazoneco Milan. „Maar kanloos ben je
r raf nooit," weet Rutjes.

len. International. Afgestudeerd be-
drijfseconoom. Onderwerp docto-
raal scriptie: franshising binnen de
sportdetailhandel. Deze Graeme
Rutjes neutraliseerde, in eendrach-
tige samenwerking met zijn maatje
Philippe Albert, dertien dagen gele-
den het gevaar-Van Basten. „Wij
hadden afgesproken dat ik Marco
zou pakken als hij in mijn zone
kwam en Philippe zou datzelfde
doen als hij in zijn zone kwam. Dat
vonden wij de meest praktische op-
lossing. Beiden waren we er geen
voorstander van Marco mandek-
king te geven. Je kunt hem toch
geen negentig'minuten volledig uit-
schakelen. Hij glipt, hoe dan ook een
keer bij jeweg."

Becker verrassend onderuitKoda JC 2
mazzelt

Miniware
klopt

Nashua

" GELEEN - In de kwartfinales van
het toernooi om de Nederlandse hand-
balbeker bij de heren heeft Herschi/V
en L een thuiswedstrijd geloot tegen
eerste divisieclub Jahn II uit Stadska-
naal. Het duel wordt op 17 april om
20.30 uur in sporthal Glanerbrook te
Geleen gespeeld.De tweede Limburg-
se vertegenwoordiger, Holbox/Swift,
moet op 19 april op bezoek bij beker-
houder Aalsmeer.

" HELDEN - In Helden-Parmingen is
zaterdag het open kampioenschap
snelschaken van Limburg. Plaats van
handeling: zaal Hendrix, Schoolstraat
19 in Helden-Parmingen. Start 11.00
uur. Inschrijven van 10.00 tot 10.45
uur. Inlichtingen: 04760-72926.

" SITTARD - De Supportersvereni-
ging Fortuna Sittard bezoekt zondag
met de bus de wedstrijd Ajax-Fortuna.
Kaarten zijn morgen, donderdag, van!
18.30 tot 20.00 uur verkrijgbaar in het'
spelershome van stadion De Baan-
dert. Leden betalen ’ 20; niet-leden

’ 25. Vertrektijden: Geleen 10.30 uur,!
Sittard 10.45 uur, Susteren 11.00 uur.■

trainerscarrousel

> *u« *_RADE - In een niet al te bes-■e^strijd behaalde Roda JC 2 te-
«vj,. 2 een gelukkige 2-0 over-
'it t]}n^- Reeds in de beginfase van

scoorde Roel Loop 1-0.a bleef de dominerende ploeg
1^"" 'n de stand kwam geen veran-
't>el a e hervatting speelde het
|e ' 2)ch hoofdakelijkafop het mid-
iiud In de 90e minuut werd de

and van 2-0 bereikt doordat
iiggn

verdediger de Witte de bal in
'«3cht doel deponeerde. Scheids-

'ter Merks. Toeschouwers 250.
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VAESRADE- Frans Kerens blijft ook
komend seizoen in dienst van VV\Vaesrade. Het wordt zijn tweede jaap
bij de derdeklasser.
BERG AAN DE MAAS - Harry
Übachs. eerder werkzaam bij OVCS^
zal ook volgend seizoen de scepter
zwaaien bij vierdeklasser IVS. Übachs
volgde twee maanden geleden tussen-
tijds Jan Wolfs op.

VILT - John Simonis trainer van Vilt
gaat deze vereniging verlaten et>
wordt trainer van Struchter Boys.

WEERT- Een mokkend publiek in
de eerste helft en een hossende tri-
bune na een zinderende tweede pe-
riode waren de kenmerken van de
basketbaltopper in de Weerter
sporthal Boshoven. Miniware, in de
slag om een play-off plaats naaide
na een zeer matige, maar spannende
vertoning Nashua Den Bosch met
het kleinst mogelijke verschil on-
deruit (70-69).

De eerste helft was het aankijken
niet waard. Balverlies, slechte pas-
ses en een zeer laag schotpercenta-
ge waren debet aan de lage rust-
stand 30-37, waarbij de Bosschena-
ren (met de internationals Kuipers
en Botse verdacht veel op de bank)
nog het minst slecht acteerden.
Miniware kwam voor het tweede
bedrijf echter zeer gemotiveerd uit
de kleedkamers. Wat volgde was
een partijtje vechtbasketbal met
schitterende positieduels onder de
borden en veel dweilpauzes omdat
de spelers voor elke meter parket
diep in de reserves moesten tasten.
Met dat veredelde straatbasketbal
hadden de Weertenaren eindelijk
succes en werd de Bossche grossier
in landskampioenschappen onder
heteigen bord op defeiten gewezen.

sport in cijfers
TENNIS
Key Biscayne, internationaal toernooi;
mannen enkelspel, tweede ronde: Yza-
ga-Connell 7-6 4-6 7-6; Gomez-Oresar 2-6
6-2 6-3. Forget-Tsjesnokov 6-7 6-3 6-3;
Gilbert-Bloom 6-3 4-6 6-3; derde ronde:
Jaite-Van Rensburg 4-6 6-4 6-4; Volkov-
Reneberg 6-3 3-6 6-3; Edberg-Mansdorf
6-2 6-1; Fleurian-Becker 7-6 6-1, Sam-
pras-Forget 6-1 6-3. Lendl-Filippini 6-0
6-2, Steeb-Curren 3-6 6-3 6-2, Hlasek-
Arese 7-6 6-2, Shelton-Tarango 7-6 3-6
6-2. vrouwen enkelspel, derde ronde:
Kulco-Whitlinger 7-6 3-6 6-5; vierde ron-
de: Herreman-Capriati 6-2 6-4; Faii'-"
bank-McNeil 6-2 2-6 6-3; Porwik-Kelesï
6-4 6-1; Magers-Smylie 6-2 6-4; Vierde-
ronde: Porwik-Fulco 6-2 6-3. Seles-Fair-
bank 6-3 6-4, Tauziat-Halard 6-4 6-3^
Wiesner-Novotna 7-5 5-7 6-3.

Postma stopt
SCHAESBERG - Op het einde van
het worstelseizoen zal oefenmeester
Ad Postma van de succesvolle
Landgraafse worstelvereniging
Simson zijn trainerstaak bij diever-
eniging neerleggen. In de 15 jaren
tijd dat hij van deze vereniging trai-
ner was, heeft Postma de ploeg naar
de Nederlandse top gebracht. Post-
ma die waarschijnlijk manager
wordt van de hoofdmacht, wordt
opgevolgd door de Belg Hubert
Bindels die sedert dit seizoen als
zwaargewicht aan Simson is ver-
bonden. Ook voorzitter Frans Vonc-
ken heeft te kennen gegeven dat hij
over een jaar het voorzitterschap
van Simson zal overdragen. Vonc-
ken zal nog wel deel blijven uitma-
ken van het bestuur.

Maastricht
etappeplaats

WIELRENNEN
Andorra la Vella. Tweede etappe Cata-
laanse week: 1. Delgado 183 km in
4.48.20. 2. Rominger. 3. Gaston, 4. Alcala
0.08, 5. Roosen z.t.. 6. Kuum 0.35. 12.
Breukink. 38. Bouwmans 1.20. 55. Van
Aert 2.07, 65. Suykerbuyk 2.51. 67 De
Koning 3.23, 107.De Rooy 5.57, 108. Van
Poppel z.t., 109. Hermans z.t, 111. Ver-
hoeven z.t. Algemeen klassement: 1.
Gaston 7.54.31, 2. Rominger 0.06. 3. Al-
cala 0.09, 4. Delgado 0.12. 5. Roosen 0.30,
6. Breukink 0.32. 7. Roche 0.34. 8. Eki-
mov 0.38, 9. Van Lancker 0.41, 10.Kuum
0.47, 33. Bouwmans 1.50. 53. Van Aert
2.15, 61. Suykerbuyk 2.58.68. De Koning
3.39. 106. Verhoeven 6.13. 108. Hermans
6.16, 113. De Rooy 6.23, 118. Van Poppel
6.29.

agenda

MAASTRICHT - Maastricht zal in
de komende Ronde van Nederland
etappeplaats zijn. Dat heeft gisteren
de Maastrichtse wethouder van
sportzaken Frits Corten meege-
deeld tijdens de ontvangst van mi-
nister van buitenlandse zaken Hans
van den Broek in de Limburgse
hoofdstad. Daar bracht de bewinds-
man onder andere een bezoek aan
sportpark en camping Dousberg,
vanwaar hij een prachtig uitzicht
had op een stukje buitenland. Op de
wielerbaan van dit sportpark zal
dan een tijdrit worden gehouden.

ZONDAG
Wielrennen, Siebengewald. Limburgse
clubkampioenschappen. Starttijden
liefhebbers/veteranen: 12.15 uur; nieu-
welingen: 12.15 uur; junioren 13.30 uur;
amateurs: 15.15 uur.

nale met een felle demarrage. De
Belg was in de Tirreno - Adriatico
ook voorin te vinden, maar moest
het zonder etappezege stellen.

Delgado, zijn landgenoot Gaston, de
Zwitser Toni Rominger en de Mexi-
caan Raul Alcala sprongen mee.
Delgado wachtte tot een kilometer

ANDOORA LA VELLA - Pedro
Delgado rijdt in de Catalaanse wie-
lerweek zijn eerste wedstrijd in het
nog korte wielerseizoen op eigen
grondgebied. De vroegere Tour-
winnaar bewees in de tweede etap-
pe vroeg de juiste vorm te hebben.
In de zwaarste rit van de ronde be-
reikte Delgado voor het eerst dit
jaar als eerste de streep.
De rit van 183 kilometer kende en-
kele zware beklimmingen. Tot vijf
kilometer voor de finish bleef het
peloton nagenoeg compleet. Op de
Comella, een flinke puist van een
zwaar kaliber, opende Roosen de fi-

Pedro Delgado
vroeg in vorm

onder de top voor hij zijn eerste en
beslissende aanval inzette. Alleen
Rominger, vorige week winnaar van
de Tirreno, en Gaston konden vol-
gen maar waren in de lange sprint
kansloos. Gaston hield aan zijn der-
de plaats de leiderstrui over. De
meeste Nederlanders kwamen op
ruime achterstand binnen. Erik
Breukink hield de schade het mees-
te beperkt. De kopman van PDM
moest 35 seconden toegeven en
heeft in het algemeen klassement,
met 32 tellen achterstand op Gas-
ton, nog steeds kansen op de eind-
zege.

" Graeme Rutjes,
loodzware opdracht tegen
Marco van Basten.

" Boris Becker. Eerst verbaasd over de regen in Florida, daarna verrast door Jean Fleurian.
KEY BISCAYNE - B,oris Becker heeft het
tennistoernooi van Key Biscayne met gebo-
gen hoofd verlaten. De nummer twee van de
wereld verloor kansloos de een dag eerder
wegens de regen afgebroken partij tegen de
Fransman Jean Fleurian, nummer 46 op de
wereldranglijst.

-Fleurian trok zich niets aan van de achter-
stand waarmee hij een dag eerder van de
baan stapte, toen de regen verder spelen on-

mogelijk maakte. De gedwongen rustpauze
bleek de 24-jarige Fransman zelfs goed te
doen. Becker stond maandag in de eerste set
met 3-1 voor, maar bakte er een dag later
niets meer van. De Westduitser bewoog zich
als een schildpad over de baan, sloeg de
meeste ballenver uit en moest daarnaast con-
stateren dat Fleurian nauwelijks grote fouten
maakte.
Derechtshandige tennisser steegboven zich-

zelf uit met enkele sublieme passeerslagen,
waarop zijn tegenstander geen weerwoord
had. De Fransman nfaakte zijn achterstand
ongedaan, en won de set na de tiebreak, die
in 7-3 eindigde. Daarna had hij geen kind
meer aan Becker. Met 6-1 verzekerde Fleu-
rian zich op zijn tweede wedstrijdbal verras-
send van een plaats in de achtste finales.
Daarin ontmoet de ongeplaatste speler de
Amerikaan Pete Sampras.

Scheve
schaats

«j

Van onze sportredactie
LEEUWARDEN - Door een
verkeerde waarneming van
hoofdscheidsrechter Folkert
Brouwer heeft Ben van der
Burg anderhalve week geleden
in Heerenveen de overwinning
in de Worldcup schaatsen op de
1500 meter gemist plus de eer-
ste prijs van vijfhonderd dollar.
Videobeelden hebben aange-
toond, dat niet de Noor Johan
Olav Koss als eerste finishte,
maar Van derBurg. De scheids-
rechter heeft zijn fout inmid-
dels toegegeven. Bondscoach
Ab Krook en de gedupeerde
Van der Burg zullen alsnog een
protest indienen. Er is een goe-
de kans dat de uitslagwordt ge-
corrigeerd, omdat de scheids-
rechter heeft toegezegd het
protest te zullen steunen.

Woensdag 21 maart 199025

Graeme Hutjes gelooft
in zijn Vriendenploeg'

AC Milan-KVMechelen: gratie versus arbeid

Limburgs dagblad sport
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	Een voorbijganger werpt een blik op een uiterst omstreden kunstwerk; een 'kurketrekker', gevormd door acht aan een spies geregen auto'sl d raison van 100.000 dollar 'geplant' op de parkeerplaats bij een supermarkt in Berwyn, een plaats ten westen van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois. De meningen over de artistieke waarde van het twee maanden oude gewrocht lopen zó sterk uiteen, dat de plaatselijke bevolking er zich in een referendum over zal uitspreken of de eigenaar van het plein al of niet aangemoedigd dient te worden het ding met bekwame spoed neer te halen.
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	Loud
	A-minister Hans van den nfc (vierde van rechts) werd jen tijdens zijn bezoek aan 'yimburgse hoofdstad door geestverwan- V-O-ar de Dousberg gevoerd, rfit het sportpark met aanrende camping kon hij over rens heen naar het buitendijken, naar het Belgische toezeltf zie foto). van Heemkunde uit iPlaats heeft onlangs een °elgisch zeer opgerakeld erop te wijzen dat het geöousberg volgens een tracüü 1843 ten onrechte werd [taan aan Nederland. De bekman reageerde met een ko- N noot. Hij zei er desgeft voor te willen ijveren dat f°g oudere tractaat uit 1839, f bij de grenzen van de twee PUrgen werden vastgelegd, jfsteld zou worden... fen goed glas bier in de Vo-Jru_s aan het Vrijthof was jfrensleed van de Belgen al-Tfergeten en kwamen andeykiezingszaken aan de orde. Foto: WIDDERSHOVEN


