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Verdeling
In Noord- en Zuid-Limburg gaat de
PvdA van 135 naar 112 zetels, het
CDA klimt van 256 naar 269. D66
heeft haar zetelaantal meer dan ver-
dubbeld: van 8 naar 19. De VVDkel-
dert van 63 naar 50 plaatsen in de ge-
meenteraden. Groen Links maakt
een sprong van zeven: van 23 naar
30. De lokale lijsten hebben ook een
goed resultaat geboekt: enigszins
tegen de verwachtingen in bezetten
zij in de komende vier jaar 245 ze-
tels; dat waren er 212. De SP krijgt 4
zetels (was 1).

De PvdA verloor met name in de
grote steden in Limburg fors en
moest veel van de in 1986 geboekte
winst inleveren. Ronduit drama-
tisch is het verlies in Maastricht en
Heerlen. In Maastricht gingen de so-
cialisten terug van 18 naar 13 zetels;
daar is nu het CDA, dat één zetel
won, met 15 zetels weer de grootste
partij. In Heerlen verloor de PvdA
eveneens vijf zetels en ging van
twaalf naar zeven. Het CDA be-
houdt er zijn 14 zetels en blijft daar-
mee de grootstefractie in deraad. In
Kerkrade worden de christen-de-
mocraten ook weer nummer één: zij
hebben nu negen zetels (was acht),
terwijl de PvdA het met acht raads-
leden moet doen: een verlies van
twee.
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In Limburgforse opmars D66, winst CDA en neergang

Dramatisch verlies PvdA
Van onze verslaggever

HEERLEN - De PvdA heeft
bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van gisteren een dra-
matisch verlies geleden. Lan-
delijk is sprake van een poli-
tieke aardverschuiving, en
ook in Noord- en Zuid-Lim-
burg kan daarvan worden ge-
sproken. Opzienbarend is ver-
der de opmars van D66. Het
CDA moest landelijk enig ter-
rein prijsgeven ten opzichte
van de Tweede Kamerverkie-
zingen van verleden jaar. In
vergelijking met de vorige
raadsverkiezingen wisten de
christen-democraten zich ech-
ter licht te herstellen.
De VVD verliest in Limburg
(in Midden-Limburg wordt
overigens pas op 28 november
gestemd) stevig, maar hand-
haafde zich ten opzichte van
deKamerverkiezing van verle-
den jaar redelijk. Het op-
komstpercentage was zeer
laag: 61,9 procent. In Limburg
was dat 66,8 procent, tegen
73,7 procent in 1986.

De PvdA verloor in het hele land
vele honderden raadszetels en bijna
een kwart van haar achterban. Het
verlies van de PvdA overtrof de
somberste prognoses: de sociaal-de-
mocraten kelderden volkomen on-
verwacht van 32 procent bij devorig
jaar gehouden Kamerverkiezingen
naar 25,6 procent nu. De PvdA bleef
maar ternauwernood boven haar
'historisch dieptepunt' van 1967,
toen de partij minder dan een kwart'
van het electoraat aan zich bond.
PvdA-voorzitter Sint noemt de on-
verwachte nederlaag 'teleurstel-
lend' en wijt het verlies aan de lage
opkomst.

" Rein Hummel van de Groepering Heerlen Noord zege-
viert. Zeven zetels in de nieuwe Heerlense gemeenteraad,
evenveel als de PvdA. ,JDe manier waarop met mij is omge-
sprongen is niet goed voor de PvdA geweest."

Foto: DRIES LINSSEN

Adviseur Gorbatsjov:
’Sovjetunie

niet afkerig
van toetreding

tot NAVO’

HAMBURG - In de politieke
top van de Sovjetunie wordt se-
rieus gedacht over toetreding
tot de NAVO als het middel om
de oude structuren van de mili-
taire machtsblokken te over-
winnen. Valentin Koptzeltsev,
een van de topadviseurs van
president Gorbatsjov, zegt dit
in een interview met een West-
duits tijdschrift.

„Als deNAVO verandert, waar-
om vraagt ons dan niemand, of
wij ook niet in de NAVO wil-
len?" zo betoogt Koptzeltsev,
een van Gorbatsjovs belang-
rijkste Duitsland-specialisten

"en in de jaren zeventig Sovjet-
consul in Hamburg. „Dan zou-
den toch alle problemen over

de militaire blokken zijn opge-
lost."

Koptzeltsev verheelde niet dat
een van de redenen waarom de
Sovjetunie het militaire
machtsdenken achter zich wil
laten is dat de Sovjet-economie
de enorme kosten van de wa-
penwedloop niet meer aankan.
Daarnaast zijn er nieuwe pro-
blemen ontstaan, zoals de ver-
slechtering van het milieu. „Na
Tsjernobyl kunnen tussen in-
dustrienaties toch geen oorlo-
gen meer gevoerd worden," al-
dus Koptzeltsev. Hij verwacht
dan ook dat binnen afzienbare
tijd geen behoefte meer zal be-
staan aan de militaire blokken
van de NAVO en het Warschau-
pact.

Duitsland
Vier andere Warschaupact-lan-
den, Polen, Tsjechoslowakije,
Hongarije. en Roemenie, zijn
ook die mening toegedaan. Zij
hebben er in tegenstelling tot
de Sovjetunie geen bezwaar te-
gen dat een verenigd Duitsland
lid is van de NAVO. Moskou
opteert vooralsnog voor een
neutrale Duitse staat.
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PSV krijgt
geen loon

naar werken
EINDHOVEN - Ondanks een onge
kende offensieve inzet is PSV uit d(
Europacup verdwenen. De tweed<
krachtmeting met Bayern Müncher
eindigde in een minimale overwin
ning (1-0) voor Duitsers, die ziel
uiterst degelijk verdedigden. Pas ir
de blessuretijd maakte Augenthale;
het doelpunt, dat Bayern toeganj
verschaft tot de halve finales
Schrijnend voor PSV was, dat d<
late treffer opnieuw uit een vrij*
trap tot stand kwam. Augenthale.
schoot raak van achttien metei
doordat Gerets in de muur de rich
ting van de bal veranderde. Ook ir
de uitwedstrijd was PSV met 1-0 ge
veld door een vrije trap in de slotfa
se.

♦ Zie verder pagina 19

VS bezorgd over
ontwikkelingen

in Litouwen
WASHINGTON - Het Witte Huis
heeft gisteren bezorgd gereageerd
op het decreet van Sovjet-leider
Gorbatsjov om in de afvallige repu-
bliek Litouwen een wapenverbod in
te stellen. Regeringswoordvoerder
Fitzwater zei nog onvoldoende in-
formatie te hebben over het doel dat
met de maatregel wordt beoogd en
hij wilde daarom geen uitspraak
doen over de mogelijkheid dat de
Litouwse crisis alsnog tot een ge-
welddadige ontknoping komt.

„We zijn bezorgd over de ontwikke-
lingen en houden die scherp in de
gaten," aldus de woordvoerder.
Gorbatsjovs orders waren vervat in
een decreet dat hij uitvaardigde op
grond van de nieuwe presidentiële
bevoegdheden die hij vorige week
kreeg van het Congres van Volksaf-
gevaardigden, het grote parlement
van de Sovjetunie. Litouwen lijkt
geen gehoor te willen geven aan het
decreet. In een verklaring zei presi-
dent Landsbergis gisteravond dat
Litouwen soeverein is en dat het be-
vel uit Moskou daarom 'geenrechts-
kracht' heeft.
Sovjet-minister van Buitenlandse
Zaken Sjevardnadze stelde zijn
Amerikaanse collega Baker dinsdag
in Namibië nog gerust met de ver-
klaring dat het conflict met Litou-
wen niet met geweld zal worden be-
slecht.

De VS hebben overigens de annex-
atie van Litouwen door de Sovjet-
unie in 1940 nooit erkend. De rege-
ring-Bush wil dat Moskou de onaf-
hankelijkheidswens van Litouwen
respecteert, maar zij heeft er net als
alle andere landen van afgezien Li-
touwen na het afscheidingsbesluit
als onafhankelijk land te erkennen.

Verplegenden
dreigen met
harde acties

HILVERSUM - Ruim de helft van
de achterban van de Vereniging van
Verplegenden en Verzorgenden in
Opstand (WIO) wil de komende
weken acties gaan voeren met de
overheid als mikpunt. Veertig pro-
cent van de WlO-leden is voor har-
de acties zoals stakingen. Dit blijkt
uit een enquêtevan de WIO onder
haar leden vlak voor het begin van
de CAO-onderhandelingen voor het
ziekenhuiswezen vandaag.

In Veronica's Nieuwsüjn zei WlO-
woordvoerster Astrid Slapperdel
gisteravond dat de tijd van ludieke
acties voorbij is en dat de actiebe-
reid groot is. Gedacht wordt o.m.
aan stiptheidsacties in de zieken-
huizen zodat alleen spoedgevallen
worden opgenomen. Overal kunnen
volgens de vereniging acties wor-
den verwacht, van het kruiswerk tot
in de psychiatrische inrichtingen.

het weer
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(ADVERTENTIE)

WIN EEN BUNGALOWTENT
T.W.V. f 995,- OP DE

5E CAMPING- EN
CARAVANBEURS
23-24-25 MAART

Geopend:
23 MAART: 14.00-22.00 UUR
24 MAART: 10.00-18.00 UUR
25 MAART: 10.00-18.00 UUR

ENTREE: / 6,- p.p.

Geulhal| VALKENBURG

MODE
JUBILEUM MODESHOW
woensdag 28 maart 1990,

aanvang 20.00 uur.
Motel "van der Valk"
Terworm 10 Heerlen

Entreekaarten: Lady X mode
Raadhuisplein 17, Heerlen

Tel. 045-711060
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KERKRADE
- do. 22/3: Madame Butterfly. Lim-
burgs Symphonie Orkest. '- vr. 23/3, za. 24/3 en zo 25/3: Kunst
en antiekbeurs.- za. 24/3: The Stuffed Puppet
Théatre; 'Manipulator' en 'Under-
dog'.
- zo. 25/3: Hafa-op-zondag, mmv
Harmonie St. Marie Gracht en Har-
monie St. Gregorius Haanrade.
(11.00 uur).
SITTARD- vr. 23/3: Film- en dansavond 'Op-
toch kommitee'. (18.00 uur).
- za. 24/3: Cabaret veer en Vief met
'Gein Gezich'.- zo. 25/3: Lente Concert. Land-
graaf Symphonie Orkest met koor
en solisten van de Stichting Mu-
ziek Dramatische Producties Lim-
burg.
- wo. 28/3: Nieuw solo-programma
van Martine Bijl; 'Mevrouw Bijl.
MAASTRICHT:
- vr. 23/3: Troubleshooter. One
man punk mime show met Johnny
Melville. (Bonbonnièrezaal).- vr. 23/3: Al Defino (gitaar) and
friends. Jazzconcert. (Theatercafé,
23.00 uur).- za. 24/3: 'Hartzeer. Toneelstuk
van Beth Henley, met oa Monique

.van de Ven en Thorn Hoffman.- za. 24/3: Al Defino (gitaar) and
Friends. Jazzconcert. (Theatercafé,
23.00 uur).- zo. 25/3: 'Donkerlokje'. Sprookje
naar een boek van Herman van
Veen, door Stadspoppentheater
Hasseltse Tijl. (Generaalshuis,
14.30 uur).
- di. 27/3: Mikhail Rudy, piano. (Re-
doutezaal).- wo. 28/3: Lunchconcert. Rianne
Vogten, zang. Peter Zimmerman,
piano. (Redoutezaal, 12.30 uur).- wo. 28/3: 'Eeuwige jeugd.Toneel-
stuk van Christian Giudicelli.
(Bonbonnièrezaal).
ROERMOND:
- vr. 23/3en za. 24/3: 'DerBettelstu-
dent' van Karl Millöcker. Operette
in drie bedrijven doorStichting Or-
pheus.
- ma. 26/3: 'Vrijdag' van Hugo
Claus, door toneelgroep Amster-
dam.
- di. 27/3: Martine Bijl met haar so-
lo-programma: 'Mevrouw Bijl.- wo. 28/3: 'De Reisleidster' van Bo-
tho Strauss door Toneelgroep De
Tijd.
Tenzij anders aangegeven begin-
nen alle voorstellingen om 20.00
uur.

Bettelstudent
in première

ROERMOND -Voor het eerst in het
vijftienjarig bestaan van het Zuid-
nederlandse opera- en operettege-
zelschap Orpheus uit Roermond zal
de muziekdramatische produktie,
die het gezelschap jaarlijks op de
planken brengt, niet worden geleid
door de vaste dirigent van Orpheus,
Peter Schnitzeler sr. Wegens ziekte
heeft de 78-jarige dirigent de muzi-
kale leiding van Der Bettelstudent
van Millöcker, die morgenavond in
de Roermondse Oranjerie in pre-
mière gaat, moeten overdragen aan
de Weense dirigent Erich Waglech-
ner.
In totaal zullen drie 'Wiener' aan
deze produktie meewerken. Naast
Waglechner zijn dat regisseur Otto
Kneidiger en solist Norbert Nagerl.
Het Limburgs Kamerorkest zal in
uitgebreide bezetting de muzikale
begeleiding voor zijn rekening ne-
men. Op de bühne wordt alle aan-
dacht opgeëist door een internatio-
nale solistencast met naast Nagerl
o.a. Willy Schell, friedhilde Filser,
Angelika Norwidat, Jo Janssen en
Ingrid Thissen. Zij zullen figureren
in de fraaie decors van de Stadti-

schen Bühnen van Osnabrück, ge-
stoken in al even fraaie kostuums
van het operahuis te Dortmund.

In totaal wordt Der Bettelstudent
zes keer in Limburg uitgevoerd:
morgen- en zaterdagavond in de

Oranjerie van Roermond, donder-
dag 29 maart in de Stadsschouw-
burg van Heerlen, vrijdag 30 maart
in de Sittardse Stadsschouwburg,
zaterdag 31 maart in het Muntthea-
ter van Weert en 6 april in het Wijn-
grachttheater van Maastricht.

"Repetitiefoto van Der Bettelstudent met op de voorgrond
Norbert Nagerl.

Geritskoren belichten werk veelzijdig musicus

Herdenkingsconcert
Gerard Kockelmans

door jos frusch
HEERLEN - 'Op 7 september
1965 overlijdt Gérard Kockel-
mans, veertig jaar oud, aan een
inwendige bloeding. Diezelfde
dag ontvangt de Culturele Raad
Limburg een brief van hem
waarin hij schrijft: Als compo-
nist ben in in hoofdzaak autodi-
dact. In mijn 'vrije' composities
(kamermuziek, orkest, liederen)
hanteer ik de laatste tijd uitslui-
tend bepaalde seriële technie-
ken. Ik houd in eerste instantie
rekening met de functionele en
sociale gerichtheid van mijn
composities.' Aldus het begin
van een publicatie in Mens en
Melodie, maart 1983, van de
hand van Margriet Ehlen en Wil-
lem Sinnighe Damsté, die in
augustus van hetzelfde jaar in
de uitgave Music-Hall aandacht
besteedden aan leven en werk
van deze in 1925 in Meerssen ge-
boren docent, koordirigent en
componist. Volgende week za-
terdag wordt Gérard Kockel-
mans in de Sittardse Stads-
schouwburg herdacht tijdens
een concert, dat wordt gegeven
door devier koren, die onder lei-
ding staan Van Pierre Gerits.

Gérard Kockelmans, die studeerde
aan het toenmalig Muzieklyceum
van Maastricht en de Conservatoria
van Den Haag en Utrecht, be-
schouwde zich in eerste instantie
als muziekpedagoog. Zoals ook al
uit de geciteerde brief valt af te lei-
den onderkende hij de sociale bete-
kenis die muziek in het dagelijks le-
ven hebben kan. Zijn streven de
muzikale mogelijkheden van de
mensen te ontplooien, heeft hij in
eerste instantie als leraar proberen
te realiseren. Niet alleen op vakin-
stituten als de Maastrichtse muziek-

schoolen het conservatorium, waar-
aan hij tot zijn dood verbonden
bleef, maar ook op middelbare
scholen: de Huishoudschool in Ge-
leen en daarna de MMS in Kerkra-
de, de HBS in Geleen en deKweek-
school, het Bisschoppelijk College
en de School voor Maatschappelijk
Werk in Sittard.

Daarnaast was Gérard Kockelmans
in hart en nieren een koorfanaat. Als
koorpedagoog heeft hij in Limburg
en ver daarbuiten grote naam ge-
maakt, onder meer' muzikaal leider
van enkele kerkkoren, de orato-
riumvereniging Nieuw Leven, het
schoolkoor van de Sittardse Kweek-
school, het Maastrichts Mannen-
koor en het Geleens Mannenkoor
Mignon, dat hem van alle koren het
meest dierbaar was en waarvan hij

vanaf 1955 tot zijn dood verbonden
was. Kockelmans vernieuwde het
traditionele liedertafelrepertoire
van deze koren, met name met eigen
werken. Het is daarom niet verwon-
derlijk, dat de composities voor
koor en orkest tot zijn belangrijkste
werken behoren: zijn in 1961 ge-
schreven Petits Sermons voor man-
nenkoor en harmonie-orkest bij-
voorbeeld, of - eveneens voor deze
bezetting - Sinfonietta, de zeer klei-
ne speeldoos, in 1963 gecompo-
neerd op teksten van Paul van Os-
taijen. Kockelmans gebruikte veel-
vuldig teksten van deze Vlaamse
dichter, o.a. ook in de cyclus Music-
Hall, waarvoor hij postuum de Cul-
turele Jongerenprijs van het Anjer-
fonds Limburg kreeg.

Naast deze composities voor koor

en orkest, schreef Gérard Kockel-
mans vele a capella-koorwerken,
(waaronder Edit Nonna en Diable-
rie op tekst van Pierre Kemp), ka-
mermuziek, orgelwerken, missen,
twee schoolopera's en het symfo-
nischwerk Diverterend voor orkest,
dat in 1983 door het LSO in premiè-
re werd uitgevoerd. Vele werken
van zijn hand zijn in opdracht ge-
schreven.
Ook de blaasmuziek heeft de inte-
resse van Gérard Kockelmans ge-
wekt. Zijn eerste muzikale schreden
zette hij als lid van de harmonie in
Meerssen en later was hij enige tijd
dirigent van de harmonie van Oud-
Geleen. Voor blaasorkest schreef hij
een bijzonder interessante composi-
tie - Fandango en Tarantella - die,
helaas, nog nooit werd uitgevoerd.

Tijdens het herdenkingsconcert in
de Sittardse Stadsschouwburg zul-
len de Geritskoren - Mannenkoor
Polyhymnia Heerlen, het Venrays's
Mannenkoor, het Gemengd Koor
St. cecilia Hulsberg en Zangvereni-
ging Oranje Schinveld - het veelzij-
dig oeuvre van Kockelmans belich-
ten. Zij worden daarbij ondersteund
door de pianisten Jo Huijts en Ge-
rald WÜnen, het harmonie-orkest
van het Maastrichts Conservato-
rium en de solisten Ans Humblet,
sopraan, Cecile Schouten, alt, en
Hans Scheyen, bas. Het concert, dat
door de NCRV-radio wordt opgeno-
men, wordt afgesloten met het 25
minuten durende 'Petits Sermons',
uitgevoerd door de drie mannenko-
ren (totaal 225 zangers), het orkest
en de pianisten. De algehele muzi-
kale leiding van dit concert, dat om
20.00 uur begint, is in handen van
Pierre Gerits.

" Dirigent Pierre Gerits, muzikaal leider van het Gérard Koc-
kelmans herdenkingsconcert Foto: Frans RADE

Passieconcerten
Studium Chorale

MAASTRICHT - Het vocaal en-
semble Studium Chorale zet de
komende zondagen de vorig jaar
ingezette reeks passieconcerten
in en buiten de regio voort. Het
programma met Via crucis, Die
14 Stationen des Kreuzweges
van Franz Liszt (m.m.v. pianiste
Tonie Ehlen) en enkele a cap-
(p)ella-motetten van Liszt en
Mendelssohn wordt uitgevoerd
te Weert op 25 maart in deKloos-
terkerk Minderbroeders (aan-

vang 15.30 uur), teKerkrade op 1
april in het Wijngrachttheater
(aanvang 15.30 uur) en te Venlo
op 8 april in De Maaspoort (aan-
vang 12.00 uur).
Vervolgens zal het ensemble zijn
medewerking verlenen aan het
herdenkingsconcert Matty Niël,
dat op 8 mei a.s. te Maastricht ge-

geven wordt4 ter nagedachtenis
van de in mei vorig jaar overle-
den Limburgse componist. Stu-
dium Chorale treedt verder in de
eerste helft van augustus op tij-
dens twee belangrijke Europese
muziekfestivals: in het Festival
van Vlaanderen (28 juli- 12
augustus) met een concert in de
St.Gilleskerk te Brugge en tij-
dens het Festival Europaischer
Kirchenmusik te Schwabisch-
Gmünd.

recept
Vegetarische ’balletjes’
Benodigdheden voor 8 stuks: 250-
-300 g oud bruinbrood, 100 g ge-
raspte belegen kaas, 1 el fijngehak-
te peterselie, 1 el fijngeknipte bies-
look, 1 volle tl Limburgse mosterd,
klein scheutje sojasaus, 2 eieren, 3
el melk, 2-3 el bloem, olie of marga-
rine.
Snijd de korstjes van'het brood en
verkruimel het. Meng het broodk-

ruim met de geraspte kaas en de
verse groene kruiden. Klop 1 ei sa-
men met 1 eidooier, de mosterd, de
soja en de melk dooreen en voeg
dit vervolgens toe aan het verkrui-
melde brood en de geraspte kaas.

Kneed alles goed dooreen tot een
stevige massa en vorm hiervan 8
iets 'afgeplatte' ballen. Wordt het
geheel iets te droog, voeg dan
eventueel iets melk toe. Klop het

resterende eiwit los en wentel de
'ballen' erdoor. Druk ze vervolgens
aan alle kanten in de bloem. Bak ze
in 8-10 minuten gaar en bruin.

TIP: Dit is een variant op gehakt-
balletjes. Ze smaken zowel bij
aardappelen, rijst of deegwaren
met daarbij een kerrie-, tomaten-
of champignonsaus.

hub meijer

kunst

in de theaters
HEERLEN:
- za. 24/3 en zo. 25/3: Muziekparade
Heerlen.- wo. 28/3: 'Kadet Nummer 4711',
One-man-show van Hans Liberg.

verder in...

MAASTRICHT - In het Generaals-
huis, zaal Het Vervolg wordt donder-
dag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
de voorstelling 'Vrouwen, Oorlog en
Lustspel' van Thomas Brasch ge-
speeld. Aanvang 20.30 uur. Zaterdag
24 maart vindt in de Stedelijke Mu-
ziekschool, St. Maartenspoort 2, de
'Nationale samenspeeldag' voor hoor-
nisten plaats, georganiseerd door het
Nederlands Hoornistengenootschap.
Hoornisten uit de provincie Limburg
kunnen die dag samen muciseren tus-
sen 9.30-15.00 uur. In het Lösstheater
speelt Alex D'Electrique donderdag-
avond om 20.30 uur het spel 'Vitale
Delen. Een theatraal onderhoud tus-
sen vier mensen en het publiek. De
Stichting Intro, St. Maartenspoort 2
organiseert zaterdag 24 maart op het
Intropodium een Intro-concert. Het
betreft een recital door pianist Ivo
Janssen, met werken van Ives, Adams
en Hindemith. Aanvang 20.30 uur.
De Jan van Eyck Akademie organi-
seert gedurende drie weken een serie
lezingen, diskussies, atelierbezoeken
en workshops onder de naam De
Grens. Maandag 26 maart wordt om
14.00 uur gestart met een inleiding
door Ine Gevers en lezingen doorGer
Groot, Marianne Brouwer, Pieter Jan
Gijsberts en Wim Nijenhuis. Dinsdag
27 maart om 11.00 uur een lezing van
Dan Graham. Woensdag 28 maart om
11.00 uur een lezing van Daniel Libes-
kind en om 20.00 uur een lezing van
Ari Graafland.
In Kasteel Bethlehem, Hoge Hotel-
school, Bethlehemweg 2 is op zondag
25 maart om 16.00 uur Concert No. 10
'Dixtuor' van tien blazers van het Lim-
burgs Symphonie Orkest olv Jean
Lambrechts te beluisteren.
SITTARD - In de muziekruimte van
Studio Musis te Munstergeleen treedt

zondag om 14.30 uur het harptri
terlude op. Ellen Hardy (fluit),
phine van Son (harp) en Arme
(altviool) spelen werk van Cl
Bach, Nielsen, Genzmer, Spohr e
bussy.
CADIER EN KEER - Op zon*
maart vindt in het Afrika Centn
Cadier en Keer een themadag I
onder de titel 'De schreeuw vl
Afrikaan'. Aan de hand van Afril
se literatuur wordt de beleving
rêld van de Afrikaanse mens be]
Deze themadag begint om 13.30 ul
het geheel duurt tot 19.00 uur. .
LANDGRAAF - In het Grand i
ter, Oude Markt van Waubach j
vrijdag 23 maart een lerse avond
luistert naar de naam 'Chamrock'
bandmuziek van 'Dubliners' en|
muziek van enkele liefhebbers, ij
theatercafé.
In hetzelfde theater verzorgt het]
ter 'Spelbeeld' zaterdag 24 maal]
14.30 uur de kindervoorstelling ']
in je hoofd. Met poppen, maskej
andere objecten. Zondag 25 maafl
11.00 uur vindt een Benefit Co
plaats door 'Koor 72' voor JongN
land Waubach.

" Scène uit de kindervoo
stalling 'Wind in je hooft
van 'Spelbeeld'.

panda en het kassucces

Oplossing van gistere
Horizontaai: 1. aanvaring; 4. wreef; f>
gantie; 7. ingeroest; 11. later; 12'
griek. 1
Verticaal: 1. accreditief; 2. arena; "!
deeltelijk; 4. wee; 5. flat; 8. gul; 9-
-10. eer.

puzzel van de dag

Horizontaal: fabelachtig dier; 8. flink
manspersoon; 9. eerstkomende (afk.); 11.
deel v.h. oor; 12. titel (afk.); 13. in hoge
mate; 15. huisdier; 18. wreedaard (fig);
18. metselspecie; 19. bijzaak; 20. grond-
soort; 21. aanlegplaats voor schepen; 23.
zangstem; 25. zelfkant van linnen; 26. ten
bedrage van; 27. tenen mand; 29. dwars-
hout aan een mast; 30. hoog bouwwerk;
32. brandbare delfstof.

Verticaal: 1. grove den; 2. persj
vnw.; 3. vinnig; 4. variëteit van de W
5. teer, mager; 6. oosterlengte (afl
kostbaar pelswerk; 10. stsd in Du^12. Oudhollands zilverstuk; 14. w
kennistent; 17. boom; 18. deel v.e'
20. hoge schoen; 22. zonder onel
den; 24. stad in Zwitserland; 27. "'28. deel van de hals; 30. voorzet^
windrichting (afk.).
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’Sharpeville’

MNNESBURG - Honderddui-
). den zwarte Zuidafrikanen zijn'*ren van hun werk weggebleven
J^t bloedbadvan Sharpeville te

Janken. Anti-apartheidsgroepen
" I den dat in geen jaren zo mas-
j gevolg was gegeven aan de sta-

ësoproepen ter nagedachtenis, e67 doden, die 30 jaar geleden
j^arnen bij botsingen met deJke politie in de< zwarte woon-
ten zuiden van Johannesburg.

.^geversorganisaties zeiden dat
eji de 20 en 100 procent van hun

pc werknemers niet was komen
aSen. In Durban staken jonge-
barricaden en auto's in brand
"Mensen te beletten naar hun
* te gaan. De meeste bedrijven

gaven hun personeel vrij. De
fabrieken in Port Elizabeth la-

volgens de Zuidafrikaanse
lsradio vrijwel stil.

J êl steden werd ook gedemon-rd tegen het apartheidsregime.
j^apstad bleven de twee groot-
ftiversiteiten gesloten.

Belastend
In Oost-Berlijn deelde Werner Fi-
scher van het centrale Burgercomi-
té mee dat bij zijn organisatie de
laatste tijd serieuze, belastende tips
zijn binnengekomen. HetBurgerco-
mité wil dat het onderzoek van de
antecedenten van de parlementa-
riërs wordt uitgevoerd door eigen
vertegenwoordigers, de kerk, de be-
trokken partijen en de officier van
justitie.

Fischer zei dater nog geenharde be-
wijzen zijn, wel werd bekend dat
een van de informanten ook het ma-
teriaal heeft geleverd over het Stasi-
verleden van de inmiddels afgetre-
den voorzitter van de partij Demo-
cratische Doorbraak, Wolfgang
Schnur. SPD-voorzitter en fractie-
leider Ibrahim Böhme heeft al de
medewerking van zijn partij toege-
zegd. Bóhme: „Uitlatingen van Wer-
ner Fischer moeten serieus worden
genomen."

ushverzekert
oolse premier
eilge grenzen
sjHINGTON - De Amerikaanse
!r Bush heeft de Poolse pre-
(j J^azowiecki gisteren verze-
>lse * Amerika het recht van het
[i^-yolk steunt om veilig binnen
dat -e grenzen te leven. Bush

F M dens een gesprek dat hij
|(j'azowiecki in het Witte Huis

:_ls baring werd gegeven om de
6e ar>gst te doen verminderen

1 Zal erenigd Duitsland gebie-
Teld °Peisen die na de Tweede.>(woorlog aan Polen werden
gs ezen. Tijdens een begroe-tte f,rem°nie in de tuin van het'Sde ls zei Bush dat de Ver"
ti staten 'een nieuwe Europa
»w aar*n de veiligheid van alle

*reoif staten, en hun fundamen-
*n*en om binnen hun huidige
&C3' te bestaan, is gegaran-

la
nfl^azowiecki tekenden la-

ccn3 p van hun t>esPrekin-
-1de VerdraS dat tot verbetering
t\veee.Conomische relatie tussen
!er Am " en moet leiden, en tot
len erikaanse investeringen in

Coalitie
De sociaal-democratische parle-
mentsfractie kwam gisteren voor
het eerst bijeen. Na levendige dis-
cussies besloot de fractie de moge-
lijkheid van een grote coalitie met
de conservatieve Alliantie voor
Duitsland open te houden. De par-
tijraad had de parlementariërs gead-
viseerd voor de oppositie te kiezen,
maar een vrij grote groep wil het
coalitie-aanbod in ieder geval be-
spreken met CDU-voorzitter Lothar
De Maizière.

In Bonn voerden de voorzitters van
de in de Alliantie vertegenwoordig-
de CDU, DSU en Democratische
Doorbraak, gesprekken met kanse-
lier Kohl (CDU) en minister van Fi-
nanciën Waigel (CSU) over de te
volgen strategie. Alle partijen wen-
sen een zo breed mogelijk coalitie,
omdat zonder een tweederde meer-
derheid in het Oostduitse parlement
een grondwetswijziging voor de
aansluiting van de DDR aan de
Bondsrepubliek, onmogelijk is.

Burgercomité eist onderzoek na serieuze tips
’Ex-Stasi-agentenin

hieuw DDR-parlement
’

Van onze correspondent

fftLIJN - Het verleden van alle 400 nieuw gekozenleden vaniOostduitse parlement, de Volkskammer, zal worden onder-
T °P eventuele samenwerking met de gevreesde staatsvei-4'Peidsdienst. Het Burgercomité, dat is belast met de ontman-
de van de Stasi, heeft de partijen opgeroepen voor vrijdag-
ydag vijf uur akkoord te gaan met een dergelijke anteceden-
tt^hderzoek. De Westduitse regering heeft Oostduitse be-
ipten dat parlementariërs ook voor de Westduitse inlichtin-'ydienst werken of zouden 'hebben gewerkt, van de hand ge-e«en.

De evangelische bisschop Forck
deelde gisteren het ultimatum van
het Burgercomité mee, nadat de be-
richten over de ex-Stasi-activiteiten
van nieuwe parlementariërs steeds
hardnekkiger werden. In Erfurt had
het plaatselijke Burgercomité be-
lastende dossiecs gevonden over de
regionale toppolitici, die in het par-
lement zijn gekozen.

Vrijdagavond nadat het comité de
ontdekking in Oost-Berlijn had ge-
meld, verschenen zwaar bewapende
elite-eenheden, die het gebouw her-
metisch afgrendelden. Op de West-
duitse tv werd gesuggereerd dat het
om militairen ging, die de opdracht
hadden te voorkomen dat de belas-
tende stukken in de publiciteit zou-
den komen.

Noodtoestand
Onder de gisterochtend uitgeroe-
pen noodtoestand in Tirgu Mures
patrouilleren politie en leger door
de stad. De straten zijn bezaaid met
een dikke laag glassplinters temid-
den van uitgebrande bussen en
vrachtwagens. Eenheden parachu-
tisten en een twaalftal tanks hielden
overdag Roemenen en etnische
Hongaren uiteen. Voor alle openba-
re gebouwen stonden gepantserde
wagens opgesteld, terwijl helikop-
ters boven de stad cirkelden. Hon-

gaarse toeristen vertelden dat de
stad geheel door het leger is omsin-
geld.

De toestand in Tirgu Mures heeft
veel weg van een burgeroorlog en
dreigt het hele land te destabilise-
ren, waarschuwde de Hongaars-
Roemeense leider Karoly Kiraly
voor de Hongaarse radio.Het Joego-
slavische persbureau Tanjug maak-
te melding van berichten dat etni-
sche Hongaren in omringende dor-
pen zich bewapenen en gevecht-
seenheden opzetten.

De betrekkingen tussen de twee
landen zijn verder verslechterd na
de beschuldiging van Boedapest
dat in Roemenië een pogrom plaats-
vindt tegen de Hongaren. „We zul-
len geen oorlog beginnen, maar we
zullen ervoor zorgen dat er interna-
tionale druk wordt uitgeoefend om
dit probleem op te lossen," aldus
JószefAntall, de leidervan net Hon-
gaarse Democratische Forum, de
grootste oppositiepartij.

binnen/buitenland

Belastinginspecteur
moet boete motiveren

onze parlementaire redactie
N HAAG - Belastinginspecteurseen belastingplichtige een boete
3ggen omdat deze zijn belasti-
ngifte onjuist heeft ingevuld,
eten dat besluit in de toekomst
f'ftelijk motiveren. Ontbreekt de
'"vering dan kan de belasting-
"tige op basis van dat feit tegen
opgelegde boete in beroep gaan
de rechter.
jatssecretaris Van Amelsvoort
Rnciën) heeft dit bepaald. Hij
$ daartoe een al sinds maart
Ér bij de Kamer liggend wets-
"rstel waarin het opleggenvan de
■*e bij primitieve (eerste) aansla-

gen was voorgesteld, gewijzigd. Met
de wijziging wil de bewindsman
ook tegemoet komen aan het Euro-
pese verdrag voor de rechten van de
mens en uitspraken van de Hoge
Raad. De boete kan overigens alleen
opgelegd worden bij verwijtbaar ge-
drag door de belastingplichtige. De
inspecteur moet dat aantonen.

Van Amelsvoort keert zich tegen de
stellingvan CDA, PvdA en VVD dat
een inspecteur geen dubbelrol mag
krijgen: enerzijds de belastingaan-
slag vaststellen en tegelijk rechter
spelen door een boete op te leggen.
„Naarmijn oordeel is er geen sprake
van strijdigheid," aldus de bewinds-
man. Ook nu al moet een inspecteur

eerst uitmaken of er sprake was van
verwijtbaar handelen om daarna te
bepalen ofer sprake was van schuld
voordat de aanslag wordt bepaald.

Een scheiding van taken waarbij
een derde de boete zou opleggen
wijst Van Amelsvoort van de hand.
Dat zou alleen meer werk beteke-
nen. De bewindsman ontkent ook
dat de inspecteur door te dreigen
met een boete een machtsmiddel
krijgt in de verhouding tot de belas-
tingplichtige bij het vaststellen van
de definitieve aanslag. Van Amels-
voort wil de boeten kunnen gaan
opleggen met ingang van het belas-
tingjaar 1991.

Al zes doden bij etnische rellen

Gespannen rust in
Transsylvanië

TIRGU MURES - In de Noordroe-
meense stad Tirgu Mures in Trans-
sylvanië'heerst een gespannen rust
nadat het leger gisteravond Hon-
gaarse en Roemeense betogers uit
elkaar wist te houden. De dag tevo-
ren waren bij etnische rellen tussen
de twee bevolkingsgroepen zes do-
den en meer dan 300 gewonden ge-
vallen. .
In het centrum van Tirgu Mures
gingen zon 4.000 met knuppels be-
wapende betogers uiteen na discus-
sies tussen hun vertegenwoordigers
en vice-premier Gelu Voican. „De
toestand blijft zeer gevaarlijk, we
vrezen meer gewelddadigheden

vannacht," aldus Tibor Weszely,
tweede man van het stadsbestuur.

" Met knuppels bewapende betogers in het centrum van de Noordroemeense stad Tirgu Mures.

Provinciale belasting
op stroom kan niet

zonder wetswijziging
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Provincies kunnen
op dit moment niet zelfstandig een
heffing op de stroomprijs leggenom
zo meer 'belastinggeld' binnen te
krijgen voor het eigen beleid. Eerst
dient daartoe de Provinciewet ge-
wijzigd te worden aangezien het
gaatom een uitbreiding van het pro-
vinciale belastinggebied. Een
woordvoerder van minister Dales
(Binnenlandse Zaken) heeft dit la-
ten weten naar aanleiding van plan-
nen in Zuid-Holland om een heffing
op de stroomprijs te leggen. Dales
gaat in bestuurlijke zin over de pro-
vincies en gemeenten.

Bij Financiën liet een zegsvrouwe
weten het standpunt van Binnen-
landse Zaken te ondersteunen. „Het
mag niet. Er is geen wettelijke mo-
gelijkheidvoor. Zuid-Holland loopt
wat hard van stapel."

Op Economische Zaken zijn de
Zuidhollandse plannen eveneens

met scepcis ontvangen. Dit departe-
ment is verantwoordelijk voor de
hoogte van de stroomtarieven. Deze
moeten worden goedgekeurd en
vastgesteld door de minister van
Economische Zaken. Bij het depar-
tement van Andriessen werd erop
gewezen dat nogrecent de Electrici-
teitswet door deKamer is aangeno-
men. In deze wet staan regelingen
die ervoor moeten 4orgen dat de
stroomprijzen in ons land zo laag
mogelijk zijn. „Wij staan niet te jui-
chen. De plannen zijn niet in lijn
met de wet," zo werd op het depar-
tement gezegd. De vereniging van
stroombedrijven VEEN heeft giste-
ren ook negatief op de plannen van
Zuid-Holland gereageerd.

Het provinciaal bestuur van Zuid-
Holland baseert zich op een recent
rapport van de werkgroep-Haks. In
het rapport, dat is aangeboden aan
de ministers Dales en Kok, staan
voorstellen voor nieuwe provinciale
belastingen. De heffing op de
stroomprijs is er daar een van. In de
werkgroep-Haks zaten ook ambte-
naren van Binnenlandse Zaken en
Financiën. De werkgroep stelde
voor om op de normale stroomprijs
een vaste heffing te leggen plus nog
een heffing afhankelijk van het ge-
bruik.

Mandela spreekt
met Baker en
Sjevardnadze

WINDHOEK - ANC-leider Nelson
Mandela heeft gisteren zijn eerste
besprekingen op diplomatiek topni-
veau gevoerd. Mandela ontving de
Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Baker en diensRussi-
sche collega Sjevardnadze in het tij-
delijke hoofdkwartier van het ANC
in de Namibische hoofdstad Wind-
hoek. Het drietal behoort tot de
honderden politieke leiders en
hoogwaardigheidsbekleders die in
Windhoek de plechtigheden rond
de onafhankelijkheid van Namibië
bijwonen.

Na afloop van het 45 minuten du-
rende gesprek met Baker, bleken de
ANC-leider en de Amerikaanse mi-
nister van mening te verschillen
over de ontwikkelingen in Zuid-
Afrika. Mandela had te kennen ge-
geven dat er geen fundamentele
veranderingen hadden plaatsgevon-
den en dat er derhalve geen aanlei-
ding was om de druk op Pretoria te
verminderen.Baker zei daarentegen
dat de regering van president Fre-
derik de Klerk het tempo van de
hervormingen wel degelijk had op-
gevoerd. „We moeten dit proces
aanmoedigen," aldus Baker, die
overigens het standpuntvan zijn re-
gering herhaalde dat Pretoria meer
kan doen om een klimaat voor suc-
cesvolle onderhandelingen met het
ANC tot stand te brengen.

Deze onderhandelingen vormden
het belangrijkste onderwerpvan ge-
sprek met de Russische minister
van Buitenlandse Zaken Sjevard-
nadze, die eerder op de dag een
'constructief onderhoud had gehad
met De Klerk. Het was de eerste
ontmoeting tussen een Zuidafri-
kaans staatshoofd en een prominent
lid van de Sovjet-regering.

Shimon Peres
optimistisch
over formatie

TEL AVIV - De Israëlische kabi-
netsformateur Shimon' Peres toon-
de zich gisteravond, na de eerste
dag van besprekingen met politieke
partijen, optimistisch over zijn kans
op de vormingvan een nieuwerege-
ring. Maar tot nu toe heeft hij voor-
namelijk overleg gevoerd met de
kleine linkse partijen, waarvan bij
voorbaat vast stond dat ze hem zou-
den steunen.
Vandaag begint het overleg met de
ultra-orthodoxe partijen Shas en
Degel Hatora, die uiteindelijk de
doorslag zullen moeten geven. Oud-
minister van Defensie Yitzhak Ra-
bin, een partijgenoot van Peres,
noemde gisteravond het belangrijk-
ste doel van de formatiepoging het
tot stand brengen van een regering
diebesluiten kan nemen. „Daarvoor
moeten we religieuze en niet-reli-
gieuze partijen samenbrengen en
dat is niet zo gemakkelijk." De Ar-
beiderspartij streeft naar een rege-
ring die de actieve steun geniet van
tenminste zestig Knessetleden, aan-
gevuld met depassieve steun van de
communisten en twee Arabische
eenmansfracties.

Melkprijs drie
cent omlaag

RIJSWIJK - De minimumprijs voor
melk wordt met ingang van maan-
dag 26 maart met drie cent per liter
verlaagd. De minimumprijs voor
volle gepasteuriseerde Nederlandse
melk wordt 1,29 gulden, voor half-
volle gepasteuriseerde Nederlandse
melk 1,08 gulden. Het Produkt-
schap voor Zuivel heeft woensdag
tot de verlaging besloten in verband
met de dalende kosten voor grond-
stoffen.

punt
uit

Ruzie
De 29-jarige prostituee D.S.
heeft bekend de 24-jarige C.A.
van der Aar door messteken om
het leven te hebben gebracht.
De man werd dinsdagavond
dood aangetroffen in een wo-
ning aan de Wittekade in Am-
sterdam. De vrouw was kwaad
geworden over de manier waar-
op ze werd behandeld. Er ont-
stond ruzie die eindigde met de
fatale steekpartij.

Straffen
Twintig Viëtnamezen, onder
wie vijf politie-officieren, zijn
veroordeeld tot zware gevange-
nisstraffen wegens het organi-
seren van 'bootreizen' voor
vluchtelingen. De leider van de
bende, die tussen 1988 en 1989
het illegale vertrek van onge-
veer 1.000 Viëtnamezen heeft
geregeld, heeft twintig jaar ge-
kregen. De anderen kregen 18
jaar cel.

Bunker
De bunker in Berlijn waar nazi-
dictator Adolf Hitler en zijn
maitresse zich aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog van
het leven beroofden, wordt
opengesteld voor onderzoek
door deskundigen. De schuil-
plaats bestaat uit twee verdie-
pingen en ligt 16 meter onder
de tuin van Hitlers vroegere
hoofdkwartier in derijkskanse-
larij. De Russische bezettings-
troepen probeerden de bunker
na de oorlog op te blazen, maar
dat gelukte maar gedeeltelijk.

Schilderij
De waterverfschildering 'De
Daken' van Vincent van Gogh
heeft op een veiling van im-
pressionistische kunst in Parijs
een bedrag van 9 miljoen gul-
den opgebracht. De koper is
een van de erfgenamen van de
verzamelaar Georges Renand
die het werk te koop hadden
aangeboden. Het schilderij is
vorige week door het Franse
ministerie van cultuur tot 'na-
tionaal erfgoed' verklaard en
mag daardoor Frankrijk niet
verlaten.

Gehandhaafd
De socialistische top heeft na
zijn mislukte partijcongres in
het Franse Rennes oud-pre-
mier Pierre Mauroy als eerste
secretaris van de partij gehand-
haafd.

Pretpark
Als de financiering ter grootte
van tien miljoen gulden rond
komt, verschijnt er op de Nij-
meegse Waalkade binnen enke-
le jaren een pretpark dat voor
zover bekend uniek is in de we-
reld. In de middeleeuwse Stra-
temakerstoren, waarvan de
ruïne nu nog aan de Nijmeegse
kade staat, wordt dan middels
computeranimaties en holo-
grammen eenrondreis door het
Nijmeegse verleden uitge-
beeld. Dat idee is ontwikkeld
door het bureau Archeoplan uit
Leiden en het Nijmeegse archi-
tectenbureau Kraaijvanger op
verzoek van de gemeente Nij-
megen.

Advocaat
De Amsterdamse advocaat mr
A.M. Moszkowicz treedt defini-
tief op voor een van de Colom-
bianen, die vastzitten wegens
de grote drugsvangst op 28 fe-
bruari in IJmuiden. Tijdens een
gesprek met Moszkowicz heeft
de verdachte te kennen geven
op diens bijstand prijs te stel-
len. De man werd eerst bijge-
staan door de Umuidense ad-
vocate mr F. Poppe, die krach-
tens de zogeheten piketrege-
lingoptrad. Vervolgens meldde
Moszkowicz zich. Hij zou via
een fax uit Colombia door de
moeder van de verdachte zijn
ingeschakeld. Daarop ontstond
een conflict tussen de advoca-
ten over de rechtshulp aan de
Colombiaan.

Illegaal
De Mobiele Eenheid heeft gis-
termorgen met groot machts-
vertoon een einde gemaakt aan
een illegaal hondenasiel dat
was*gevestigd in een gekraakte
boerderij in het Groningse
plaatsje Helium. De boerderij
was twee weken geleden ge-
kraakt door Joke Ottenhoff, die
met circa 200 honden naar Hel-
ium (gemeente Slochteren) was
gevlucht omdat er.een ontrui-
ming dreigde van haar asiel in
Zuidwolde. Daar heeft zij zich
jarenlang ontfermd over af-
standsdieren. '

Beloning
Het Gardner-museum in de
Amerikaanse stad Boston heeft
een beloning uitgeloofd van
twee miljoen gulden voor de
gouden tip die leidt tot de op-
sporing van de twaalf schilde-
rijen die zondag werden gesto-
len. Museumdirectrice Arme
Hawley deelde mee dat de vei-
linghuizen Sotheby's en Chris-
tie's zich garant stellen voor de
beloning. De twaalf, niet verze-
kerde, werkstukken hebben
een gezamenlijke waarde van
honderden miljoen gulden.
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Eenheid
„De laatste Afrikaanse kolonie is
vanaf nu vrij. Een nieuwe ster is
gerezen op het Afrikaanse conti-
nent. De toekomst van dit land is
nu stevig in onze handen", zo
sprakNujoma zijn eerste woorden
als staatshoofd. Hij herhaalde ver-

volgens zijn oproep voor eenheid
onder de elf etnische groeperin-
gen die gezamenlijk het Namibi-
sche volk vormen. Tot besluit
werd een groots vuurwerk ontsto-
ken en verscheen de Namibische
vijfkleur in de vorm van vuur aan
de Namibische hemel boven
Windhoek.
Tijdens zijn toespraak refereerde
Nujoma aan het tientallen jaren
voortdurende dispuut over de
Zuidafrikaanse controle over Na-
mibië. Hij noemde het besluit van
De Klerk om het land na een be-
stuursperiode van ruim zeventig
jaar onafhankelijkheid te geven
'een daad van staatsmanschap.'
Vorig jaar november werd in Na-
mibië al een grondwetgevende
vergadering gekozen.

Perez de Cuellar zei dat de nieuwe
staat Namibië een triomf vormt
voor Afrika en de vele generaties
Namibiërs die streden voor natio-
nale waardigheid. De onafhanke-
lijkheid zou niet zijn bereikt zon-
der de samenwerking van alle par-
tijen, in het bijzonder van de in-
middels gekozen president Sam
Nujoma als leider van de SWAPO,
deregering in Pretoria en de zoge-
heten frontlijnstaten onder lei-
ding van de Zambiaanse presi-
dent, Kenneth Kaunda, zo zei De
Cuellar.Met de plechtigheid is een einde
gekomen aan een geweldige ope-
ratie van de VN die een jaar duur-
de en waarbij bijna 8.000 mensen
uit 109 landen toezicht uitoefen-
den op het onafhankelijkheids-
proces. Ook Nederland had waar-
nemers gestuurd die moesten toe-
zien op eerlijke verkiezingen en
het vredesproces.
„Toen ik in 1982 aantrad, gaf ik de
kwestie Namibië de hoogste prio-
riteit. Daarom ben ik nu diep ge-
roerd en dankbaar dat aan deze
prioriteit is voldaan, door naarstig
streven ondanks frustraties en te-
genslagen... door een proces dat
een volledige bekroning vormt
van het adagium dat de VN doel-
treffend kunnen werken."
„Wij zijn hier vanavond in Wind-
hoek bijeen om het sluitstuk te

vieren van de strijd voor nationale
waardigheid. De hele wereld en ir
het bijzonder Afrika verheugt zich
over Namibië. Wat een triomf is
voor Namibië, is een triomf voor
Afrika", aldus Perez de Cuellar.
Het enige gebied waarvoor nu nog
een referendum over onafhanke-
lijkheid op de agenda van de VN
staat is de door Marokko bezette
Westelijke Sahara, waar het Poli-
sario voor ' onafhankelijkheid
vecht.

Welvaart
Namibië werd eind 19e eeuw door
Duitsland gekoloniseerd. Toen
was het een overgebleven rest-
stukje waarvoor Groot-Brittannië
en Frankrijk tijdens het imperia-
lisme nooit belangstelling hadden
getoond. Potentieel is Namibië nu
een van de welvarendste landen
van zuidelijk Afrika.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
veroverde Zuid-Afrika het land op

de Duitsers. Na die oorlog ver-
kreeg Pretoria het gebied als man-
daatgebied van de Volkenbond.
In 1966 besloot de VN het beheer
over Namibië over te nemen en
verviel officieel het mandaat van
Pretoria. Zuid-Afrika accepteerde
de wijziging echter niet, waarna
een zich ruim dertig jaarvoortdu-
rend politiek conflict ontstond.
De SWAPO begon onder leiding
van Nujoma, die 28 jaar lang in het
buitenland verbleef, na de weige-
ring van Pretoria een onafhanke-
lijkheidsoorlog.
Toen Cuba, Angola, Zuid-Afrika
in 1988 eindelijk een overeen-
komst bereikten, kwam een polit-
ieke oplossing spoedig in zicht.
In ruil voor terugtrekking van de
Cubaanse troepen uit Angola zou
Namibië onder supervisie van de
VN worden geplaatst. Op 21 maart
1990 kwam met de onafhanklijk-
heid van Namibië definitief een
einde aan het dispuut.

" De eerste president
van het
onafhankelijke
Namibië, Sam
Nujoma, tijdens de
onafhankelijkheids-
viering in Windhoek:
„Een nieuwe ster is
gerezen op het
Afrikaanse
continent."

Toename zwarte
melk uit vrees voor
superheffing 1 april
DEN HAAG - De plotselinge,
enorme hausse in de verkoop van
zwarte melk, buiten de superhef-
fing om, heeft niets te maken met
mazen in de wet. Maar alles met de
datum van 1 april. Dan loopt het
heffingsjaar ten einde en moet de
overheid vaststellen hoeveel melk
de boeren teveel hebben geleverd.
Veel boeren zien de rekening, een
belastingaanslag, met angst en be-
ven tegemoet. Over de melk diezij
teveel hebben geproduceerd,
moet een boete worden betaald,
waardoor nagenoeg de hele winst
van die extra melk teniet wordt
gedaan.

„Er is met de wet helemaal niets
aan de hand", zegt de heer H. J.
Byrnes. „Die was en is waterdicht.
Alleen proberen steeds meer boe-
ren de wet te ontduiken. Je kunt
het vergelijken met belastingfrau-
deurs. De wet zit goed in elkaar,
maar er zijn altijd mensen die pro-
beren er onderuit te komen." Byr-
nes is als juristverbonden aan het
Produktschap voor de Zuivel, het
orgaan dat namens de overheid
toeziet op de naleving van de su-
perheffing, een vorm van-belas-
ting die in 1984 in de Europese Ge-
meenschap is ingevoerd__om de
melkproduktie te beperken. Nog
een dag of tien en dan moet het
Produktschap aan de hand van de
gegevens van de melkbedrijven
vaststellen of deboeren zich in het
afgelopen jaar hebben gehouden
aan het quotum, de hoeveelheid,
die vooraf per melkveehouder is
vastgesteld.
In de afgelopen weken hebben
honderden boeren geprobeerd
hun overtollige melk elders te ver-
kopen om de superheffing te ont-
lopen. Tot ongenoegen van de
melkbedrijven verdwijnen miljoe-
nen liters naar onbekende kopers.
Dag en nacht rijden tankwagens
langs de boerenerven om een deel
van de melk voor een schijntje op
te kopen. Een kilo melk levert nor-
maal 75 cent op, maar de boeren
verkochten hun melk graag voor
40 tot 50 cent per kilo. Uiteraard

tegen contante betaling. Volgens
grove schattingen ging het om
tien tot twintig miljoen kilo melk
per week.

Concurrentie
De massale handel in zwarte melk
heeft allerlei consequenties, ook
voor de boeren zelf. In eerste in-
stantie lijken ze eraan te verdie-
nen, maar op de langere termijn
tasten ze hun eigen concurrentie-
positie aan. De melkprijs wordt
namelijk vooral in stand gehou-
den door de kaasprijé. Als de
goedkope zwarte melk tot kaas
wordt verwerkt en op de Neder-
landse markt komt, dan is het met
de prijs gedaan en gooien de boe-
ren hun eigen ruiten in. Boven-
dien is er nog een gevaar voor de
volksgezondheid, omdat het zwar-
te melkcircuit alle kwaliteitscon-
troles omzeilt.
De Algemene Inspectie Dienst
(AID) van het ministerie van
Landbouw lijkter niet in te slagen
boeren en kopers te betrappen. In
het afgelopen jaarheeft de AID tot
verbijstering van de legale bedrij-
ven geen enkele keer proces-ver-
baal kunnen opmaken, terwijl de
tankwagens met zwarte melk -
soms gecamoufleerd met een huif
- over de wegen razen. Aanvanke-
lijk alleen in de nachtelijke uren,
maar door het enorme aanbod nu
ook overdag: 24 uur per dag, zes
dagen in de week.
Desondanks heeft de dienst de na-
men en adressen van 170 veehou-
ders doorgegeven aan de FIOD.
De massale ontduiking van de su-
perheffing betekent een enorme
strop voor de Nederlandse schat-
kist. Dat gegeven noopte minister
Braks van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij onlangs tot extra
maatregelen. Sinds 23 februari
mogen de boeren hun melk alleen
nog maar verkopen aan bedrijven,
die bij het Produktschap voor de
Zuivel staan geregistreerd.

jos heijmans

Feestdag
De problemen begonnen vorige
week tamelijk onschuldig. Op de
Hongaarse nationale feestdag, de
vijftiende maart, vierden de Hon-
garen in Transsylvanië de her-
denking van de eerste onafhan-

kelijke Hongaarse republiek in
1848. Vroeger een verboden
feest, nu konden ze met de Hon-
gaarse driekleur-de straat op.
Voor de Roemenen is die 15de
maart een mindei* feestelijke
dag. De uitroeping van de repu-
bliek in 1848 betekende tevens
de scheiding van Transsylvanië
van de rest van Roemenië. En
terwijl de Hongaren claimen dat
het gebied van oudsher Hon-
gaars was, heeft het volgens de
Roemenen eigenlijk altijd bij
Roemenië gehoord, al is het tij-
delijk (eeuwenlang) in Hongaar-
se handen geweest.
De feestgangers bleven die dag
weliswaar ongedeerd (al is er een
onbevestigd bericht van de Hon-
gaarse radio dat er een dode is
gevallen). Maar ze hadden wel te
lijden onder verbale aanvallen
van de Vatra Romaneasca, de
Roemeense Haard, een extreem-
rechtse organisatie die eèn 'zui-
ver' Roemenië voorstaat en die
zich sinds de val van Ceausescu
roert. Ook in de Roemeense
kranten verschenen artikelen te-
gen de Hongaren.
De gebeurtenissen waren de op-
maat voor de rellen van de dagen
erna. Afgelopen vrijdag drom-
den 500 Roemenen bijeen voor

een apotheek in Tirgu Mures
(Marosvasarhely in het Hon-
gaars) die naast het Roemeense
winkelopschrift het Hongaarse
woord voor apotheek 'gyogys-
zertar' had opgehangen. De ruit
werd ingegooid, het Hongaarse
personeel bedreigd. Eén van de
personeelsleden is getrouwd met
een lid van het plaatselijke Front
voor Nationale Redding en ze
belde hem om hulp. De politie
kwam, maar greep niet in. De
menigte vernielde ook nog de
flat van een nabijwonende Hon-
gaarse familie en liet uiteindelijk
een verwoeste apotheek en vijf-
tien gewonden achter.
Een dag later trokken Roemeen-
se studenten van de medische fa-
culteit door de sts}d, leuzen roe-
pend tegen de Hongaren en te-
gen Laszlo Tökes, de Hongaarse
dominee met wiens arrestatie de
val van Ceausescu begon.
Dinsdag stonden in Tirgu Mures
duizenden Hongaren en duizen-
denRoemenen op het plein in de
stad tegen elkaar te protesteren,
met tussen hen in de tanks van
het leger. Maar het voorlopige
hoogtepunt van de anti-Hon-
gaarse rellen was op maandag,
toen aanhangers van de Roe-
meense Haard het gebouw van
de Hongaarse Democratische
Federatie in Tirgu Mures be-
stormden en de mensen die bin-
nen waren, in elkaar sloegen.
Daarbij "raakten een aantal men-
sen gewond. De schrijver Andras
Sütö, een van de bekendste Hon-
garen in Roemenië, werd zelfs zo
ernstig gewond in een zieken-
huis opgenomen dat de Honga-
ren hem een dag later met een
helikopter ijlings naar Boeda-
pest overvlogen.
De aanvallers waren boeren uit
de omgeving, die met vrachtwa-
gens werden aangevoerd en vol-
gens Hongaarse kranten behoor-
lijk wat alcohol te drinken had-
den gekregen. Ondanks alle ver-
zoeken om hulp grepen leger en
politie niet in en ook telefoontjes
naar Boekarest konden daar
niets aan veranderen. In de loop
van de dag sneuvelden alle Hon-
gaarse opschriften op gebouwen
in de stad en alle Hongaarse
naamplaatjes. Later op de avond

werd de radio-omroep van Tirgu
Mures bestormd. Daarbij werd
geëist dat de Hongaarse uitzen-
dingen werden stopgezet.

Opvallend is dat de autoriteiten
al die dagen niets hebben gedaan
om de rellen te verhinderen.
Hoewel het officiële standpunt
sinds de revolutie luidt dat de
Hongaren gelijke rechten heb-
ben, komt daar in praktijk niet
zoveel van terecht. „De leiding
van het land is dadeloos en doet
niets. Ze treedt niet op tegen
chauvinistische elementen in
onze samenleving en stelt het
vraagstuk van de nationaliteiten
steeds uit", verweet dominee Tö-
kes deRoemeense regering dins-
dag in een reactie op de gebeur-
tenissen.

Er zijn nog steeds geen Hongaar-
se kranten en boeken in Trans-
sylvanië te krijgen. Er bestaat
wel enig begrip voor het verlan-
gen naar eigen universiteiten en
scholen. Maar dat de Hongaren
Hongaars willen kunnen praten
als ze een paspoort aanvragen of
voor de rechtbank moeten ver-
schijnen, dat gaat dé meeste Roe-
menen echt te ver.

" LASLO TÖKES:
...leiding doet niets...

binnen/buitenland

Namibië vocht decennialang voor nationale waardigheid

Laatste Afrikaanse
kolonie is nu vrij

Van onze redactie buitenland

WINDHOEK - Even na middernacht werd
woensdagochtend in Namibië voor het laatst de
Zuidafrikaanse vlag gestreken. De banier die
ruim zeventig jaar boven Windhoek wapperde,
moest plaats maken voor de gloednieuwevlag van
een Namibië dat officieel om middernacht zijn on-
afhankelijkheid verkreeg.

Een vertraging van achttien minu-
ten kon de onafhankelijkheids-
plechtigheid in het verregende
Stadion van de Onafhankelijkheid
na decennialange strijd niet meer
tegenhouden. Voor het oog van
20.000 Namibiërs en tientallen re-
geringsleiders en staatshoofden
uit de gehele wereld streek de
Zuidafrikaanse president Frede-
rik deKlerk het natte doek, terwijl
ongeduldige Namibiërs riepen:
'Omlaag, omlaag.

In een korte speech sprak De
Klerk de menigte toe: „Tegen het
volk van Namibië zeg ik, mag God
u leiden op de weg naar vrede en
voorspoed. De strijd uit het verle-
den is voorbij. De zon gaat op bo-
ven een nieuw Namibië als deel
van een nieuw zuidelijk Afrika."
Kort daarop kwam onder gejuich
van de menigte een atleet het sta-
dion binnenrennen met een bran-
dende toorts die door het hele
land was gedragen. Vervolgens
werd de nieuwe vlag van Namibië
gehesen: blauw, wit, groen en
rood gestreept met in de linker bo-
venhoek een goudgele zon. Het
blauw symboliseert de lucht en de
Atlantische Oceaan en het geel de
zon en de uitgestrekte woestijn-
vlaktes. Vervolgens werd Sam
Nujoma, de leider van de Zuid-
westafrikaanse Volksorganisatie
(SWAPO) officieel beëdigd tot
president door de secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties, Ja-
vier Perez de Cuellar. Het was
voor het eerst datPerez de Cuellar
een staatshoofd beëdigde. Hij leg-
de de voormalige guerrillaleider
de eed af en omhelsde hem. Sam_ Nujoma was al eerder door het
volk gekozen tot de eerste presi-
dent van het onafhankelijke Na-
mibië.

Dominee Tökes: ’De leiding van het land is dadeloos’Roemeense rellen zijn
geen echte verrassing

Van onze correspondent

BOEDAPEST - „Wij Roe-
menen leven in een smel-
tend blok ijs en ik heb het
gevoel dat we bezig zijn te
verdrinken omdat we nooit
hebben geleerd te zwem-
men in het meer dat nu on-
staat". De Roemeense dich-
ter Mircea Dinescu kan zijn
verdriet om de gebeurtenis-
sen in stad Tirgu Mures af-
gelopen dagen nauwelijks
verhullen. Dit is niet het
Roemeniëwaarvoor hij op
de barricaden heeft gestaan
en zijn leven heeft gewaagd
in het TV-gebouw in Boeka-
rest, bestookt door de sluip-
schutters van de Securitate.

De ironie van het lot wil dat der-
tig Roemeense en Hongaarse in-
tellectuelen al twee dagen in
Boedapest discussiëren over de
betere verhouding tussen hun
volkeren, terwijl die relatie op dit
moment een absoluut diepte-
punt bereikt lijkt te hebben met
tegen de Hongaarse minderheid
gerichte, pogromachtige rellen
in Transsylvanië. Die komen niet
echt als een verrassing: de afge-
lopen weken werd al duidelijk
dat de spanningen tussen de
Roemenen en de Hongaarse min-
derheidna een korte tijd van ver-
broedering weer opliepen.
De anti-Hongaarse rellen tonen
pijnlijk aan dat er in sommige
opzichten nog weinig veranderd
is sinds de val van dictator Ceau-
sescu. Het anti-Hongaarse senti-
ment is overigens niet van giste-
ren of vandaag. Het heeft eeu-
wenoude wortels en vindt zijn
oorsprong in de zwaar beladen
geschiedenis van het gebied.

Waardig
Van Hongaarse zijde wordt naar
aanleiding van de gebeurtenis-
sen op rust en verstand aange-
drongen. Her en der gaan stem-
men op dat Transsylvanië beter
afzou zijn als het weer bij Honga-
rije zou horen. Maar bij een mas-
sale demonstratie dinsdag in Bu-
dapest werd vooral tot kalmte en
waardig protest opgeroepen.
Terwijl de menigte spandoeken
meevoerde met teksten als 'Va-
tra Romaneasca fascisme' en
'Vatra Romaneasca Securitate'
(wat niet eens zon hele onwaar-
schijnlijke veronderstelling is)
waarschuwde een van de spre-
kers tegen geweld: „Wij willen
deel worden van het Europese
Huis en daar kunnen we niet met
messen en stokken binnenko-
men".

runa hellinga

PLO hield zie
aan verbod
terreuracties
Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - In het j
lijkse rapport dat de Am'
kaanse regering sinds 1989t/s
het Amerikaanse ConJic
moet leveren over de vraajic
de Palestijnse Bevrijding*
ganisatie PLO zich houdt g
haar eigen verbod uit 1988b,
terroristische acties, schjf
de regering-Bush dat de E
inderdaad terroristische ac^.
is blijven afzweren. ik
i

De conclusies van het rapport sf
haaks op dievan een Israëlisch]/
port dat onlangs aan de Israëlit
premier Jitschak Shamir werd[c
geboden. l

Over acties door Palestijnse fi
pen die in Syrië hun hoofdkwaf
hebben, zegt het Amerikaanse^'port dat de regering „geen bevvif
heeft dat deze acties door hetL
voerend Comitévan de PLO off
Yasser Arafat persoonlijk wet
geautoriseerd of goedgekeurd."'rapport betreurt dat de PLOL
niet „op een meer gezaghebb4>
manier" van dergelijke acties^tantieert. "Van de 30 grensoverschrijdend*
ties op Israëlisch grondgebied e i
ketaanvallen door Palestijnen. i
men volgens de regering-Bush,
gen voor rekening van groepen.
zijn aangesloten bij de PLO-'.
PLO heeft van de VS te verstaal *kregen, aldus het rapport, dat1!aanvallen „ernstige vragen ol.
pen over de belofte van de PLO'

Verzet
De PLO heeft onder meer aan
begin van de contacten tussei
PLO en de Amerikaanse ambi
deur in Tunis verklaard militair
ties op Israëlisch grondgebied
als terrorisme te definiëren, e
min als bepaalde vormen van v<
van de Palestijnse bevolking W
bezette gebieden. Ook wild^PLO een discussie met Washinf
over het 'staatsterrorisme' vaf
raël.

Verkiezingen
in Georgië
uitgesteld

TBILISI - De parlementsvei* |
gen in de Transkaukasische j'j
republiek Georgië zijnuitges'\
het najaar om oppositiepartij
gelegenheid te geven deel tefj
Dit werd vernomen van eeri f
teur van het Georgische On
lijke Persbureau Zurab Ko
li. De verkiezingen hadden e«jj
in het komende weekeinde
worden gehouden, maar he l
ment van de republiek scha'
dag het machtsmonopolie
communistische partij af en m
tevens de verkiezingen uit
len.

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 24 maart - 20.00 uur

SYMFONISCHE |
BLAASMUZIEK J
Harmonie St. Michael Thorn
0.1.v. Heinz Friesen
Koninklijke Zangvereniging Venlona f<Venlo 0.1.v. Ger Withag 6
Solisten: ,
Rian de Waal, piano JClaron McFadden, sopraan
Michail Ryan, bariton f
Programma: \
Parable for Band - Vincent Persicl* \
Rhapsody in Bleu - George Gershv#
Symfony no. 5 1/2 - Don Gillis .
Vier volksliederen - Aaron Copland J
Nobody Knows - Melchior Browfle*
Old Blackjack - S.C. Foster
Porgy and Bess - George Gershtfi'A
I;

Entree ’ 17,50, passen ’ 12,50 ü;
Reserveren: 077-517000 4
maandag t/m vrijdag van v.
11.00 -14.00 uur (j

|/fy""\ i.s.m. De MaaspoO^
1 Try^ Venlo

Dit concert wordt mede mogelijk
gemaakt door
SPAARBANK LIMBURG

d
l<

ft. b
I* b

Maaspoort |1
54602 _J y

Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- ■- - 72,- 93,-
-6.000- - 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,-
-enz.
Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looplijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzameaanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

MtTnrFl^fJ^MJA^-lildliM^^liy^TntTnTTM ■

(ADVERTENTIE)

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd eff. rente Theor.
bedrag Incl. rente per jaar loopt

5.000,- 100,- 14,6% 75 x
11.000,- 220,- 13,9% 73 x
20.000,- 400,- 13,6% 72 x
30.000,- . 600,- 13,6% 72 x
50.000,- 1000,- 13,4% 72 x

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 176,- 190,- 224,-
-25.000- 196,- 294,- 317,- 374,-
-40.000- 313,- 470,- 508,- 599,-
-75.000- 588,- 882,- 952,- 1123,-
-enz.
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.
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Kleinbedrijf wil van
papieren rompslomp af

EN HAAG - Het kabinet moet,Wer druk van de Kamer, snel| verlichtingvan de administra-!ve lastendruk voor het mid-!tl- en kleinbedrijf ter Kand ne-el: Wachten op weer een on-
£zoek is niet nodig. Want waar-bijnlijk valt dat samen met hetrd wijnen van de laatste onder--mer. Dat heeft drs. B. Vonk[n het Koninklijk Nederlands
ndernemersverbond (KONV)
steren in Den Haag gezegd in
vergaderingvan de Raad voor

Midden- en Kleinbedrijfaad mkb).

De Raad stelde een brandbrief
aan de Tweede Kamer vast,
waarin wordt gevraagd druk uit
te oefenen op het kabinet einde-
lijk eens werk te maken van de
aanbevelingen die de commissie-
Grapperhaus 4,5 jaar geleden
deed om de administratieve

plichten die voortvloeien uit
diensten voor de overheid (in de
sfeer van onder meer sociale pre-
mies en belastingen) te verlich-
ten. De overheid, maar ook de
meerderheid van de Kamer,
heeft het er volgens Vonk lelijk
bij laten zitten. Na de adviezen

van de commissie-Grapperhaus
(ook wel het rapport 'Heeren-
diensten' geheten), is het door
'Oort' en de komst van een verze-
kerdenadministratie alleen maar
erger geworden.
„De raad heeft de indruk dat de
belastingdienst en wetgever
slechts oog hebben voor de be-
langen van de fiscus en de socia-
le verzekeringsinstanties en de
noodzaak van administratieve
vereenvoudiging is telkenmale
sluitpost in de politieke oor-
deelsvorming", staat in de
brandbrief aan de Kamer.

Drie landelijke organisaties gaan samenwerken

Spaarbanken fuseren
J'

rn Van onze redactie economie
9tASTRICHT/HEERLEN -Er is een nieuwe grote fusie van

spaarbanken op handen. De Bondsspaarbank voor
aflden, Noord en Oost Nederland, de SNS Bank en de Coöpe-
g*ve Vereniging van Bondsspaarbanken hebben gisteren
* JSekondigd dat zij gaan samenwerken. De nieuwe combina-T^ezit een net van 340 kantoren, telt 2300 personeelsleden en
pft een balanstotaal van 12 miljard gulden.

samengaan kan nog dit jaar be-
*en worden als verder onder-

' daar tenminste geen beletsels
s(J oplevert. Het is de bedoeling
i^oven de drie spaarbanken een
jj^e holdingmaatschappij komt.If°nder zullen de verschillende
*rlemingen vooralsnog als
jpffiaatschappijen blijven func-
aPen. Bij elkaar brengen de drie>£en een eigen vermogen in van 1
;iard gulden.

Trie organisaties zijn elk ont-
;r uit een conglomeraat van
"rtselijke en regionale spaarban-
j die elk een apart stuk van de

>Caart van Nederland bedekten.
i^NS Bank NV is ontstaan uit
samenwerkingsverband van del^bank Limburg, de Gelders-

Spaarbank en de Pancra-
,,Pank. De SNS Bank heeft eenh'ukantoor voor Limburg in
„Rricht en voor Gelderland in
inningen. De bank brengt 800~ '°neelsleden in en een balansto-
ivan ruim 4 miljard gulden. Over
p Werd een nettowinst behaald
0^ miljoen gulden.

(Stichting) Bondsspaarbank. Midden, Noord en Oost Neder-
i Waarvan het hoofdkantoor in
1rsfoort staat, brengt in de nieu--1 141 vaste kantoren

' 800 personeelsleden en een
'i^totaal (1988) van 4,23 miljard

'«'
°ver 1988 werd een nett°-behaald van 30 miljoen gul-
Coöperatie Vereniging van,QssPaarbanken W.A. bestaat

sinds 1980 als samenwerkingsver-
band uit een groot aantal bonds-
spaarbanken inhet noorden en oos-
ten van het land.

De organisatie heeft haar hoofdkan-
toor in Utrecht, bezit 86 vaste en 41
rijdende kantoren, 485 personeels-
leden, en brengt een balanstotaal in
van 3,4 miljard gulden. Over 1988
werd een winst behaald van 17,3
miljoen gulden. Alle drie partners in
de op handen zijnde fusie hebben
hun winst steeds aan de reserves
toegevoegd.

Tweede
In omvang benadert de nieuwe
combinatie die van de Verenigde
Spaarbank (VSB). Die ontstond uit
een samenklontering van de Nuts-
spaarbank Amsterdam met spaar-
banken in Aalsmeer, Hoorn, Weesp,
de Zaanstreek, Westzaan en Assen-
delft en met de Stchtse Bondsspaar-
bank, de Bondsspaarbank Breda en
de Spaarbank Rotterdam. Daarmee
ontstond de grootste particuliere
spaarbank van ons land. In 1983
kwam er nog eens de Maastrichtse
Bondsspaarbank bij.

DAF lagere
nettowinst

J^HOVEN - DAF verwacht
het eerste halfjaarvan 1990 een

ï nettowinst dan over dezelfde
van 1989 (f74,5 miljoen). De, van bestuur heeft woensdag bij

«ph dma'ten van de jaarcijfers
gel dat de ontwikkelingen gedu-

t
e de laatste maanden van 1989an ten grondslag liggen even-

"a, lage koers en het onbestendig
>e 'er van het pond sterlingen derentestanden.

beurs

Prijshoudend
t. a j^TERDAM - De Amster-
tij„ Se effectenbeurs is woens-
Hsrtv Venvegend h°Ser gesloten.
Hvjij, ar>kelijk was de koersont-
öoo^ing nogal stuurloos, mede
B^ de gang van zaken in Lon-

)f|Pin»°nder invloed van de indie-
ratirfVan de Britse begroting,
kinè dollar en van Wall Street
L^b geinig stimulerends uit, al
RUhf.de de AmerikaanseKn v ctl als gevolg van ingrij-
L^'ss | centrale banken op de
We v harkten om de koers van
F>open te ondersteunen. In de
]tae Van de handel trad een ver-
fce ü lng op, ook al doordat de
T^et/311 Frankfurt biJ record-
L lten zeer vast gestemd was.

/vQor ■ Werd °P het Beursplein
JotngeletS meer dan f 1 miÜard'^fde2?1' ongeveer gelijkelijk
i^tie eld over aandelen en obli-
PW' e cBS-stemmingsindex

«0 h een ging 0,6 punt vooruit
k°ersfr^lkte 114>7°. terwijl de

U ex een stijging van een-
k„

c Punt tot 195,7 te zien gaf.

!^ac
de h°ofdfondsen kreeg Vol-

-45 50
6n knauw van f 2opji " als gevolgvan de bekend-

!fi hetB^ at de winst is gedaald
y°lftta dmdend wordt verlaagd.

er je was daarmee de sterkste
Nln'T eze groep. Ook Bühr-
h verdu ode kreeg het flink
pPier n; deze leveranciervanv erl0 en grafische machines
{j rl l>3oenslootopf 59,90.
K^ep6"B had de hele dag door
%denHeVen van een goed prijs-

j
tot vaste stemming,
middag sloeg die ont-

met het gevolg dat
w een verlies van 60V^erbleef op f ?? 4Q

KLM loopt vooruit op mogelijke besluiten EC

Hogere vergoeding voor
overboekte passagiers

Van onze correspondent

AMSTELVEEN - De KLM
gaat binnenkort hogere
schadevergoedingen uit-
keren aan passagiers die
het slachtoffer zijn gewor-
den van overboeking. De
maatschappij wil de nieu-
we regeling al op 1 mei van
dit jaar in laten gaan. Met
het plan loopt de maat-
schappij vooruit op een
mogelijk besluit van de
Europese Commissie voor
een betere regeling voor
gedupeerde luchtreizigers.
Luchtvaartmaatschappij-
en verkopen op hun vluch-
ten altijd meer tickets dan
er stoelen zijn. De ervaring
heeft namelijk uitgewezen
dat er op elke vlucht altijd
enkele passagiers zijn die
om watvoor reden danook
geen gebruik maken van
hun plaatsbewijs. Welke

criteria de maatschappijen
hanteren, is volgens een
woordvoerster van de
KLM moeilijk te zeggen.
De Association of Euro-
pean Airlines (AEA), waar-
bij ook de KLM is aange-
sloten, kent op dit moment
al een vrijwillige schadere-
geling voor overboekin-
gen. Als een luchtreiziger
met een geldig ticket als
gevolg van overboeking

,niet binnen vier uur met. een ander vliegtuig op weg

kan naar zijn eindbestem-
ming, krijgt hij 25 procent
korting op het traject als
het gaat om een excursie-
ticket en 50 procent bij een
businessclass-ticket.
Voor vluchten buiten
Europa geldt dat die alter-
natieve vlucht binnen zes
uur moet worden aangebo-
den. Aan de regeling is een
minimumbedrag verbon-
den van zestig gulden en
een maximumbedrag van
600 gulden.

De Europese Commissie
vindt de huidige regeling
te vrijblijvend.
EG-commissaris voor
transport, Van Miert, zal
voorstellen om passagiers
die als gevolg van overboe-
king een half uur tot twee
uur vertraging oplopen,
alsnog 25 procent korting
op hun ticket te geven. Bij
vertragingen langer dan
twee uur, krijgen zij de
helft van hun geld terug.
De Europese Commissie

wil ook dat de regeling die
nu alleen geldt voor natio-
nale luchtvaartmaatschap-
pijen, voor alle Europese
luchtvaartmaatschappijen
gaat gelden.
De KLM maakte vanoch-
tend bekend de besluitvor-
ming rond de voorstellen
van de Europese Commis-
sie niet af te willen wach-
ten. Volgens een woord-
voerster moet de eigen re-
geling, waarmee de KLM
hoopt de concurrenten de
loef af te steken, al 'op 1
mei of zoveel eerder als
mogelijk' in te laten gaan.

De nieuwe schadevergoe-
dingkomt erop neer dat de
maatschappij geen voor-
waarden meer stelt aan de
duur van de opgelopen
vertraging, iedereen die te
maken heeft met overboe-
king krijgt een schadeloos-

! stelling.

Poolse werkgevers doen beroep op ondernemers:

Westen moet nu
snel investeren

DEN HAAG - De tijd is rijp voor
westerse ondernemers om in de
Poolse economie te investeren. Po-
len zal binnen een paar weken de
economische crisis achter zich heb-
ben gelaten. De geldontwaarding is
tot stilstand gekomen en de wissel-
koers van de zloty is stabiel.

Deze boodschap bracht een delega-
tie van het Poolse werkgeversver-
bond over in Den Haag. De delega-
tie is deze week te gast bij het Ne-
derlandse werkgeversverbond
VNO. Volgens verbondsdirecteur
Krysztof Bialowolskizijn de betrek-
kingen tussen Polen en Nederland

zo goed dat Nederlandse investerin-
gen in Polen zeer welkom zijn. Zon-
der buitenlands kapitaal is de over-
gang naar een vrije markteconomie
onmogelijk.

Vooral de landbouw biedt goede
kansen. Wegens opslag- en distribu-
tieproblemen gaat nu nog 40 pro-
cent van de landbouwprodukten
verloren. Ook de goedkope en goed
geschoolde arbeidskrachten zijn
voor westerse ondernemingen inte-
ressant. Bovendien kan Polen fun-
geren als poort naar andere Oost-
bloklanden.

Bialowolski erkent dat de huidige
wetgeving een hindernis is. Om ka-
pitaalvlucht en „snelle winst" te
voorkomen, mogen buitenlandse
investeerders slechts 15procent van
de in Polen gemaakte winst naar het
land van herkomst overboeken. De
Poolse regering wil deze beperking
in 1996 afschaffen. De werkgevers
oefenen druk uit op de regering om
deze termijn flink te bekorten, mo-
gelijk tot twee jaar. Zij verwachten
dat grote ondernemingen zich niet
laten afschrikken door de huidige
wetgeving. Door snel te investeren,
kan de winst op langere termijn des
te groter zijn. In Polen bestaat grote
behoefte 'aan goed geschoolde ma-
nagers.

Ongesiepen
diamanten

stuk duurder
JOHANNESBURG - 's Werelds
grootste diamantproducent De
Beers uit Zuid-Afrika zal zijn prij-
zen vanwege de grote vraag naar on-
geslepen edelstenen met 5,5 procent
verhogen. De beslissing om de prij-
zen op te schroeven werd ook beïn-
vloed door het duurderworden van
de geslepen stenen tot één karaat op
de vrije markt.

„De markt laat nu een sterke en ook
in de toekomst een sterk blijvende
vraag zien. Ik ben ervan overtuigd
dat deze afzet geen incidentele zaak
is", aldus een woordvoerder van De
Beers.

Stemgestuurde
schrijfmachine

op de markt
DEN HAAG - Amerikaanse compu-
terdeskundigen in Massachusetts
hebben een 'stemgestuurde' schrijf-
machine op de markt gebracht. De
Dragon Dictate Voice Typewriter
zet gesproken tekst om in schrijf-
machineletters.
De computer is in staat 30.000 woor-
dente herkennen en op te schrijven.
Hij is vooral een uitkomst voor ge-
handicapten, maar is ook geschikt
voor gebruik op kantoren.
De commando's zijn eenvoudig:
'machine, wakker worden' stelt het
apparaat in werking en 'machine
slapen' schakelt hem uit. Correcties
kunnen worden gemaakt met de
kreet 'oeps.

bours van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondsen "v k a Braat Beheer , 46,00 45-3 u Naeff 300,00 - AsianSelFund 47.5 U 47.50 Wereldhave NV 204.00 204,00 phill. Petr. 25.20 25.40 Vanty Curp 360 - Melle 77fi nn 97" lmSK' Breevast ( 17,00 17,00 NAGRON 48,00 49.00 BemcoAustr. 53.50 53.50 Yen"Value Fund 82.20 83.00 b Polaroid 46.80 46.20 Westinghouse 146 00 14700 Schroef 19100 iw'nnAEGON 108,20 108.50 Burgman-H. 3300.00 3300.00 NIB .615,00 615,00 Bever Belegg. 6,20 6.10dPnvatbDkr 259.00 260.00 Woolworth 10 00 18 50 N^a«Etec 970 960Ahold 124,40 125,60 Calvé-Delft pr 800,00 800.00 NBM-Amstelland 18,50 18,80 BOGAMIJ 107.00 105.00 Buitenlandse ObliaatieS Quaker Oats 47.00 - Xerox Corp. 9700 98 00 NOG Belfonds 3170 3130Akzo 128,80 129,80 C*lvé-Delftc 965,00 965,00 NEDAP 367,50 368!50 Buizerdlaan 42.00 - »U'Hsnianase OQNgaiieS |tGübin Ffr 590,00 585.00 -_■-. VÜ ... , " Da"r,7 in tfl in fin"AB.N. 40,30 40,50 Center Parcs 51.00 51,00 NKF Hold.cert. 339.00 339.50 CLN Obl.Waardef. 99.10 99.50 B^EEGB4ll> 98.20 98.20 Saralee 29,80 29.50 EUrO-ObligatieS & COnV. p^mS ," „'S
Alrenta 152,30 152,50 Centr.Suiker 77.00 79,50 Ned.Part.Mi] 41.30 41,30 Delta Lloyd 42.40 42.40 2'n EngWarL 30,00 30.00 Schlumberger 50.75 50.25 Aegon warr 12.20 12,40 £*£"_, om onnAmev 58,00 58,40 Chamotte Unie 6,30 6,40 b Ned.Springst. 1000000 - DPAm.Gr.F. 25.10 25,20 5% EIB 65 99,30 99.50 Searsßoebuck 41.60 40,70 10'/;.ABN 87 93.25 93.25 q.°^" h ik fin ikmAmro A. in F. 88,00 87,80 Cindu-Key 197.00 198.00 Norit 1048.00 1052.00 Dp Energy.Res. 48.00 - Sony (ven) 44,00 43.80 13Amev85 97.10 97.10 füeraßph \\fn wmAmro-Bank 79,20 79,30 Claimindo 315.00 315.00 Nutricia gb 71,60 72.00 Eng-H011.8.T.1 9.30 9.30 «.:_

_
ainßrjk aandelen Southw. Bel! 55.80 55.20 10Amcv85 101.50 101.50 v'rkadeKon r->'m ramBorsumij W. 76,90 76,70 Content Beheer 22,80 22,80 Nutricia vb 82,00 82.00 EMF rentefonds 58.70 58,80 «"9- n.ameriK. aanoeien

Suzukl( yen) 916.00 - 11Amev 86 91.00 91.00 yHSOnr fiL.Bührm.Tet. 61,20 59,90 Cred.LßN 49,50 48,50 NijvtCate 94 00 94 00 Eur.Ass.Tr. 12,00 10,00 Alhed Signal Ind 36.00 35.50 Tandy Corp. 36.60 35.60 lO'/*Amro 86 95.75 95.75 w^plpt «nw JoonC.S.M.eert. 78,50 80,30 Crown v.G.c 90,00 89,00 NijvCated'9o '- - EOE DuStlnF. 294.00 297.00 Amer. Brands 64,80 64.80 Texaco 5950 59 20 10 Amro 87 93,25 93.25 "eweler W.SO /S.KO
DAF 37,70 36,70 Delft Instrum. 48,50 48,50 Oce-vdGr.div9o - - EurGrFund 60,10 60.10 Amer. Expres 28.00 27.40 Texas Instr. 37,60 37.70 d 53.. Amro 86 90.00 90,00 OPTIEBEURSDordtPetr. 131,00 131,00 Desseaux 242,00 242,00 Omnium Europe 13 90 13 90 Euro Spain Fd 8.40 8.40 Am.Tel.& Tel. 42.30 41,80 TheCoastalC 3180 3170 Amro Bank wr 13.00 13,00
DSM 118,60 118,50 Dorp-Groep 35,00 35,00 Orcoßankc 68*70 69*00 Gim Global 49,80 49.80 Ameritech 60,40 60.10 TIP Eur 2 00a 192 a Amro zw 86 72.00 72,00 serie omzet v.k. s.k.
Elsevier 80,00 80,60 DSM(div'9o) 112,00 115,30 OTRA 210.00 206.00 Hend.Eur.Gr.F. 222.00 221.00 Amprovest Cap. 115.00 - Toshiba Corp. 995.00 995.00 9 BMH ecu 85-92 94.50 94.50 akzo c apr 130,00 228 3.00
Fokker eert. 39,80 39,50 Econosto 332,00 337,00 Palthe 72 50 76,00 Henderson Spint 65,00 65.00 Amprovest Ine. 218,00 - Union Carbide 2240 - 7 BMH 87 94.50 94,50 akzo c apr 135,00 210 1,20
Gist-Broc.c. 27,70 27,90 EMBA 125,00 125,00 Philips div'9o 4100 4130 Holland Fund 72.80 73.00 ASARCO Ine. 29.60 29.20 Union Pacific 7100 69 50 lO'/nEEG-ecu 84 98.60 98,60 akzo c jul 130,00 201 480 500'HCSTechn 12,10 12,50 Eriks hold. 116.00 118.00 p,re lli Tyre y3240 3300 HollObl.Fonds 115.00 115.00 Atl. Richf. 115.10 114.60 Unisys 1600 1575 93..E18-ecu 85 95,80 95.00 dsm c apr 120,00 227 270 29Ö
Heineken 114,70 115,00 Flexovitlnt. 95,00 96,00 Polygram 35J30 35,60 Holl.Pac.F. 99.00 96.50 BAT Industr. 8.10 8.10 USX Corp 36 20 35,70 12/2 HIAirl.F 94.90 94,90 coc c apr 285,00 385 6,20 a 6.10
Hoogovens 78,00 77,40 Frans Maas c. 101,00 101,00 Polynorm 107 50 107,00 Interbonds 494.00 495.00 Bell Atlantic 91.60 90.80 uSWest 72,70 7240 11''-iNGUB3 100.00 100,00 coc c apr 290,00 408 4,10 4,00Hunter Dougl. 96,80 98,50 Furness 127,00b 130,00 porcei Fles 184 00 18400 Intereff.soo 45,90 45,70 BellCanEnterpr 42,60 42.60 Warner Lamb 104 80 - 10 NGU 83 100.00 100.00 coc p apr 275,00 266 3,60 3,50
IntMüller . 93,50 93,00 Gamma Holding 83.00 82,50 fa^t 4550 45*50 Intereff.Warr. 280.00 280.00 Bell Res.Adlr 0.20 - Westinghouse 76 50 76 60 2'--iNMB Pb.B6 82.60 82.20 coc p apr 280.00 317 5,00
KLM 38,50 38,90 Gamma pref 5,80 6,00 Reesink 73.00 12.20 Jade Fonds " 167,20 169.00 Bell South 54.20 54.00 Woolworth 63.80 63.20 NMB Postb.war. 76.50 75,00 coc p apr 285,00 190 7,10
Kon.Ned.Pap. 41,70 42,00 Getronics 30.60 f 30.90 Rlva 50,50 50,00 JapanFund 25.50 23.70 BET Public 2.60 - Xerox Corp. 56.30 56.30 83.-4 Phil. 86 97,25 97,25 coc p apr 290,00 249 10,50 9,50
Kon. Olie 144,80 144,80 Geveke 46.50 46.60 Riva (eert) 49 50 49 50 Jap.lnd.AlphaFd 10500.00 - Bethl. Steel 19.60 20,75 .... 6*« Phil.B3 98.00 98.00 goud c mei 400.00 249 12,5» 8.00NatNederl. 71,00 71,20 e Giessen-deN. 228,00 230,00 Samas Groep 64*00 6350 JapanRot. Fund yen 8600.00 - Boeing Comp. 71,50 70,30 Certificaten Amerika 11 Rabo 83 102.10 102.10 hoog c apr 70,00 340 9,30 b 9,30
NMB Postbank 48,40 48,20 Goudsmit Ed. 381,00 400,00 b Sarakreek 30.00 30,20 Mal.Cap.F. $ 8.50 8.50 CDL Hotels Int. 0.88 - AMAXInc 50 00 49 00 9Rabo 85 93.00 93.00 hoog c apr 75,00 469 5.70 b 5.70
Nedlloyd 96,30 97,20 Grasso'sKon. 135,00 135,00 Schuitema 1320 00 1330,00 Mees Obl.Div.Fonds 96,50 96.70 Chevron Corp. 70,25 - Am Home Prod IJ2OO '- 7 Rabo 84 94.75 94.75 hoog c apr 80,00 1866 2.90 3.00Océ-v.d.Gr. 292,00 295,00 Grolsch 150,30 150.00 Schuttersveld 4180 44.00 MX Int.Vent. 53.00 53.00 Chrysler 18.40 18.20 ATTNedam 7750 7800 Binnenland (niet officieel hoo6 c aPr 8500 8" L5O 1.40
Pakhoed Hold. 167,50 167,40 GTI-Holding 194,00b 196,00 gmit Intern 7100 7160 Nat.Res.Fund 1450.00 1450,00 Cticorp. 24.10 23.50 ASARCO I"c 4450 ÏÏÏÏU--ÏÏ? ' Hooê c aPr W-00 mOM o.Bo'
Philips 42,30 42,90 Hagemeyer 110,00 109,00 St.Bankiers c. 22^50 22,60 NedufoA 132,00 132.00 Colgate-Palm. 60,50 59.75 Atl Richf 217*50 21900 genOieerU) hoog c Jui 75,00 504 7,30 6.80-"
Rol»" 97,80 98,20 Idem'/2div.'B9 107,00 106.00 Stad Rotterdam c 46,00 46,00 Nedufoß 135.50 135,50 Comm. Edison 35.50 35.40 Boeing Corp 13050 13450 Bobel 5.50 5.30 hoog c jul "60,00 385 4,80 b 4,20Rodamco 79,10 79,50 HAL Trust B 14,90 15,00 TelegraafDe 89 80 89,60 NMBDutch Fund 40.50 40,20 Comp.Gen.El. 570.00 572.00 Can Pacific 3750 3700 Bredero aand. 22,50 22.50 hoog c jul 85,00 1105 3.10 b 3.0QRolinco 94,60 95,60 HALTrustUnit 14,90 15,10 TextTwenthe 35200 35500 NMBGlobalF. 47,90 47,40 Control Data 18.80 18.80 ChevronCoro 13000 '- Bredero eert 21.50 21.50 hoog c okt 80,00 186 7,10 7,00
Rorento 57,20 57,30 H.B.G. 185,50 195,00 Tulip Comp. 34^20 34,80 NMBOblig.F. 34.50 34.50 Dai-Ichi Yen 2500,00 - Chrysler 3500 32 00 11 Bredero 20.50 20.50 hoog p apr 75,00 821 2.30 a 3.00
Stork VMF 46,40 48,40 Hein Hold 97.00 98.00 Tw Kabel Hold 152,50 153,00 NMBRente F. 99.00 99.00 Dow Chemical 68,50 68.50 r.Ucorp 43*50 4350 LTVCorp 1.50 1.60 hoog p jul 70,00 552 4,00 4,20
Unilever 147,20 147,40 Hoek'sMach. 174,50 173.50 übbink 82.50 83,00 NMBVast Goed 38.00 38.10 Du Pont 39.20 - Colgate-Palm 11500 11400 sNederh. 68-78 23.50 23,50 kim c jul 37,50 305 3.30
Ver.BezitVNU 105,40 105,00 Heineken Hld 97,00 98,00 Union Fiets 29 90 30 40 Obam, Belegg. 218.00 216.50 Eastman Kodak 38.80 38,70 Control Data 3100 32*50 RSV eert 0.84 0.86 kim pjul 40,00 205 2.80 a 2,50
Volmac Softw. 47,50 45,50 Holl.Sea S. 1,14 1,15 Ver.Glasfabr. 335,00 340.00 OAMFRentef. 12,60 12.60 Elders IXL 2,90 - Dow Chemical 127'0fl 12800 7'/«RSV69 87,00 - nedl c apr 100,00 227 3,20 3.60
VOC 39,60 40,40 Holl. Kloos 427,00 425,00 Verto 57,50 57,50 Orcur.Ned.p. 47.20 47,20 Euroact.Zw.fr. 154.00 - EastmanKodak 72'(H) 7200 o«^ii„|m ,,wt nedl c 7500 300 23-sü" 24.00
Wessanen 65,90 66,80 Hoop Eff.bk. 11,10 11,20f, VolkerStev. 7000 7050 Pac.Prop.Sec.f. 45,10 45.10 Exxon Corp. 47,50 46.25 ExxonCorp 8950 8900 raralieimarßl nedl c jul 8000 203 igsoa w&y
Wolters-Kluwer 47,20 48,30 Hunter D.pr. 4,65 4,45 Vredestein 2120 2120 Pierson Rente 100.10 100,00 First Pac.HKs 1.30 - Fluor Corp 82 00 - Alanheri 26,30 26.20 nedl p apr 80.00 208 0,40 a 0,30

ICA Holding 16,80 16,90 VRG-Groep 59Ï00 60.80 Postb.Belegg.f. 51.40 51.50 Fluor Corp. 42,50 - Gen Electric 12150 12200 Berghuizer 34,60 34,60 nedl p apr 94,00 443 2,80 2,40
„-„„„„, --„j-ion IHC Caland 44,00 43.80 Wegener Tyl 177,00 178,00 Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 b 7.00 g Ford Motor 48.20 48,40 Gen Motors 8850 89'ö0 Besouw Van c. 54,40 54.30, nlf c mei 100,00 250 1,30 a 1,10
Binnen., aanoeien Industr. My 210,00 213,00 Westlnvest 25 50 26 00 Rabo Obl.inv.f. 72,90 73,00 Gen. Electric 64,90 64.50 Gillette 10000 99*00 CBI Barin Oc.yen 1900,00 1860,00 natn c apr 70,00 209 2,40 2.60"
Aalberts Ind 68.80 70,40 Infotheek 24,20 24,50 West Inv. wb. 10500 105 00 Rabo Obl.div.f. 47.80 47.80 Gen. Motors 47.50 47.60 Goodyear 7000 71*00 Comm.Obl.F.l 93,90 93,90 natn c j92 70,00 186 10,80 10.50
ACF-Holding 36,20 35,00 Ing.Bur.Kondor 567,00 567.00 Wolters Kluwer 19000 192*00 Rabo Onr.g.f. 84.10 84.30 Gillette 52.00 51.50 Inco 52'0fl 52*00 Comm.Obl.F.2 93.20 93,10 phil c apr 42,50 398 1,40 1.50-
Ahrend Gr. c 227,00 235,00 Kas-Ass. 46,80 47,00 idem div.'9o 47*00 47*50 Rentalent Bel. 133.40 133,50 Goodyear 37,00 37.00 ,B M 204*50 203*50 Comm.Obl.F.3 94,00 94,00 phü c apr 45,00 313 0,50 0.50 "Air Holland 27,20 27,20 Kempen Holding 15,20 15.50 Wyers 4310 4310 Rentotaal NV 30.60 30.60 Grace & Co. 29,00 - int Flavors 118*00 - De Drie Electr. 31,50 31,00 phil c jul 40,00 553 4,00 4.20
Alg Bank Ned 40 90 41,10 Kiene's Suik. 1400,00 1400,00 ' RG groen 49.70 50,00 Honeywell 88.50 88.70 nrcorp 119*00 - Dico Intern. 99,90 99,00 phil c jul 42,50 218 2,60 b 2.80
ABN(div'9o) 38,80 39.20 KBB 70,00 69,50

■__-"„_« ■■"
RG blauw 49.30 49.30 Int.BusMach. 108.60 107.65 Kro„er 24*00 24 50 DOCdata 21.50 22,50 phil c jul 45,00 1132 1,80 1,80

Asd Opt Tr. 20,00 20,00 KBB c. 70,00 69,50 beleggingsinstellingen RG geel 48,00 48.20 Intern.Flavor 59,00 d - U)Ckheed 64*00 64*00 Ehco-KLM Kl. 38,00 38,00 phü c 094 45,00 233 10,70 10,90
Asd Rubber 5,40 5,40 Kon.Sphinx 131.50 131,50 Aegon Aand.f. 37 80 37 50 Rodin Prop.s 107,00 107,00 Intern. Paper 52,40 - Merck&Co 132*00 134*00 E&LBelegg.l 72,90 73,40 phü p jul 42,50 672 3,00 2,70'
Ant Verff. 410,10 - Koppelpoort H. 294,00 294,00 ABN Aand.f. 7110 71*10 Rolincocum.p 91,00 a 91,50 ITTCorp. 53.20 52.70 Minn Min 15700 16100 E&L Belegg.2 73,10 73,40 olie c apr 140,00 378 6,80 6,90
Atag Holde 97,00 97,00 Krasnapolsky 195,00 195,00 ABN Beleg.f. 55 80 55*70 SciTech 17,00 b 17,00 K.Benson ® 5171.00 5171,00 pepsi Co 115*00 116*00 E&L Belegg.3 75.20 75,40 olie c apr 150,00 492 1,30 1,10
Aut.lnd.R'dam 83,00 86,00 b Landré & Gl. 61,50 61.50 ALBEFO 50*70 5060 Technology F. 17,70 17,70 Litton Ind. 74,70 73.60 Phihp Morris C 7400 72*50 Freeßec.Sh. 31,50 31,70 olie c apr 160,00 201 0,40 0.40
BAM Groep 89,50 93,50 Macintosh 41,00 41,00 A.dollarßFs 2160 21*60 Tokyo Pac. H. 228,00 233,00 Lockheed 35.50 35,25 phili Petr 47*00 47*50 Geld.Pap.c. 62,00 63,00 olie c jul 145,00 555 5,20 5,50
Batenburg 89,00 89,00 Maxwell Petr. 697.00 697,00 AlgFondsenb 22400 22400 Trans Eur.F. 82.90 83,00 Minnesota Mining 83.00 85,00 Polaroid 81*00 80*50 Gouda Vuurvc 99.00 99.00 olie c jul 150,00 192 3,50 3,60
Beers 137,00 136,50 Medicopharma 62.00 61,70 Alliance Fd 10 20 10*20 Transpac.F. 425,00 420,00 Mitsub.Elect. 1030.00 - Procter&G 121*50 d 12800 Groenendijk 36.30 36,70 oüe c 092 135,00 582 25,20 26,50-
Begemann 136,00 136,00 Idem (div9o) 57,00 - Amba 46*10 '- Uni-Invest 119.00 119.00 Mobil Oil 62.80 62.50 Quaker Oats 8600 '- Grontmij c. 194,40 194.00 olie p apr 135,00 200 0,50 a 0,40
Belindo 320,00 318.00 Melia Int. 5,70 5,70 America Fund 298,00 298.00 Unieo Inv.F. 78.50 78.70 Morgan $ 35.80 d 35,10 Schlumberger 96*00 95 00 HCA Holding 51,40 51,00 olie p apr 140,00 344 1,10 0,90.
Berkei's P 5,35 5,15 MHVAmsterdam 18,90 22,00 b Amro Eur F 7250 7150 Unifonds 39,50 39,60 News Corp Auss 11.00 10.90 Searsßoebuck 78*00 7700 Hes Beheer 257.00 253,50 tops c apr 570,00 202 4,70
Blydenst.-Will. 32,20 31.50 Moeara Enim 1210,00 1210.00 Amro Far E F 59 60 59 70 V" 60.20 60.30 Nynex 80.80 81.10 Shell Canada 61*50 62 00 Highl.Devel. 14,70 - voc p apr 37,50 196 0,90 a 0,60
Boer De, Kon. 317,00 320,00 M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00 AmroNethF 7400 74 00 Vast Ned 129.60 129,70 Occ.Petr.Corp 27,70 27.60. Tandy Corp . 6900 b 7000 Homburg eert 3,40 3.35
de Boer Winkelbedr. 63,00 63,00 MoolenenCo 27,10 27,10 Amro N.Am.F. 60.70 60,80 Venture F.N. 43,00 43.00 Pac.Telesis 45.60 45.40 Texas Instr. 69.00 70.00 Interview Eur. 8,50 8,70 „_,.,.„ d=ei-diwiilpnil
Bols . 164,50 166,00 Mulder Bosk. 76,50 76,50 AmroObl.Gr. 152.90 153,00 «BNV 87.40 87.50 P.&O.® 7.00 7,00 Un.orv Pacific 134,50 133,50 Inv. Mij Ned. 50,70 50.70 ïISÏÏL e=aêtaan+biedenBoskalis W. 15.90 15,90 Multihouse 7.90 7,90 Amvabel 76.30 76.20 VSB Mix Fund - 50.70 50,80 Pepsico 61.75 61,50 Unisys Corp 33.00 30.00 Kuehne+Heitz 45,00 e 48,50 °I°' "?."_ l=oeto»+W«
Boskalis pr 20,00 19,80 Mynbouwk. W. 415,50 416,00 AsianTigersFd 62 50 6310 WBO Int. 71.00 70.80 Phiüp Morris C. 39.50 39.10 USX Corp 67 00 67.00 LCIComp.Gr. 77.00 77,20 1 c~e,"Cßln' H«—+«M

beurs en valutan
Goul en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 23.850/ 24.350;
vorige ’ 24.250-/ 24.750; bewerkt ver-
koop ’ 25.950; vorige ’ 26.350 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’ 380 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,850 1,970
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 2,92 3,17
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,75 34,50 ,
griekse dr. (100) 1,05 1,25 'ierse pond 2,87 3.07
ital.lire (10.000) 14,15 15,85'
jap.yen (10.000) 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.escudo (100) 1,19 1.37 ■ 'spaanse pes. (100) 1,65 1.81
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 123.25 127.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91825-1,92075
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4365-1,4465
belg.frank (100) 5,4225-5,4275
canad.dollar 1,62875-1.63125
deense kroon (100) 29,385-29,435
duitse mark (100) 112,585-112,635-
-engelse pond 3,0545-3,0595
franse frank (100) 33,335-33,385
griekse dr. (100) 1,1260-1.2260
hongk.dollar(lOO) 24,4250-24,6750
ierse pond 2.9930-3,0030
ital.lire (10.000) 15,235-15,285 :
jap.yen (10.000) 124,43-124.53
nwzeel.dollar 1,1035-1,1135
noorse kroon (100) 29,025-29,075
oostenr.sch. (100) 16,0030-16,0130
saudi ar.ryal (100) 50.9750-51,2250 ..
Spaanse pes. (100) 1,7540-1,7640
surin.gulden 1,0525-1,0925
zweedse kr. (100) 31,090-31,140
zwits.frank (100) 126,205-126,255
e.e.u. 2.2900-2,2950

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,20 195.70
id excl.kon.olie 186,80 187,60 ;
internationals 198,40 198.80 -lokale ondernem. 193,10 193.80
id financieel 145.60 145.90
id niet-financ. 240,30 241,50 ■"

CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 254,40 255.10
icfcexcl.kon.olie 232,30 233,30
internationals 268,00 268,50
lokale ondernem. 238,90 239,80 ;
id financieel 189.70 190.00
id niet-financ. 287,40 288.80
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 114,10 114.70 'intemation 113,50 ll:
lokaal 114,10 114.80
fin.instell 107,10 107.30
alg. banken 105,90 106.00 'verzekering 108,90 109,30
niet-financ 116,30 117.10
industrie 115,70 116,80
transp/opsl 133.30 134.60

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch "'avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering vandezelfde dag):
Akzo 129,80-130,50 (129,80)
Kon. Olie 144,00-144,80(144,80)
Philips 42,80-43,00 (42,90)
Unilever 147,20-147,60 (147,40)
KLM 38,90 (38,90)

NEW VORK 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 2743.69 1179.59 215.92 1019.52
Hoogst 2759.68 1184.03 216.80 1024.56
Laagst 2718.24 1164.47 214.16 1009.16
Slot 2727.93 1171.94 214.98 1013^5
Winst' _ 1081 _7.ii -0.81
.verlies
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Conducteurs willen veiligheid

" Ongeveer honderd conducteurs zijn gisteren per trein naar Utrecht gereisd om hun on-
genoegen kenbaar te maken over de toenemende agressiviteit in de trein. Bij de directie
van de NS in Utrecht werd gevraagd om voortaan twee conducteurs per trein in te zetten.
De maatregel zal tweeduizend man extra personeel vergen.



Limburgs Dagblad Donderdag 22 maart 1990 " Pagil
'"■-

Babyparadijs vol verrassingen.
■*/

i: '"'s,/ " :■■■■'*

_■

BR-op::;'^
;.;,,., - ■.■ ■■^■■■».w.i v̂^,.. . j^..

■innnrr_m¥r_-__U-_l^___^^ ' ' ' " " 'M

Als moeder wilt u natuurlijk niets liever dan dat uw baby lekker fe-ï5 Zeeuws meisje QQ Tompoes Variantjes f\ 98 /OMÊk Grote abrikozenvlaai
gezond eet, lekker ruikt, lekker schoon is en 's nachts lekker lang B 3margarine 500 gr \£9 // pak a 800 gram&6 nu Z.. fffw^jj metverse slagroom Q5O
doorslaapt. Calvé pindakaas 1 69 3m^ Nu 15% GRATIS méér inhoud! 027 cm. ÏQ^S nu 7m

Wat datbetreft zittenbaby en uzelfbij JanLinders oprozen. Want u pot a 350 gram \9s nu X* perffi! Aviko aardappelkroketten QQ Zachte witte puntbroodjes -| 79
vindt bij ons werkelijk van alles om 't baby helemaal naar de zin te Paramount ananasschijven QQ Pa^ a 450Bram I^nu ' ' 10 stuks 2*29 nu X»
maken. blik a 567 gr =10 schijven \%s JS Suprakoffie pondspak A69 Verse Hollandse export 't 35

Van de beste voeding tot de lekkerste rozebottelsiroop en van w«.4Uüd«.p«ki«t. ||j = 500 gram 4^5 nu T"« witlof 500gram X.
fantastische luiers tot de zachtste shampoo... Voorbaby's zijn we een a ïviyvls zou^ Pinda s 1 6>J |j|j Verse Spaanse aardbeien f\ 79

i-i t-j- " ji ? ? 250 gram L99nu X« 1 M, Limco Frankfurter u i " «
,

oen xparadijs vol verrassingen. En die verrassingen zijn deze week extra MaxpVidanT ÏJS knakworsten /198 bak'ca ±25°gram

voordelig. Cj Croftybadkamer-clean -j9B I§ffblikè4oogr %j& nu 4» Fijne halsfilet-karbonade

§aii ." rn "* u uu- *^-rr B 500 ml. nu 1. u ~..,.,. , . ._ 500gram8^Ö
Alle potjes Olvarit Hermine broekluiers -|r|7s S AKTIE: win een leuke badjas! Hero cassis hght/cense light -| 45 OT^|^^^%.
groente en maaltijden: pak a24 stuks ±AJ* literfles nu X« nu O» i^s^t^^St^v^^Sb5-ii r i . i . Anel vloeibaar zonder parfum . » i6 halen, 5 betalen! Pampels. alle soorten «C45 1V.1iter9.99 Jaffajuice appelsap -| 49

Olvarit geconcentreerde Perpak2&9Snu Nu 5 guldenretour op bank/giro! pak a 1/2 liter 1^nu A«
vruchtensappen Nubij elkpak'n pluche Remia fritessaus f\79 Campina volle chocoladevla -|79 yarkensgelrakt 1!kilo nu 5»4 smaken, 150 ml. 2-69 nu *-" 'Moeder Nijntie'GßATlS! OP = OP. emmertje a 1 liter ii^nu Z- literpak^ nu X» f öSpaar de zegels mee voor GRATISkado's! Zwan: slagers-achterham *|9ö
Zwitsalbijdehandjes f)59 . ,

per 100 gramM*nu X.
navulpakasostuks>9£nu " jj Zwan: Saksische smeerworst

Zwitsal babyshampoo 039 m —i^^iij I I^M i^»»l l»É «laP.l.^Hm^ naturel of mettuinkruiden. QQ
flesa2ooml.^9nu O. ZI 11 ■ ll ISI f I Nu2oo gramHALVEPRIJS:^ //
„.,,,., _

in Ifl ll^fl I|| Deze aktiesgeldenvan donderdag22 maarttot en
Zwitsal babytOlletzeep fJY) met woensdag 28 maart 1990. De vers-aktie*
pak a 2 Stuks 2^49nu ■ finU llWll Hl MmMMK fln VMP wBUÏÏm WÊÈÈMBÈm gelden van donderdag 22 maart tot en met

zaterdas 24 maart 1990Ons Merkrozebottelsiroop -| 85 ~ All rU^Qt^vnnr '^ Rri^ ~|üVR Q 12PaBinas JanLinders Nieuws deze week weet
fles a 500 ml JU " t/\lieiDCSLC VOOI II VnenUenjl^epiiJb bij vin de bus, met 2 waardebonnen



West-Jutland:
weids en vriendelijk
JVat doet men als warmbloedige Spanjaard in een kil kasteel tijdens een strenge
wense winter? Menrakelt nog maar eens flink het haardvuur op, nietwaar. In de
Pacht van 29 op 30 maart 1808 echter liep dit volledig uit de hand. Het trotse kas-
teel Koldinghus, waar eeuwenlang Deense vorsten hadden geresideerd, veran-
derde in een vuurzee. Roemloze aftocht der Spaanse kleumers die overigens niet
Üs toeristen naar Denemarken waren gekomen. Ze maakten deel uit van Napo-
leons vechtgrage scharen en waren noordwaarts gedirigeerd om onder meer met
de Zweden een politieke rekening te vereffenen. Ook dat liep niet succesvol af.
toet hun befaamde commandant maarschalk Bernadotte, wachtten ze in Kolding-
hus op betere envooral warmere tijden. Voor Bernadotte werd het overigens toch
Rog 'in de brand, uit de brand' want later bracht hij het tot koning van Zweden.

[Js een massief bolwerk waakt
"ans Koldinghus nog steeds
ver de levendige stad Koldingn nodigt de toerist op weg naar
Utland, al vrij spoedig na het
'Ssseren van de Duits-Deense
tens, uit even een omweggetje
E maken voor een bezoek. Om-
at hetkasteel sinds enkele jaren
11 oude luister is hersteld. Oude
"ister? Eigenlijk niet. Na de fa-

brand in 1808 is het met de
estauratie steeds sukkelen ge-
jast. Weliswaar werd de gebla-
te ruïne bij stukjes en beetjes
'ider handen genomen, maar tot*n afgerond definitief herstel
!*am het maar niet. Dan weer
jaren het benarde economische
'"Ustandigheden, dan weer

'l°nd oorlog of ander ongerief
*& kostbare opknapbeurt in de
më- Pas in de jarenzeventig van
eze eeuw kwamen financiële
'Mdelen er voor vrij en werd het'"'chitectenechtpaar Inger en Jo-

Exner met de uitvoering
*last.

Bijzonder
J-°ldinghus is nu een interessant
pseum. Maar wat het kasteel
/^ een heel bijzondere beziens-
waardigheid maakt, is de gedurf-e en spectaculaire combinatie
iatl oude en moderne bouw-

Unst. Tussen de antieke, mas-eve muren hebben de Exners
y ?orgd voor eenruimtelijke vul-
v
r'g in strakke, moderne, ranke
°rrnen. Een speels lijnenspel
l*fl metalen loopbruggen aanjubels met in gelaagd hout uitge-
L^rde slanke kolommen, lichte
fpfonds, een geraffineerde ver-
lating en smaakvol, eigentijds

Architectuur waar-?ee de Denen hun faam als ont-
j e,"Pers weer eens bevestigen.
utlands Noordzeekust echter

blijft het reisdoel. Na Kolding
gaat de tocht verder door lieflijk
glooiend landschap. Die west-
kust overigens laten de meeste
Nederlandse toeristen links lig-
gen. Misschien is het begrip
Noordzee te weinig uitdagend,
vernemen we in Ringkobing.
Een ferme plas water door
slechts een smalle reep kust ge-
scheiden van de Noordzee. Een
situaüe die al direct aangeeft
welke aantrekkelijkheden er
voor de toerist liggen: strand,
duinen, zee maar ook mogelijk-
heden voor watersport tot henge-
len toe. Echt een vakantiegebied
voor jong en oud. Ruim, weids,
vriendelijk en rustig. Bij voor-
beeld erg prettig per fiets te ver-
kennen. Van Nederland uit mak-
kelijk bereikbaar. Zonder over-
steken met de boot en niet ver
meer als men door het Duitse
Sleeswijk-Holstein is gereden.

Musea
Ook een gebied om er als gezin
naar toe te gaan. Nogal wat De-
nen hebben hier bij de kust een
vakantiewoning, die ze ook aan
toeristen verhuren. Zeer comfor-
tabele huizen als regel. En be-
taalbaar. Tenzij men de zinnen
gezet heeft op een luxueus va-
kantiepaleisje met overdekt pri-
vé-zwembad. Ook zulke droom-
woningen staan er. Prettig is wel
dat de huizen niet zijn samenge-
propt op massale bungalowpar-
ken; de meeste hebben veel
ruimte rondom. Dit is ook een
streek van musea, interessante
historie en dorpjes met mooie,
oude kerkjes. Voders bij voor-
beeld. Hier staat de kerk van pre-
dikant-dichter Kaj Munk, be-
roemd geworden om zijn verzet
tegen de nazi's. Hier werd hij ge-
vangen genomen en hier ook

vond hij, na door de Duitsers te
zijn vermoord, zn laatste rust-
plaats.

Landelijke rust
Op weg er heen passeert men het
mooie gebied van deStadil Fjord
met onder meer nog enkele schil-
derachtige, oude boerderijen.
Duidelijk is dat de Jutlandse
westkust niet de streek isvan fri-
vool, luidruchtig strandvermaak.
Wie van zee, natuur, landelijke
rust houdt, kan er een fijne va-
kantie doorbrengen. Voor een
minder zonnige dag is het be-
faamde Legoland in Billund
makkelijk bereikbaar. De afstan-
den"zijn er, net als in Nederland,
beperkt. Ook een schilderachtig
stadje als Tonder, helemaal in de
zuidwesthoek, vlakbij de Duitse
grens is een bezoek meer dan
waard. In het zuiden van de
Ringkobing Fjord, ontmoeten
we het echtpaar Frej en Hanne
Bech-Nielsen. Frej verdiende tot
voor enkele jarenzijn brood met
de verhuiswagen, waarmee hij
doorEuropese landen reed. Maar
daarin stak toch niet de hoogste
ambitie voor Frej en Hanne. Het
stuur ging radicaal om toen zich
de gelegenheid voordeed de
oude dorpsschool in Hemmet te
kopen. Alle spaarcentjes werden
gestoken in een grondige ver-
bouwing van de schooltot jeugd-
herberg. Daar bij het watersport-
centrum Bork Havn staat nu een
van de mooiste Deense jeugdher-
bergen; modern, comfortabel en
ook voorzien van gezinskamers.
Watersport, natuurreservaat en
strand onder handbereik; wat
wil men als buitenmens nog
meer?

Chris van twisk

hapje her slokje der
door nino tomadesso

'etQu respect voor de rode
Wrf6 Michelin', op mijn vele
lnnl"Mochten door het Franse
lijk oedien i/c me voorname-
'iet0üctn een andere gids. Van
Vfcr°ens,ele 'L°9is de France'-
MTle no.melijk. Omdat sinds
Nln s>aren al de bij 'Logis de
l<xy Ce' aangesloten hotels/res--31j4 £s (momenteel_437 3 in

aatsen) ten faveure van
9asten hartelijke ont-

'iteif *■' attente service en kwa-
cjje nastreven. Wat
(Jig

p°t betreft, wordt veelvul-
ttQn aaTl de regionale keuken,

e$r, eek- en speciale 'eigen
Waa. gerechten een grote
sPrep? ln9eruimd. Uiteraard
V p

du Matste de liefhebberf*VaTpn Qoede én betaalbare
üén Se) tafel bijzonder aan.
*oeq ~?n vele- voorbeelden. Op
t4zu rde zon van de Cóte
Me t

T ~ Jaarlijks zijn er dat
?ena«,ïldui2enden uit vele Ne-

breken- verliet ik ter%tl* va-n Macon-Nord de
'en L.fP (A6) en reed, zon vijf-wo-meter verder, het bin-

nenland in naar het dorpje
Pont-de-Vaux. 'Logis de Fran-
ce' meldde er enkele onderko-
mens voor de nacht. De keuze
viel op Le Raisin. Een hotel-res-
taurant dat, zo bleek, in de on-
middellijke omgeving van door
pluimvee en schimmelkazen be-
faamde Bresse-streek de regio-
nale keuken alle eer bewees. Dit
kwam, eenmaal aan tafel geze-
ten, duidelijktot uiting. De ver-
se eendelever in gelei van port
('Foie gras de canard cuit mai-
son a la gelee avec Porto', 27,60
gulden) en op drie manieren
bereide kip op één bord ('poulet
deBresse aux trois cuissons', 31
gulden) bestempelden 'patron'
GILLES CHAZOT en zijn witte
brigade tot ware kookmeesters.

Een 'lekker' adresje dus, dit Le
Raisin. Gelegen in een dorp
van amper tweeduizend inwo-
ners, niettemin drie hotel-res-
taurants-met-goede-keuken
rijk. En als men er elders op de
zeer goedkope toer eten wilt,
dan kan dat 'ook. 'Bar des Pro-

grès' bij voorbeeld serveert een
dagschotel voor nog geen 15
gulden en in 'A l'interieur'
voert men voor hetzelfde be-
drag een maaltijd met vier keu-
zemogelijkheden. Ik bedoel
maar. De gids 'Logis de France'
heeft me in de loop der jaren
naar tal van huizen gevoerd
waar niet alleen de Franse (re-
gionale) keuken op attractief
peil staat maar waar boven-
dien nog echte Franse lokale
sfeerheerst. Dit heeft niet alleen
veel charme maar biedt boven-
dien de gelegenheid op 'volkse'
wijze het mooie Frankrijk nog
béter te leren kenneri. De
schoorsteen is het symbool van
'Logis de France', in de vorm
van een uithangbord fungeert
het in groen-gele leuren overal
als duidelijkbaken. De nieuwe,
geactualiseerde 'Logis de Fran-
ce'-gids is thans voor het eerst
in een zevenhonderdtal boek-
handels en warenhuizen in Ne-
derland te koop. Prijs: 8,90 gul-
den. lederefrancofiel of op zn
minst iedere Frankrijk-vrien-
d(in) dient, naar mijn beschei-
den mening, deze gids in bezit
te hebben. Hij wijst namelijk de
weg naar lekkere tafels in
Franse huizen waarin men de
goede eenvoud nog mint.

" Het lekkere adresje in Pont-de-Vaux

tijdje vrij

Vakantiegids
Denemarken

Denemarken beleef-
de in 1989 een toeris-
tisch topjaar. Het
aantal buitenlandse
overnachtingen
steeg aanzienlijk,
Nederland leverde
een fors aandeel. In
de campingsector bij
voorbeeld werden
achttien procent
meer Nederlanders
geregistreerd. Voor-
al vakantiehuizen
waren erg in trek,
vooral bij Neder-
landse toeristen. Er
is voor het eerst een
geheel aan Dene-

marken gewijde va- I
kantiegids op de Ne- I
derlandse markt ver- I
schenen met een
aantrekkelijk aan-
bod van allerlei soor-
ten kant-en-klare-va-
kanties. Zoals hotel-
rondreizen, autorei-
zen, steden-, fiets-,
kampeer-, huifkar-,

Igolf-, vis- en boerde-
rijvakanties.
Voor wie geïnteres-
seerd is Info Skandic
in Groningen (tel.
050-143200) 3200),
een in Scandinavi-
sche vakanties ge-
specialiseerd bu-
reau, heeft deze gids
samengesteld.

Terugdringen aantal verkeersslachtoffers
Politie Spanje ook
hard tegen toerist

Van onze verslaggever

MADRID - Deauto en vooral zijn
eigenaar staat in Spanje onder
grote druk. De onstuimige groei
van het autobezit, het ontstel-
lend aantal dodelijke slachtof-
fers (vorig jaar meer dan 7000!),
de toename van files en verstik-
king van steden met steeds meer
geparkeerd blik, hebben de rege-
ring-Gonzalez er toe gebracht
harde maatregelen te treffen. De
Spaanse autobezitter zal reke-
ning moeten houden met een
nieuwe wetgeving die er niet om
liegt. Vijftien maatregelen zijn
aangekondigd om het verkeer
veiliger en de grote steden toe-
gankelijker te maken. Want, niet
alleen in de zomermaanden wan-
neer ook nog eens miljoenen bui-
tenlandse toeristen zich in het
Spaanse verkeer storten, is er
sprake van verkeersgekte.

Vandaar de nieuwe'Ley de Trafi-
co' van de minister van binnen-
landse zaken, José Luis Corcue-
ra. De maatregelen die hij voor-
staat, zijn niet mis. Allereerst
wordt de bestaande wetgeving
op het misbruik van alcohol in
"het verkeer op gelijk niveau ge-
bracht met die in de overige EG-
landen. Bij een alcohol-promilla-
ge van meer dan 0,8 bij gewoon
verkeer en 0,5 bij vrachtverkeer
kunnen straffen opgelegd wor-
den van zes maanden tot zes jaar
gevangenisstraf. Dezelfde straf-
fen zullen worden opgelegd aan
personen die gebruik hebben ge-
maakt van drugs en andere
geestverruimende middelen.
Verder gaan de boeten op ver-

keersovertredingen aanzienlijk
omhoog, kan men worden 'vast-
gezet' als de boete niet direct
wordt betaald. De boeten lopen
op van 15.000 peseta's (270 gul-
den) voor lichte, 50.000 peseta's
(900 gulden) bij ernstiger tot
100.000 peseta's (1800 gulden)
voor zware overtredingen. Ver-
der wil men in Madrid een einde
maken aan het 'wild parkeren.
In meer dan tweehonderd be-
langrijke straten, die meer dan
dertigduizendauto's per dagver-
werken, hangen nu bordjes met

het opschrift 'RED. Op ongeveer
een meter van de zijkant is ook
een onderbroken oranje streep
aangebracht. Wie daar parkeert,
kan een boete van 50.000 peseta's
tegemoet zien en wordt de auto
weggesleept. Hiervoor zijn hon-
derddertig extra sleepwagens
aangeschaft en vijf parkeer-
plaatsen in het centrum aange-
legd om de weg te slepen auto's
af te leveren. Bij zes overtredin-
gen in een kwartaal volgt auto-
matische intrekking van het rij-
bewijs voor drie maanden.

korte toer
ZATERDAG 24 MAART
MAASTRICHT: Antiek en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding in de grotten van
van St. Pietersberg (noordelijk
gangenstelsel). Vertrek 14.00 uur
vanaf Chalet Bergrust, Luiker-
weg 71.
MAASEIK (B): Ruilbeurs in Cul-
tureel Centrum Achter Olmen
(Van Eycklaan) van 9.00 tot 16.00
uur.
HEERLEN: Expositie schilder-
werken van Steven Römelingh
in restaurant Hulsman.
VAALS: Expositie schilderijen
Math Schrouff in hotel Kasteel
Vaalsbroek vanaf 17.00 uur.
BORN: Expositie werken van Li-
zette Kunnen in Hotel Bom.
VALKENBURG: Camping- en
caravanbeurs in de Geulhal van
10.00 tot 18.00 uur.
Expositie werken Jean Hoenjet
in Hotel Tummers.

ZONDAG 25 MAART
BOCHOLTZ: IVN (afd. Bo
choltz) - dagwandeling in de om-
geving van Bolland. Vertrek 9.00
uur in de Wilhelminastraatin Bo-
choltz.
BRUNSSUM: IVN (afd. Bruns-
sum) - middagwandeling in de
Schinveldse bossen. Vertrek
14.00 uur bij plasticfabriek Cur-
ver in Brunssum.
EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -
ochtendwandeling omgeving
Henri Chapelle. Vertrek 9.00 uur
achterzijde gemeentehuis Eijs-
den en 9.30 uur vanaf parkeer-
plaats bij natuurgebied 'Bois de
Hees' in Henri-Chapelle.
PUTH: IVN (afd. Eys) - middag-
wandeling door Daniker- en
Stammenderbos. Vertrek 14.00
uur bij de kerk in Puth.
NUTH: IVN (afd. Nuth) - och-
tendwandeling/vogelexcursie in
het Platbeekdal in Nuth. Vertrek
8.00 uur vanaf de Markt in Nuth.
STEIN: IVN (afd. Stem) - mid-
dagwandeling in de Voerstreek.
Vertrek 14.00 uur vanaf het ge-
meentehuis in Stem.
WEERT: IVN (afd. Weert) - mid-
dagwandeling in het Stram-
proyerbroek. Vertrek 13.30 uur
vanaf het Bassin in Weert.
HEERLEN: IVN (afd. Heerlen) -
dagwandeling in de Eifel. Ver-
trek 9.00 uur Groene Boord
(Heerlen) en om 10.15 uur bij de
Höfenermühle in Höfen.

MAASTRICHT: IVN (afd. Maas-
tricht) - dagwandeling omgeving
Ovifat. Vertrek 10.30 uur vanaf
parkeerplaats bij de kerk van
Ovifat (B).
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (gangenstelsel Zonneberg).
Vertrek 14.30 uur vanaf Casino
Slavante.
Rondleiding in zogenaamde 'Li-
nie van Du Moulin', onderdeel
van oude vestingwerken van
Maastricht. Vertrek 15.00 uur Ca-
bergerweg vanaf overzijde
hoofdingang Radium/Vrede-
stein.
Expositie werken Charles Pekel-
haring in restaurant Galerie.
BERG EN TERBLIJT: Vlooien
markt in zaal Het Vöske tussen
10.00 en 18.00 uur.
VAALS: Expositie schilderijen
Math Schrouff in hotel Kasteel
Vaalsbroek.
BORN: Expositie werken van Li-
zette Kunnen in Hotel Bom.
VALKENBURG: Camping- en
Caravanbeurs in de Geulhal van
10.00 tot 18.00 uur.
Expositie werken van Jean
Hoenjet in Hotel Tummers.
HEERLEN: Expositie schilder-
werken Steven Römelingh in
restaurant Hulsman.
HASSELT (B): VVV-stadswan-
deling 0.1.v. een gids. Vertrek
10.00 uur vanaf de poort op het
Kolonel Dusartplein. Info: 09-32-
-11-222235.

Limburgs dagblad

Jutland, een kampeerland bij uitstek

(ADVERTENTIE)

r Zovoordelig heb jenog nooitn
h tent opgezet!

Super Adelaar 2, dubbeldaks
Mk. tent- uime 2-persoons slaaptent

||W en grote woonruimte.
JÉ lmf' an ""^ katoen. 'n groen/geel.

&,<*, Ook verkrijgbaar:
jS W ft Super Adelaar 3. Ruime 3-per-

i;ll |H Hl soons slaaptent en grote woon-
..<*: H|, ruimte. Hoogte 130-150cm.

A l& Van 299,-voor 225 —
/fl[ PJJHjS^^ 'tWordt steedsVkVÖt sI^"^ \ leuker bij V&D V^ °

Aanbiedingen geldig t/mzaterdag 31 maart ofzolang devoorraad strekt.

Limburgs Dagblad
LENTEWANDELING

Zondag 25 maart 1990
vanuit Rekem - België

U leest alles over routes, afstan-
den, tijden, inschrijfgeld e.d. in on-
ze krant van vrjdag 23 maart as
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voor dej^^^--^ r̂ en vo .

Onderstaande bedrijven realiseerden de verbouwing .
van Beddenspeciaalzaak Ruwette te Heerlen <

ALKUBOUW NUTH BV
WENST RUWETTE BV

VEEL SUCCES
■■■■■■■■■■■ ALUMINIUM

KUNSTSTOF
HARDHOUTI RAMEN. DEUREN

I VERANDA'S_LmJ KANTELPOORTEN
Dorpsstraat 7, 6361 EJ Nuth
telefoon 046-24 19 17

# Interieurbouwmmm M M>_^>k _B%^ Tunnelweg 101
rUtl I m 6468 EJ Kerkrade

Tel. 045-453580I kerkrade b.v.
Oi*r<*g *\ f Onh*«rp ""V

yan harte JLjLI;~\l I
gefeliciteerd en *^t >^*B
Horeca-interieurs e I -»—T*g

Projectinrichtingen OT3LJÏM JBFKantoormeubilair 'Jn_________P

Het bouwkundig werk werd uitgevoerd
door A

#
eussen Immiw
Bergseweg 20, 6367 HB Kunrade-Voerendaal

Wij feliciteren de firma Ruwette
van harte met de heropening.

Firma Wante
Palenbergstraat 55

Tel. 72.25.06

De elektrotechnische
installatie werd verzorgd
door

NOLTEM
NOLTE HEERLEN BV

fWillemstraat 60 [
6412 AT Heerlen
Tel. 045-72.39.39, fI

I

Veel succes!
Schifferheidestraat 1, Kerkrade, tel. 045-4121'

Van maandag t/m
LimburgsDagblad

|^^ vrijdag van 8.30-17.00 uur,

RS 111 l I I 111 l I kunt uuw PICCOLO voor

het Limburgs Dagblad

telefonisch opgeven. Bel

fj§ Happy few
Welke auto is er nou eigenzinniger dan een Mini? Juist, een

Mini in speciale uitvoering Zoals de groene Mini Racing de rode
Mini Flame en de zwarte Mini Checkmate. Alle voorzien van een
uitgebreid pakket extra's; lichtmetalen velgen, toerenteller, speciale
bekleding en wit dak (de rembekrachtiging is trouwens standaard
in een Mini).

De "Happy few", waarvan er omwille van de exclusiviteit niet
al te veel zijn, staan bij ons klaarvoor een uitgebreide proefrit De
Racing Flame of Checkmate is er voor | QO.Ó—

mm np^BH ESv-^<f*JÊM HBiw-T' Jm EfeJi mmÊM wfèm

ltsiy§] r M>ft"^^Ti i

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31, Tel. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moortbaemer,
Kasteellaan 1, Tel. 045-7215 41 Rijksweg Noord 16,Tel. 04499-15 49

5[

Bang&Olufsen i Aud.o.,«em.n

SIEMENS jk|C jp««» s""*

NADI| _ DENON
ONKYO^ THOMSÖ
WEWE. BRfIUH
"è^ Maenat

MITSUBISHI -iT)| A P>ELECTRIC KlAU-
menilei pc KENWOOD

power cobte

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»" 1'

>

Inplaats vanmod'
praatjes: 'n Eurocastf

vanSondagh.

BI Eurocasio
Voor'nCitroen is hetaltijd Sonsj
AutobedrijfSondagh BV. De Koumen 34-36 Heerlen0451^

____ J

PIET KLERKX
VOOR EIGENTIJDS L—J
WONEN ) ér-s^-. jLï

JL_»*L. I DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUrI Echter

~^^"^ ' ■ Kubistische vormgeving en
goede zitkwaliteit maakt deze
zitgroep tot een ideaal rust- />ftO JP

SiSa____lli_^^^^^^^P'''^.EïlplPï Eetkamer, bestaande uit sier- OOS '
■»» i^_P-ÉËPfcK« B^i^^_^^^__^ittiSf MMW^êÊ 'i'l<e 9|azen tafel mei facet tll giJi

T.V., audio-apparatuure.d. Ingebouwde I kj
bar en glasvitrine. Als afgebeeld QQQT Sm. Jacobstraa. 4 (in he. centrum bij he. Vrijthof). I kl \^^^OaOJi"1 Parkeergarage oanwezig. Tel. 043-210944. ______H.__.._____________________________...-------------I_^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^

Kan eveneens in zwart geleverd worden. AfIAA3 KHO



show

Gloria Estefan
gewond bij

auto-ongeval
Van onze

rtv-redactie
N VORK - Pop-
F Gloria Estefan,
Neres bij de Ame-
Nanse band MiamiPu«d Machine, en
Ir echtgenoot,N en twee mede-
Fkers zijn dins-
fgavond laat ge-
&nd bij eèn botsing

een besneeuwde
'toweg in de Ame-

staat Penn-Ivania. De zange-s heeft vermoede-

lijk ernstige verwon-
dingen aan de rug
opgelopen en werd
in een ziekenhuis in
Scranton geope-
reerd. Dit verklaarde
Estefans kantoor in
Miami.
De auto van de 32-ja-
rige zangeres van
Cubaanse afkomst
raakte op een be-
sneeuwde autoweg
betrokken bij een
botsing van twee
vrachtauto's waar-

van er een schaarde.
Dit deelde de politie
mee. Gloria Estefan,
wier liedjes vorig
jaar grote hits wer-
den in de VS en
Europa, moest wor-
den geopereerd
maar de verwondin-
gen van de anderen
vielen mee, aldus het
kantoor in Miami.
Over de toestand van
de zangeres waren
geen verdere bijzon-
derheden bekend.

De groep was op
.toernee in de Ver-
enigde Staten.
Maandag werd ge-
speeld in Washing-
ton, maar president
George Bush moest
plannen om de groep
te ontvangen, op het
laatste moment ver-
anderen. " Gloria Estefan: betrokken

bij een botsing met twee
vrachtauto's.

Televisie-serie gooil hoge ogen

Mogelijk vervolg
op

’De

Brug ’Van onze rtv-redactie

STEVENSWEERT — Door de
grote kijkdichtheid, positieve re-
acties van kijkers en het hoge
waarderingscijfer overweegt de
KRO een vervolg te maken op se-
rie 'De Brug.
„Een en ander is wel afhankelijk
van de financiën," Zon serie
kost veel geld zegt de woord-
voerdster.

'De Brug' is voor een groot deel
opgenomen in het Middenlim-
burgse Maasdorpje Stevens-

weert. Veel inwoners spelen mee
als figurant.
De serie heeft een wekelijkse
kijkdichtheid van meer dan drie
miljoen kijkers. Het waarde-
ringscijfer schommelt tussen de
7 en de 7.2, hetgeen volgens een
woordvoerdster van de KRO
hoog te noemen ig.

De serie 'De Brug' is gemaakt in
opdracht van de KRO, RKK en
de BRT en wordt elke maandag-
avond door de KRO uitgezon-
den. Wekelijks kijken 3,2 miljoen
mensen naar het programma.

Improvisatietalent wordt getest in nieuw spelprogramma ’Glad ijs’BerendBoudewijn terug op tv
Van onze rtv-redactie

F - Vanafvrijdag is hij er weer: de man die in£*} grijs verleden furore maakte als quiz-master en nog al-Jd rriet die rol geassocieerdwordt. Nu komt Berend Bou-[ in beeld als presentator van het speelse KRO-pro-r>mma 'Glad Us'. Een come-back dus? Niet echt, vindt| °Udewijn zelf.

Ta. 1 is heel raar dat uit al mijn
L j^tatiewerk maar één ding
L^Jft. Voordat ik die quiz
h J|' was ik ook veel op televisie
fe heb ik ook nog het no"L gedaan. Veel regiewerk.
L Jïiij is het onderscheid tus-L regisseren en presenteren
L.zo groot. Ik kan mij heelr uvoorstellen dat kijkers den-

Tony Seou
JttNVELD - Tony Scott is,
r alleen zanger, maar ook dan-
j ■' rapper') en entertainer. De
0^r 'ge uit Zuid-Amerika af-, stige Amazone Indiaan, die

fts land woont, treedt aan-
ek.^e vrijdagavond op in het'itiveldse 'Meetpoint'. Zijn
~. 2ullen dat ongetwijfeld we-
e *eWaarderen, want die herin-
wl} zich best nog wel het num-
'to ..The chief and that's howvJ'ying'. Scott stond daarmeeJj Jaar geleden in de hoogste

orien van de Nederlandse top
it,?£- Dat succes en nummers
fiiri 'P/cd 'The chief staan
in agavond in Schinveld opmrepertoire.

Fresh
tlir^EN -ln zaal Claessen in

gaan zaterdagavond de
'Ho van de vl°er- Met een
*n °S naar halfvasten wordt
N|' 2eHige gala-dansparty ge-

esn: inmiddels de vierde in
ferd h'6' °*ie WOl"dt georgani-

tin or de prinseraad. Voor
.| lek zorgt ditmaal het or-

r.esh': Jacqueline (zang-
pc)' Ton (keyboards-

*'W;/ttniel (drums/zang), Piotz
en Ronald (basgi-

)°fcleng)- Alle danslustigen
"l OO ~ verwacht tussen 20.00 enutir.

ken: hé, die is een tijd wegge-
weest. Maar ik heb dat gevoel he-
lemaal niet. Nou ja, niks aan te
doen. Het gelijk ligt wat dat be-
treft bij de herinnering van de
kijker."
In het programma 'Glad Us'
moeten zeven jonge spelers zich-
zelf en het publiek vermaken
met improvisaties. Berend Bou-
dewijngeeft de opdrachten. „Het
is een beetje geënt op de spel-
letjes die mensen weleens deden
op lange winteravonden, uit de
tijd voordat er televisie was. Dat
is de atmosfeer die we willen
hebben. Kijken of je elkaar aan
het lachen kunt krijgen of voor
het blok kunt zetten. Wat mij erg
aanspreekt is dat het met mini-
male middelen gebeurt. Je hebt
niks om opterug te vallen. Het is
een beetje de vorm van cabaret:
een klein zaaltje, een klein po-
dium, niet te veel publiek."
,;Het hoeft niet'altijd grappig te
zijn. Hetkomt aan op devinding-
rijkheid van die zeven mensen.
Hoe alert ben je in een bepaalde
situatie? Hoe los je iets op? En
dat is hopelijk boeiend om naar
tekijken. Omdat de kijkers thuis
toch mee doen. De spelers krij-
gen een opdracht, die moeten
iets doen en mogen dan een be-
paald woord niet gebruiken. Als
kijker kan je zelf denken: hoe
zou ik me daaruit redden? Het is
geen wedstrijd. De spelers krij-
gen geen punten of prijzen. Er is
niets te winnen. Ja, iemand wint
een keer een close-up. Maar dat
is ook alles."

, 'o0
°ny Scott: vrijdagavond

'j/kki ee?l showoptreden in

Lef
Er komen acht wekelijkse uit-
zendingen op het scherm. Die
zijn nog niet allemaal opgeno-
men. Berend Boudewijn: „Dat
vinden ze bij de KRO niet zo
leuk. Maar ik ben ertegen om een
serie programma's helemaal van
te voren te maken. Het aardige
van zon programma als Glad Us
is dat het een beetje evolueert.

Als je twee afleveringen op-
neemt en uitzendt, dan heb je
wat ruimte en kun je iets veran-
deren. Dat heeft dan invloed op
de volgende twee. Het gebeurt
vaak dat ze dertien programma's
in een week maken. Lopende
band werk. En ik als kijker heb
altijd het gevoel dat ik dat eraan
af kan zien."
De zeven vaste deelnemers in

Glad Us zijn onbekende acteurs
en actrices. Aanvankelijk werd
echter gedacht aan bekende
mensen. „We hebben het daar
heel lang over gehad. We zijn
zelfs in bespreking geweest met
een aantal. Maar de bekende
mensen die wij wilden hebben
hadden niet zon zin. Of ze zei-
den: ik kan niet improviseren.
Op een gegeven moment zijn we

daarvan terug gekomen. En nu
ben ik ontzettend blij dat je ze-
ven koppen ziet die je niet eerder
hebt gezien. Allemaal mensen
die aan het begin van hun carriè-
re staan."
„Je moet als speler natuurlijk
een soort lef hebben. Het lef om
erin te springen, zonder datje ze-
ker weet dat er water in het bad
zit. Want soms begin je heel ge-
decideerd aan een scène en dan
gaat het fout. Maar dat kan ook
weer ontzettend vermakelijk
zijn. Ik heb wel bewondering
voor die jonge mensen. Want
hun positie is veel kwetsbaarder
dan die van mij. Ik geef de op-
dracht, maar zij moeten het
doen. Ik voel me ook verant-
woordelijk. Dat ze niet misbruikt
worden en zo. Maar goed, dat heb
ik altijd. Als ik achter de camera
sta, voel ik me altijd verantwoor-
delijk voor de acteurs. Dan krijg
ik toch iets beschermends."

" Berend Boudewijn: ,A-ls je televisie maakt, moet je iets
maken waar je zelf naar zou willen kijken."

Betrappen
„Ik doe zon programma abso-
luut naar eer en geweten, omdat
ik ook een soort verantwoorde-
lijkheid voel tegenover de kij-
kers. Dat klinkt een beetje kin-
derachtig, maar de kijkers doen
hun televisie aan en dan kom ik
bij ze naar binnen. Ik vind dat je
dan je voeten moet vegen. Zo
ben ik opgevoed. Anderzijds
denk ik heel vaak aan een anek-
dote van Hitchcock. Die regis-
seerde een film met Ingrid Berg-
man. En zij had met een scène
enorme problemen, zij zat heel
uitvoerig te praten over hoe ze
het zou moeten doen. En die dik-
ke Hitchcock keek haar aan en
zei: 'Ingrid, it's only a movie'. Zo
fantastisch."
„Dus ja, het is maar televisie.
Maar het moet wel goed zijn. Als
jekookt, maak jeeten watje zelf
lekker vindt. En als je televisie
maakt, moet je iets maken waar
jezelf naar zou willen kijken. En
naar Glad Us zou ik wel willen
kijken. Ik vind het leuk dat er
iets onverwachts gebeurt. Het
betrappen van het moment dat
iets geboren wordt. lemand staat
met zn rug tegen de muur en die
moet zich ergens uit redden. Zo
ontstaan de leukste ideeën. Dat
vind ik heel boeiend."

Johnny Cash
komt niet

Van onze showpagina-redactie

ROTTERDAM - Johnny Cash
heeft wegens ziekte zijn concert-
bezoek aan ons land afgezegd.
De Amerikaanse country-vete-
raan, die donderdag zou optre-
den in het Heerenveense Thialf
en vrijdag in De Nieuwe Sloot in
Alphen aan den Rijn, is geveld
door een kaakontsteking. Pro-
motor Cor Sanne heeft goede
hoop datCash na zijn herstel zijn
afgebroken Europese toernee zal
hervatten.

films
door Gemma Wildenberg

SECRET WEDDING
Argentinië/Nederland 1989. Re-
gie: Alejandro Agresti. Met: Tito
Haas, Mirtha Busnelli, Sergio
Poves Campos, Nathan Pinzon
e.a. In: de Spiegel Heerlen en
Filmhuis Sittard.
Een man keert na jaren terug
naar het huis van zijn geliefde.
Mèt zijn naam heeft hij zijn iden-
titeit verloren; een verwijzing
naar het leven onder een dicta-
tuur: uit lijfsbehoud doet men
zich voor als iemandanders. Een
liefdesverhaal dat verweven is
met de Argentijnse situatie, tij-
dens en na de dictatuur.
HERMETISCH ZWART
België/Frankrijk 1988. Regie:
André Delvaux. Met: Jean Maria
Volonté, Jean Bouise, Marie
Christine Barrault e.a. In: Film-
huizen Roermond en Venlo.
Verfilming van het gelijknamige
boek van Marguerite Yourcenar.
In twee delen wordt het leven ge-
schilderd van een fictieve alche-
mist, arts en humanist die ge-
leefd zou hebben van 1510 tot
1569. Het eerste deel volgt zijn
omzwervingen door Europa. In
deel twee keert hij onder een
schuilnaam terug naar zijn ge-
boortestadBrugge, waar hij door
de Inquisitie wegens ketterij ver-
volgd wordt.
THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vitoe.a. In: H 5
Heerlen en Cinema-Palace Maas-
tricht.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-

aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

DEAD POETS SOCIETY
V.S. 1989. Regie: Peter Weir.
Met: Robin Williams, Robert
Scan Leonard e.a. In: H5Heerlen
en Cinema-Palace Maastricht.
Op een zeer Engels aandoende
exclusieve kostschool in Ameri-
ka anno 1959 wordt de gevestig-
de orde verstoord door John
Keating, de nieuwe leraar En-
gels. Gortdroge lessen over rijm
en metrum in de Engelse poëzie
maken plaats voor oefeningen in
onafhankelijk denken. Onwen-
nig proeven de leerlingen het
nieuwemotto 'pluk de dag' en le-
ren de smaak ervan waarderen.

ERIK THE VIKING
Engeland 1989. Regie: Terry Jo-
nes. Met: Tim Robbins, Terry Jo-
nes, EarthaKitt, Mickey Rooney,
John Cleese e.a. In: Royal Echt.
Een stoere saga over een Viking
die er geen 10l meer in heeft om
te roven en plunderen. Van het-
zelfde team dat verantwoordelijk
was voor 'The life of Brian', 'The
Holy Grail', 'The meaning of life'
enz. Monty Python, dus!

NEKT OF KIN
VS. 1989. Regie: John Irvin. Met:
Patrick Swayze, Liam Neeson
e.a. In: Mabi Maastricht.
Swayze speelt een politieman
van boerenafkomst. Als zijn
broertje door de onderwereld
van Chicago vermoord wordt
zint hij op wraak. De zaak wordt
gecompliceerd als ook zijn fami-
lie zich ermee gaat bemoeien.

WHEN HARRY WITH SALLY
VS 1989. Regie: Rob Reiner. Met:
Billy Crystal, Meg.Ryan, Carrie

Fisher, Bruno Kirby e.a. In: Stu-
dio Anders Geleen.
Kunnen mannen en vrouwen ge-
woon vrienden zijn? Of zit seks
onvermijdelijk in de weg? Rela-
tiekomedie over een stel dat het
tóch probeert.

" Eartha Kitt: te zien in 'Erik, the Viking' (Royal - Echt).

BORN ON THE FOURTH OF
JULY
V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Royal
Heerlen en Mabi Maastricht.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een half
jaar later kapotgeschoten terug
kwam in Amerika, waar hij tot
zijn verbijstering studenten de
vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hun kant te staan en werd
actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn Co-
ninx. Met: Urbanus, Jan Decleir

Herbert Flack, Bea van de Maat,
Willeke van Ammelrooy e.a. In:
H 5 Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht, Royal-Microßoyal
Echt, Roxy Geleen enForum Sit-
tard.
Urbanus raakt als Koko Flanel
verzeild in de reklamewereld en
ontpopt zich tot ieders verbazing
tot een veelgevraagd fotomodel.

Televisie-serie
over verkeers-

ongelukken
MAASTRICHT - In samenwer-
king met Veilig Verkeer Neder-
land brengt de VARA vanaf aan-
staande zondagavond een televi-
sie-serie over verkeersongeluk-
ken in ons land. 'Twijfel in Maas-
tricht' zou de ondertitel kunnen
zijn van de eerste aflevering in
deze nieuwereeks '12 Steden, 13
Ongelukken. Een ooit gebeurd
verkeersongeluk - en wat daar-
aan voorafging - is voor deze
twaalfdelige serie nog eens in
scène gezet. In het geval van
Maastricht wordt duidelijk dat
twijfel en onvoorspelbaar gedrag
aan de basis van dit ongeval la-
gen. In nauw overleg met politie,
gemeente en VVN werd uit de ar-
chieven in Maastricht een pro-
ces-verbaal gekozen van een re-
cent verkeersongeval. Het mo-
mentvan het ongeluk werd voor
het scenario nauwkeurig gere-
construeerd. Stuntmannen,
autowrakken en ziekenwagens
zorgen voor een zo realistisch
mogelijkeweergave. Maar het te-
levisiedrama laat niet alleen het
ongeluk zien. Alle betrokkenen
op weg naar hety dramatische
dieptepunt worden gevolgd.

De VARA zendt de eerste vijf af-
leveringen de komende weken
uit, de andere volgen in dewinter
van 1990/'9l. Na Maastricht (zon-
dagavond om 19.57 uur op Ne-
derland 1) komen Breda, Leeu-
warden, Arnhem en Hoogezand-
/Sappemeer aan bod.

Uitreiking eerste CD voor
Grassoline in Kerkrade

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Country Promo-
tion Limburg heeft tijdens haar
eerstvolgende country- en blue-

grass-matinee een aardig pri-
meurtje. Aanstaande zondag-
middag presenteert de Neder-
landse groep 'Grassoline' om
14.00 uur in zaal 'Zum blauen
Bock' aan de Romeinenstraat in
Kerkrade-West een volledig in
het Nederlands geproduceerde
en uitgebrachte CD. Het is voor
de eerste maal in de geschiedenis
van de Nederlandse bluegrass-
scène dat een dergelijke CD op
de markt komt.

De CD met de titel 'Mother Natu-
re's Door' bevat elf 'bluegrass'-
songs. Grassoline (actief sedert
mei 1988) legtde nadruk op origi-
neel materiaal en heeft zich met
name toegelegd op close-harmo-
ny. Behalve Grassoline verzorgt
de groep 'The Picknicks' zondag-
middag eveneens een optreden.

Deze band heeft zich toegelegd
op het repertoire van de Old
Time String Bands en weet het
geluid uit de jaren dertig bijzon-
der goed te benaderen. Voor en-
treekaarten (vijf gulden) en meer
info is het telefoonnummer van
Country Promotion Limburg ®
045-420313.

" Grassoline neemt zondagmiddag in Kerkrade-West het
eerste exemplaar van de CD 'Mother Nature's Door' in ont-
vangst.

KINDERFILMS
OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht en Studio Anders Ge-
leen.
HUGO DE HIPPO
In: Kinderfilmhuis de Spoel
Heerlen; v.a. 6 i.
DE RODE KOUS
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas
tricht; v.a. 7 j.

EEN AVONTUUR MET EEN
STAARTJE
In: Wijngrachttheater Kerkrade

NOS stopt met
sluikreclame

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM'- De NOS stopt
met het in beeld brengen van de
naam van computerbedrijf HGS
tijdens de tv-animaties van de
schaaktweekamp Timman-Kar-
pov. De NOS doet dit nadat het
Commissariaat voor de Media
opheldering vroeg over het la-
ten opflitsen van de naam van
het bedrijf.

Bij de computeranimaties die
de NOS in de programma's Stu-
dio Sport, NOS-Laat en het
Journaal gebruikt om de
schaakpartijen te laten zien, ver-
scheen gedurende enkele secon-
den de naam van het computer-
bedrijf dat de software voor de
animaties levert. Volgens een
woordvoerster van het Commis-
sariaat voor de Media gaat het
hier om een vorm van vermijd-
bare sluikreclame. „Maar we
zijn nog lang niet zover dat we
bijvoorbeeld een boete overwe-
gen. We willen eerst van de NOS
opheldering hebben over hoe
het programma tot stand is ge-
komen. Dan gaan we bekijken
of de NOS de Mediawet over-
trad."

Een woordvoerder van de NOS
zegt dat de naam van de compu-
terfirma in beeld werd gebracht
omdat de NOS er vanuit ging
dat het mocht. „Als je naar een
concours hippique kijkt, zie je
ook een tijdmeter in beeld mee-
lopen met een naam van een
computerfirma. Maar we zijn in-
middels gestopt omdat ons ge-
bleken is dat het commissariaat
vraagtekens stelt bij onze ziens-
wijze. En we willen het gesprek
met het commissariaat open in-
gaan."

Volgens een woordvoerster van
het commissariaat is het wel
toegestaan bij een wedstrijdver-
slag de naam te laten zien van
het computerbedrijf dat mee-
werkt aan de beelden. „Maar
hier was sprake van een nage-
speelde wedstrijd."

JUNGLEBOOK
In: Royaline Roermond

(ADVERTENTIE)

WONEN
Toptorm

meubelen

modern " eiken - klassiek
Limburgs Handwerk

Akerstraat Noord 362
Heerlen-Hoensbroek

(verbindingsweg Heerlen-Sittard)
tel 045-229191

Limburgs dogblad
Donderdag 22 maart 1990 " Pagina 9

fc->.^_ (ADVERTENTIE)

jßjp.j'j: . ;_^tfHH______l
Eigentijds of klassiek. Speels of strak. ALNO zorgt voor perfektie in

kwaliteit en betrouwbare service! Biedt het keukenkomfort dat u past.
Van een klasse die u herkent aan de details.

D I Wereldklasse
-_-.--■ lil I■■ die v toekomt

Haal gratis het dikkeALNO KeukenKijkßoek bij:
kyl^^^'een: Kellerhuis tel. 47905. Meerssen: Keukenc. Zambon tel. 642535.
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Onkyo eindigthoog in tests.
Home Studio van december '89 beoordeelde
dezeCD-spelerDX-7500 alsvolgt:
'Voorlopigbrengt Onkyomet deDX- 7500een speler op
demarkt die in meerdere opzichten bijzonder is. Aller-
eerst vanwege degebruikteoptische techniek en vanwege
de mechanischeopbouw diebinnen ditprijsniveau op
eenzame hoogte staat. Tén tweede vanwege de klank die
zekertot de top in zijnprijsklasse behoort. Kortom: een
waardigepartner in de groeiendereeks van uitstekende
Onkyoprodukten en een aanbevelingbeslist waard!"

COMPACT DISC SPELER DX-7500

" 2xlB-BITD/A-CONVERTERSMETOPTODRIVE

" ACHTVOUDIGE OVERSAMPLINGEN
DIGITAAL FILTER

" ACCUBIT, VIERVOUDIGEBIT-CORRECTIE

" GESCHEIDENVOEDINGENVOOR ANALOOG
EN DIGITAAL DEEL

" LINEAIRE AANDRIJVING VANDELASER UNTT

lil Ut/j" inklusief afstandsbediening
Onkyo CD-spelers zijner alvanaff599,-

-2 jaargarantie *J^%^^^^ONKYO^
ONK>O HIFIGAAT ALTIJD DIE ENE STAP VERDER

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

Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1, Tel. 04754-81490

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

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

Wijnbergen Audio-Video Center
HEERLENLimburgiastraat 41, Tel. 045-720560

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

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

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60, Tel. 04451-2244

tempo-team
uitzendbureau
industrie
Produktie-medewerkers m/v
vcor defirma Durox in Landgraaf.
De juistekandidaten zijn goed gemotiveerd,
bereid "dt handen uit de mouwen' te steken
en in 3-plcagendienst te werken. Er wordt een
goede salariëring en reiskostenvergoeding
geboden. U gaatwerken in een prettige
werkomgeving. De banen zijn voor langetijd.
Voor informatie:
045 - 71 83 66, Cilly de Wilit
Heerien, Op de Nobel 1

\' m __ra______________________M[m_f fc »s ■■* èm &_&§gp S M m _#!__. :

w^r \ tempo - 1

.■llll *^aCTWM_M——^^^M^^^^M^^^^^^^^^—«^——^—

BOÈCnS Een uitgebreid
kfc programma

zitmaaiers

gJk ak gazonmaaiers £L^

tuinfrezen lpsf^*
NIEUW! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motor-cirkelmaaier?
dan kunt u voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren
en verluchten

Af importeur
HUTT-ER-rOIICE _8.-V.

\\vSFflssft) Beek (bij vliegveld)

Hans Anders heeft voor brildragers I
de kleine lettertjes geschrapt.

Hel

M B.üH__________P^ ;^j j>^___MM_________^__________________H__. Ja! ____M^Ë__________________ ___■"1" ■ € r;.#>*f ■

lÉt. SëÊ-. 11,

jj^H j^^ljÉMj

t;i_________l

Hans Anders is pas tevreden als ü tevreden bent. I
Waarschijnlijk kent u Hans Anders al. ingewikkelde garantievoorwaarden. ' gesteld als u ook tevreden bent. 1
Misschien van de fl. 75,- monturen of Die hebben we dan ook njiar gewoon En dat is nog niet alles. Wanneer u een
anders varfXns assortiment van maar geschrapt. recept heeft van de Voordelig:
liefst 750 verschillende monturen. Dus in het uitzonderlijke geval dat oogartskrijgt Kontaktlens vloeistoffen

Maar wist u ook dat Hans Anders u nou niet kunt wennen aan een bepaald u boyen-

alleen blije gezichten wil zien? Blije ge- type glazen, dan kunt u bij Hans Andelf dien 25% ** Adviespriis HansAnders

zichten van tevreden klanten. En daar gewoon terugkomen. Wij zorgen ervoor korting op au" is,*» 10,95

pan we ver in. dat de glazen altijd 100% aan uw wensen onsßod'ac ££n ££ ,£
Dat bewijzen we door onze hart- voldoen."" c\V Opties glas- -ritmus« 19,70 12,75

grondige hekel aan kleine lettertjes en Waarom? Wij zijn pas tevreden programma, \^H I—Ü^J—Ü^l
m m m m fl.fl^^ flHtf^ Vragen? Bel Hans Anders

Met 80 Hans Anders XC IM WWmkÊwSSkIWIJPV\
er altijd u de buurt. LhSBmJ W fflff WWO WW&W W^ Vfl^jflP'

opticiens (ToéT 0226776
ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS \ / ,.-^^n,

MAASTRICHT,Markt 4 tel 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel. 045-712075. SITTARD,Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298.ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258.
WEERTLangstraat 63, tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter het stadhuis), tel. 077-545094.

j ’ " Bel of schrijf:
*7* / / /£.} Stichting het Limburgs Landschap «
/Vp Kasteel Arcen

(/njv^v postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

|P DREMPELS WEG! |||PHB
P^pÊÉy; Alledaags winkelen? Niet zo maar mogelijk voor g^kfTW&fÊÊf^^Nj^E^^
Iff^iP ruim één miljoen Nederlanders met een lichamelijke K* IJ^hSbJÜWmüm jj

|||||P" 2 Geef voor een samenleving zonder drempels) wk '* £Ê 'd !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 " «Service Salon. Gevarieerd

middagmagazine. Presentatie:
Amanda Spoel, Tineke de Groot en
Simone Wiegel.

17.00 Post! Correspondentierubriek
met: The real Ghostbusters, serie.
Afl.: Kamperen in de vrije natuur.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuysen.

18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Blokzijl. (Herh.).

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. Schaakcursus met schaak-
meester Hans Böhm. Afl. 3. (Herh.).

18.30 David de kabouter Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 1:Rechter David. (Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 Jessica Lange-cyclus. Sweet

dreams, Amerikaanse speelfilm uit
1985 van Karel Reisz. Gebaseerd op
het waar gebeurde verhaal van coun-
try-zangeres Patsy Cline. Patsy ver-
laat haar man voor de weinig succes-
volle Charlie Dick. Terwijl haar carriè-
re steeds succesvoller wordt, komen
de ruzies met Charlie steeds vaker
voor. Totdat Patsy tijdens een auto-
ongeluk ernstig gewond raakt.

22.25 Jonge mensen op het con-
certpodium. Atheneum Kamerorkest
0.1.v. Qui van Woerdekom. Werken
van Marcello, Tsjaikovsky/A. Lascae,
Tsjaikovsky en Debussy.

23.20 Karel. Een praatprogramma.
00.00 Voorheen van de rug af ge-

zien. Programma waarin gespeeld
wordt met de Nederlandse taal 0.1.v.
Dick Poons.

00.30-00.35 ""Journaal.

litsland 1
"Jnter der Sonne Kaliforniens.

f '^aanse serie. Afl.: Gary EwingP"as. (Herh.)., im Alltag. Afl. 6.
IRUte'

d
°e9enbogen Cortinos Brass

' [Juziekspecial. (Herh.).
£DF-info Arbeit und Beruf.Heute.,,OoWie klaut man einen Re-. Amerikaanse speelfilm uit 1987

Larry.

r&rsoverzicht.
pOF-Mittagsmagazin.Met Heu-
ftjirichten.
I

j-^samstrasse. Kinderpro-
)|?-a'"isneys Gummibarenbande.
?n,,|mserie. Afl.: Das Orakel en
l auberstein.I 'a9esschau.

e ®V Dad! Australische comedy-
I Afl. 22: Links vor rechts.
n, °Frühe Fernsehjahre. Docu-
) *reserie. Afl. 11.
j 'a 9esschau.
ir, as Recht zu lieben. Brazi-
) jj. serie. Afl. 43.
is 'e Trickfilmschau. Teken-SV.
$ e|n Tag wie jederandere. To-
irnmrstes Fechtturnier, kinderpro-
ökf'.
ai Beeldver-

-5 a9esschau.
i^l arracho. Das WWF-Gewinn-
S Da■ i^. Buschkrankenhaus. Se-
rr.pDas Missverstandnis. Aansl.:
o a

Hcho-J uler und Heute. Actualiteiten.
'9ervK?r Hass söt- Serie- Afl: Der
fc pDl|ck der Wahrheit.
lO Br°9ramma-overzicht.
S y^agesschau.
JrjioQ °- Mieten rauf - Mieter raus,
Ö0^Sprek over de woningnood in

lO rusrepubliek..
Ij J^' 7- Sinn.Verkeerstips.
i 6n Scheibenwischer. Cabaret
>0 li^et Dieter Hildebrandt.
\ o' terlebt. Endlich als Frau le-
% °CUrTientaire over het dagelijks
"O -fan een transseksueel."O fgpesthemen. Actualiteiten.

'°rt. Duitse politieserie. Afl.:

Gegenspieier.
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Heinz Burghart presenteert 'Veto. (Duitsland 1 - 20.15
uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 ...wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie. Afl. 2: Am
Tag als das Wasser kam..., docu-
mentaire over het grootschalige stuw-
dam-project Jetepeteque in Peru en
de gevolgen voor de bevolking.

14.15 Tanzer. 4-delige serie over bal-
let-dansers. Presentratie: Peter
Schaufuss. Afl. 3: Der neue Körper.
(Herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Tödliche Spiele.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dem.
16.03 Komm Puter! Computermaga-
zine met Klaus Moller en Max Babbel-
nase.

16.15 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbare Biermann.

16.25 Pfiff. Sportsmagazine voor jon-
ge kijkers. Presentatie: Sabine Noe-
then.

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

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

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Gold.

18.15 Hotel Paradies. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««10 oder geh'n. Reisquiz

vanuit vakantie-locaties.
20.00 Günter Pfitzmann. Der Millio-

nenerbe. Serie. Afl. 3: Glückliche
Reise.

21.00 Markt nach Marx und Murks.
Die neven Unternehmer in der DDR.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ««Live. Talkschow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt. Gesprekslei-
ders: Petra Gerster en Hans Schei-
eher.

23.30 Theaterwerkstatt. Erloschene
Zeiten, tv-film van Krzysztof Zanussi.
Herh. Aan de hand van originele tek-
sten en brieven interviewt Zanussi
Freud, Hitler en anderen die het cultu-
rele klimaat van Wenen rond de
eeuwwisseling bepaald hebben.

00.30-00.35 Heute.

België/TV 1
\ Velih°°'televisie. Veilig overal.

Tv t°p school (1e graad B.O.).
B o m"Tam- Afl 6: Mode <3e

►Hud? ""osa. Braziliaanse serie§^'wsSantos-A,L144-

-iÜ plon ak" Animatieserie. Afl. 206.
/ ° ora^' Plons en de straathond.%. h„i olen- Kinderserie. Van-
£■ Nonl6?1331 verkikkerd. Presen--5 Kl»- Versijp.
ïNsel. 1 klein kleutertje. 3-delige
?e. Pr ''f Afl. 1: Het kraminkelpas-
L Öe t«en,a,ie: Francis Verdoodt.
;^nSe l°venaar van Oz. 52-delige
H^irr, an|matieserie. Afl. 43: Hetl^uTj* Prinses.sLNa .7 ,n9 door derden. Pro-
y M6 NCMV-Middengolf.
so*'cht en Pro9ramma-
«o !jieuws.
6ie "et r= "io "■ 4 m pit°ol- Amerikaanse se-*%ardi„ ark en Shane vinden het
6 »

dat Paula Denning wei-ra^lie wm 9aan naar TVlor s reeeP"
}o

a9 nag,! ,Qr daarentegen bijzonder

<v6n **■ Quiz waarin twee duo's
Oq V|erentwintig televisie-

rSSS
A
e
fr^ vertel"n9en. En-een uJÏ Keren van het getij,

li Brhaal """ cs- *>-'«

met Richard Basehart. Slade is een
perfecte gentleman die op het punt
staat de perfecte moord te begaan.
Toch heeft hij één dingover het hoofd
gezien.

21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.25-23.30 Coda. 4 brothers - 1 sis-

ter, van W. van Cleemput, door Quin-
tessens.

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

voor Turkse migranten.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

317.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Wie schrijft die blijft. Literair

magazine.
20.50-22.55 De begrafenis.

België/RTBF 1
14.00-15.45 Schooltelevisie. (Herh.)
16.50 Vacaturebank. 17.10 Nouba
Nouba. Kinderprogramma met de te-
kenfilms Duckula en Kimbo. 17.35 Pa-
per dolls. 14-delige Amerikaanse serie.

Afl.: 5.18.30 Jamais deux sans toi. Ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Actuali-
teiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Autant savoir. Consumentenma-
gazine. Vandaag: Wat gebeurt er met
de fabrieken als ze sluiten. 20.30 On ne
meurt que deux fois, Franse misdaad-
film uit 1985 van JacquesDeray. 22.15
Le monde du cinéma. Rencontre dun
troisième type, filmrubriek. Thema:
Lauren Bacall over Humphrey Bogart

(2). 23.20 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.40 Bourse, beursberichten.
23.45-23.55 Emmision politique, poli-
tieke uitzending.

" Nicholas Walker en Debo-
rah Mulloway in 'Het Capi-
tool'. (BelgielTV 1 - 20.00 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00-10.30 (TT)Huisdieren. Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 21 maart 1990. Terugblik op de
verkiezingen. Presentatie: Najib Ta-
oujni en Harmen Siezen.

18.15 Amir Ates. Deze Turkse theo-
loog en zanger geeft uitleg aan het
speciale ritme dat gevolgd moet wor-

den in het reciteren van verzen uit de
Koran.

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

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Terug

naar de Jasperstraat.
19.35 Vogels kijken. De wilde eend.

Commentaar: Nico de Haan.
20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.

Presentatie: Leoni Jansen en Philip
Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 15: Indië onder de Ja-
panners. Presentatie: Pier Tania.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 3.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Les 1.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 1. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. (Herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 27.
18.30 ooDie Sendung mit der Maus.

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

20.00 BDer grosse Bluff. Amerikaan-
se speelfilm uit 1939 van George
Marshall.

21.31 West 3 aktuell.
21.45 Chateauvallon. 26-delige Fran-

se serie. Afl. 24.
22.40 Mitternachtsspitzen. Richard

Rogier ontvangt gasten vanuit deAlte
Wartesaal in Keulen.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.45
Téléscope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45 Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Ini-
minimagino. 18.35 Recreation. 19.00
Teletourisme. 19.30 TVS Infos et Mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Les 90
Rugissants. 21.00 Nord-Sud. 21.30
Recontres Avec. 22.00 Journal Télévi-
sé Et Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45
Musique Classique. 00.10 Continents
Francophones.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

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

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 The edge of night. Tv-feuille-

ton. Deel 34.
15.00 As the world turns. Tv-feuille-

ton. Deel 31.
16.00 Télékids. C.O.P.S.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Mijn andere ik. Jeugdserie.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 9.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 27.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 At the toy museum. Afl. uit de

serie Play time.
16.45 Haus und Strasse in der Spat-

mittelalterlichten Stadt. Afl. uit de
serie Erlebte und gelebteGeschichte:
Leben mit Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 24.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 27. (herh.).

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 1.1: Die Erbauer
der Kathedralen, (herh.).

18.51 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
Ritter der Sandburg. (Herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Schlacht am Apachen-

pass. Amerikaanse speelfilm uit 1952
van Gleorge Sherman. De Chirca-
hua-Apachen leven in goede ver-
standhouding met majoor Colton van
Ford Buchanan. Dan komt Baylor mei
een opdracht van de regering dat de
indianen moeten verhuizen.

20.53 Die Fahrt. Korte film.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Landtag aktuell. Parlementair

magazine. Presentatie: Christoph-Mi-
chael Adam.

21.45 Sport unter die Lupe. Sport-
programma.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Gespensterjagd.

23.15 Liebeslieder und andere Kla-
gen. Chansonavond gepresenteerd
door Evelyn Heidenreich.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Tele 21
19.00 Ref lets du liberalisme. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Musi-
ques. Pianoconcert nr. 2 van Martin.
Aansl.: Cendres, brouillard et poussière
qui vole, ballet van Kjersti Alverberg.
21.00 Histoire de l'aviation. 21.55 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal, weerbericht en beursberichten.
22.25 Carré noir, serie reportages.
Vandaag: Maitres du monde en Desti-
nées. 23.25-23.55ART 21. Palettes: Le
gram de la lumière. (Herh.).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Eén - Radio-
journaal (7.30 Nws). 833 AVRO
één (met om 1050 Leuterkoek en
zandgebak 12.07 Radio|ournaal
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. 13.25 Fi-
nancieel nws). 14.07 Nederlands
op AVRO 1. 15.07 Actueel. 16.07
Echo-magazine. (17.30 Nws).
18.35 Man en paard. 19.03 Onder
tatel. 19.53 Column. 20.03 Voor
wie niet kijken wil. 23.06 Met hel
oog op morgen. 0.02 Nachtleven
met om 0.02 Midnight hour; 1.02
Viva musica exotica; 2.02 Vergeten
verhalen; 3.02 Les heures du mal;
4.02 De VPRO op herhaling; 5.02-
-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu 8.20

1Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weel
waar Willem Wever woont? 10 04
Plein publiek. 12.04 Discogram
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil. 16 04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de 1i-
1e.19.03 De Will Luikinga show
21 00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
I Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
i moutshow. 9.04 Gouden Uren
| 12.0450P0p0feen envelop. 14.04
! De nationale top 100.18.04 Dries-; poor. 19.03 Dancetrax. 21 03 De: CD show. 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

derland 1
'3-05 Nieuws voor doven en
"horenden.
Museumschatten. Prof. HenkDs presenteert voorwerpen uitlr|andse musea. Afl.: Symbolen■sn koloniaal bewind. (Herh.).
Neighbours. Australische serie.I. Douglas en Helen trouwen?
Nieuwe employé bij de Bank kentNar al te goed.
pugwall. Australische jeugdse-Nr het gelijknamige boek van

'clark. Afl. 8: Helden. Pugwall en
genden zien kans de paniek infcnoolbus te onderdrukken als
'Van de weg raakt en op de randeen ravijn blijft hangen.
""Journaal.
Cult. Cultureel jongerenpro-

"Jja. Afl. 1: Filmacteren. Presen-ten Savonije en Pieter Jan Ha-
-0 avonturen van Teddy Rux-
"ekenfilmserie. Afl.: Wie is het
|bij de finish?.Boes. Tekenfilmserie. Afl.:
ir^st met eetlust-
j*je Snorkels. Tekenfilmserie.p'stars laatste uurtje.
""Journaal.

,**De baas in huis? Ameri-
| s*- comedyserie. Afl.: Moeders'"begrepen.

Woordspel gepresen-
3^oor Robert ten Brink.
(JT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
ptyserie. Afl.: Lamsbout. Lydie»'John, Wiep en enkele vriendenr,e komen eten. Op het momentren wil gaan eten blijkt de lams-'jjPoorloos verdwenen.Blauwe plekken. Fantasiereisperman van Veen.echter het nieuws. Actualitei-fbriek.Krullentijd Robert Long. Sa-
atting van de mooiste liedjes uit

rül|entijd. M.m.v. Martine Bijl.

22.30 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Moederlief en moe-
derleed.

23.00 ""Journaal.
23.10 Impact: Roets in Rotterdam.
Afl. 6: Als je vooral maar niet opvalt.

23.50-23.55 Natuurmoment. Van-
avond: Rietsnijden in de Nieuwkoop-
se plassen. (Herh.).

# Herman van Veen en Mu-
riel Jensen in 'Blauwe Plek-
ken. (Nederland 1 - 20.46

uur)

Radio 4
7.00 Nws 702 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.) 9.00 Meesterwerken I
10.35 Muziek voor miljoenen.
12.00 Meesterwerken 11. 13.00
Nws. 13 02 Nederland muziekland
klassiek. 1400 Metronomium.
15.30 Zeggen en schrijven 16.00
De Beweging met om 16.00 Het
Concert; 17.00 Portret: de culturele
instituten (2).(18.00 Nws). 18.02
De verschijning en het verschijnsel;
19 00 CD of Platennieuws; 19.30
Het feuilleton: In het voetspoor van
Mozart (24). 20.00 Nws 20.02 Het
podium met om 20.02 De wande-
lende tak: Mamuthones; 21.00
Voorland: Dubbelportret Rei-
ch/Andriessen; 22.00 Downbeat:
Trio Van Duinhoven/De VosVan
Duinhoven (2); 23.00-24.00 Audio
Art. Laurie Anderson.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
900 Nws. 9.02 Sportief 925 Wa-
terstanden. 9.30 De Arabische cul-
tuur. 10.00 De zonnebloem. 11.00
50+ 12 00 Nws 12.05 Kruispunt
12.20Tussen de regels. 12 30 Ka-
techese in de parochie 12.53 In
gesprek met de bisschop. 13.00.
Nws. 13.10 De Derde Wereld.
13.40 Da Capo. 14.00 Klasse.
15.00 Damokles. Herh 16.00 Cul-
tuur met om 16.00Cultuur Magazi-
ne; 16.45 Cultuur special. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-

gazine. 17.55 Meded en schip-
persberichten. 18.00 Nws 18 10 Li-
terair: Lezen voor de lijst. 18 40
Turks programma. 19.00 Progr
voor buitenl. werknemers. TE-
LEAC: 20.30 Como val? 21.00
Deutsch direkt 21.30-22.00 Klas-
sieke mechanica

RTL Plus
06.00 Lieber Onkel Bill, (Herh).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

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

kaanse serie. Herh.
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

Herh.
10.35 Messe - Markt - Meinung.

(Herh.).
11.00 Die unglaubliche Geschichte

der Mrs. K. Amerikaanse speelfilm.
(Herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Messe - Markt - Meinung. Met

een live-verslag vanaf de Cebit te
Hannover.

16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Unbarmherziges Nachstellen.
(Herh.).

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Wirf die Flinte
nicht ms Kom.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Mi ll ionen-Dollar-

Frau.
20.15 House 11. Amerikaanse komi-

sche horrorfilmm uit 1987 van Ethan
Wiley.

21.55 House I. Amerikaanse horror-
film uit 1985 van Steve Miner.

23.30 RTL aktuell.
23.40 Bim Bann der Puppe. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1961 van William
J. Hole.

00.50 Messe - Markt " Meinung.
(Herh.).

01.15-01.20 RTL plus-Aerobics.

SSVC
12.35 For schools.
12.45 Search out science.
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Family fortunes.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
16.05 Hot dog.
16.20 Utterly Brilliant.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.40 May to december.
21.10 Casualty.
22.00 News and weather report.
22.30 The Budget.
22.40 Horizon.
23.30-00.20 The Free Frenchman.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kil roy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for Gold.
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 Timewatch. A sentenee on ty-
ranny.

15.20 Q.E.D. What's so funny about
that?

15.50 One in four.
16.20 Living with dying.
16.50 News and weather.
17.00 International Snooker.
17.35 Dizzy heights.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Update USA.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 The Eastenders.
21.00 Tomorrows world.
21.30 Brush strokes.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 The Budget.
22.40 Comic relief.
22.55 Ben Elton - The Man from

Aunty.
23.45 Question time.
24.25 The Lateshow.
01.05 Weatherview.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Streit unter alten
Feunden. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse familieserie.
Afl. Jeden Preis für Ihre Firma. 09.50
Teletip Gesundheit. Aansl. Horoskop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 Teleshop.
10.30 Zwanzig Madehen und die Pau-
ker. Duitse Komedie uit 1970 van Wer-
ner Jacobs. 12.15Glücksrad. 13.00 Te-
lebörse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Perrine. Vandaag: Allein unter-
wegs. 14.30Teletip Koehen. Aansl. Ho-
roskop. 14.40 Love Boat. Vandaag.
Topmanager Gohper. 15.30 SAT.I Te-
leshop. 16.05 Rauchende Colts. Ameri-
kaanse western. Afl. Der Gewalt-
mensch. 17.00 SAT. 1 Bliek. 17,10
Nachbarn. Australische familieserie.
Afl. Die Beschwerdeliste. 17.35 Teletip
Fashion. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Ein Duke kommt selten allein.
Amerikaanse aktieserie. Afl.: Aufs fal-
sche Pferd gesetzt. 18.45 SAT.I Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 T.J.
Hoker. Amerikaanse Krimiserie van Mi-
chael Preece. Afl. Tödliche Ambtion.
20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00 Das Impe-
rium schlagt zurück. Amerikaanse
speelfilm uit 1979 van Irvin Kershner.
23.15 SAT.I Bliek. 23.25 Erben des
Fluchs. Amerikaanse Krimiserie van
Richard Friedman. 00.15 Spiegel TV.
00.15-00.40 Programma-overzicht.

Eurosport
06.00 International Business report
06.30 European Business Channel
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Euro
sport menu. 10.00 Trans World Sport
11.00 Basketbal. 13.00 Boksen. WK
14.30 Voetbal. 16.00 Biljart. 17.00 Bas
ketbal. 19.00 Motorsport. 19.30 Biath
lon. 21.30 Basketbal. 23.30
Sneeuwberichten. 23.05 Wereldkam-
pioenschappen voetbal. 00.00 Biljar-
ten. 01.00-02.00 Avonturenuur.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Videofashion.
08.30 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 World
News and Weather. 19.45 Time Warp.
20.00 Kitty Foyle. 22.00 World News
and Weather. 22.15 Korean Air Golf
Tournament Update. 22.20 The Kanan.
23.50 World News and Weather.

MTV Europe
07.00 Night Videos. 07.00 VJ Kristiane
Backer 12.00 Remote Control. 12.30
Club MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Paul King. 17.00 3 From 1 at
5. 17.15 VJ Paul King. 17.30 MTV's
Coca Cola Report. 17.45VJ Paul King.
19.00 MTV's Greatest Hits. 19.30 The
big picture. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.30
Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes. 21.30
Headbangers bali. 23.00 MTV's Coca
Cola Repoirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort Nws
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Consument, Agenda en
Muziek. 14.02, 15.02 en 16 02 Kort
nieuws. 17.02 Reg.weerber 17 05
Limburg Actueel, Agenda en Mu-
ziek 17.25-17.59 Anno toen: ge-
schiedenissen uit Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde
(6.30, 700 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co 10 00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10 30 ln het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest
12.00 Limburg Vandaag 13.00
Nieuws. 13 10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday
22.00 Nieuws 22 05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5 30 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstuck. 7 15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress. 10 00 Gut aufge-
legt 1200 Musik bei Tisch. 12 15
Veranstaltungskalender 13 00 Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Biologie,
lm Mischwald und Monokultur:
Zwei vergleichende Horbilder.
14 20 Musikzeit heute: Country &
Western. 1500 Nachmittagsstudio
1605 Spotlight 1705 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-2005
Jazz.

WDR 4
04.05 ARD Radiowecker. 605
Morgenmelodie» 905 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt 14.05Auf der Promena-
de. 15.00 Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17 07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21 00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer 11.00 Treft nach elf' 12 00
RTL-Themen. 12 15 Casino Para-
de. 14.00 vïva 16 00 Entenjagd.
17.00RTL-themen 17 15 RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

KIJK ELKE !
DAG

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.

Dood op het ijs. Een hoteleigenaar
wordt dood in zijn vrieskist aangetrof-
fen. Inspecteur Stroever en Brock-
möller gaan op onderzoek uit.

22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

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

(ADVERTENTIE)

iDETOPj

'VAN DEZE WEEK l|

SUPEHTRAMP"Thevwybwtof".
M.0.a.: "School", "Dreamer", Give a
little bit" eva.: OE95
DEZE WEEK 00.

1# T I |
W \

TURN UP THEBASS
DEZE WEEK
ALLE DELEN *5K95

- Wfr.- "% \

pf ; ~..>...., ~ |
POP BALLADS DEEL 1 EN 2
M.o.a. Top nummers van Sting, Phil
Collins, Fleetwood Mac. *> C95
NU PER STUK JJ.

Üuogelzbiig I
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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In dit nieuwe bakje.
zitten plakjes

die niet plakken. !
i

'
3
)
)

!

(
v

_ .CJ «y .. v- v j;p,p^^ ~'.-: I

Eindelijk hebben we een handig stevig en ook
nog FVC vrij bakje voor onze plakjes Goudse 48+ kaas.
Handig omdat we ze hierin zuurstofarm (dus niet

Daardoor kunt u de plakjes er netjes één voor
één uithalen. De kaas gaat niet plakken. En als u bent
uitgegeten, doet u het dekseltje er weer op. U zet 't
bakje terug in de koelkast. En de kaas droogt niet uit.

Oh, ja: de plakjes zijn natuurlijk in de aanbieding.
Is dat handig of is dat niet handig.

Cil Goudse jongekaas, g qq
gesneden, verpakt 175 gram 235 £.o*/

VïOUOSv IVaa*> -Mm \. 0(1 Goudse jongekaas met komijn, OQO48+ gesneden, verpakt 175 gram 32? £..0^
CU Goudse licht belegen kaas, r\ j-qjgKjm gesneden, verpakt 175 gram £4& c.ZjÖ

0(1 Goudse belegen kaas, r\ r+Q
sM 3py 7 gesneden, verpakt 175 gram 3£ff c.XjD

Ch Goudse extra belegen kaas, r\ qq
gesneden, verpakt 175 gram 35% c.^D^Ó

Cfl Hollandse gatenkaas, Deze week ligt ervoor de jeugd Ol Perla Mild cafeïnevrije aJÊSsfB^ Chips, Colgate tandpasta, Magere varkenslappen, c fÊxlkt,
vers van't mes of vacuüm bij aankoop van 1 kilo Hollandse kaas koffie, snelfiltermaling, paprika of bi-fluor of blue mint, 500 gram&%% 4.49 ~IC\C\ JÊ"sgM&&^
verpakt, 1O HA laUe soorten) gratiseen leuke bouw- 2 pakken a 250 gram riA V«V*>'jB',£f'naturel, zak 4tubesa QQQ kilo ®®«© Vèm l?Ö\Ó $£|üse££XL Hortensia,
kilo ®«® VASL£.?Ö\J Plaatvaneenspaceshuttleofeen 0f pak 500 gram -ë^O.iy Vir<S^È 200êram nn 50 ml ®®®®JISB-Ö.W Varkpn«mii flrip IHÊ§Pm diversetram klaar (zolang de voorraad strekt). :'?vf«i i^q-HH varKensroiiaae, ■ ojj^rm^a üßlironuBlironOl Goudse kaas 25% minder 01 Hazelnootcrème, -i QQ CCïD mnïeJwe CU Huishouddoekjes,Q/ÏQ 500gramM4.99 nQQ nprS
zout,-versvan'tmesofvacuüm pot3sogram l.yy krateSd verse 2 sets ;è 3 doekjes-êWOW kilo msmïèmOW ©ïin*verpakt, 1O QH ié^— ~7^—3® p -°V|J

verpakking 2 sets halen,1 betalen, Braadworst, 10.'"'kilo <3)®® JA9e- IL.JU CH Dubbelvla, ' 500 gram &&3.99 /* qq
iyi Dr,, luJrr,a iLca u_.« £^ — diverse smaken, IQQ Alleen bii AH kil° ®®©@ .IO^O.Ï/i/ : '
M I RaUWmelKSe kaas, _fc^Q?—<k— 71 nit/1 Mar Oi& I rS*"! miccuuijmi. n arr.kplpn in tlp7P advprtpntie kunt u
vers van't mes of vacuüm I^SK^SnDol &Kim 2&*>.V*S Maak kans op één van de 50 Philips iWhirlpool) wasdrogers bij Robijn en Rundertartaar, -l QQ aT^\^o^S^óea^
verpakt 11f\r\ J ai=sEy|======s 2 (tlKanwonmnf Dubro. Zend de streepjescodes van de verpakking van Robijn Fleur en Fi]n lOOgram ®®®®Jk6rl.O*7 kelen waarkleine cijfertjes bij staan.
kim rtsav» la^ht I S Hl J m 1 Muwgurn ui Ipoeder of vloeibaar., Robijn wasverzachter ofDubro op een briefkaart en -^ Die artikelen kunt u alleen kopen in AHkiiu ®<*xb -±*^u _j.-t...«s\s -^cp^ fruitkauwgom, suikervrij, -l ir maak kans op een Philips wasdroger. iZie ook verpakking.)* prr^g^^ CM Hele kip, winkels waar één van die cijfers op de

~~~ zakje 40 gram -i35"i..J.0 /&^"'{xJÊn& kilo ®@@© cfeur staat. ’Sense Light dieet-halvarine, Cfi Grapefruitsap of Dubro citron, IQQ Robijn Fleur& Fijn, ARQ (^«^iwcftft Reclameprijzen geiden van donderdag JJ
kuiP 17Q tomatensap, IAQ flacon 500 ml 1^ pak 1 kilo -ABT 4.0^ 22t^a^rdag^r^^t as.. Jf/
500 gram ®®o® AB9" ±./Z7 pak 1 liter Nu ±f+^ ||| Robijn Fleur & Fijn vloeibaar, Robijn wasverzachter, ZjZ ~ ImMM
r*t ir^ u Uit de dieDvries y^^^^^m^mÊ f|acon normaal of lavendel, O ~7Q Superbintjes, V# IUËÊÊrCH Extragevulde soepen, Ctt Pi^a FrXdi Mare >i yi 1- Verkade repen, 1 liter flacon 1.5 liter gewassen en extra grof, 9QQ i^P^diversesmaken «9e»-|4O !J' ,!?. „r^T 7^-' 44'ï melk, puur, hazelnoot/melk of „ zak 5 kilo Z.y^
btk o.B ïiter vanaf JLff» doos 350 gram MX M-.H-Ü wifte c^hoco|ade 2 stuks * Spee| het AH LetterSpeL Jonago,di -Qq

01 Blanc de Blancs Unox bakbacon, a7sgram JèX&C-.DU Tien weken lang spanning en plezier door letters te verzamelen en woorden friszure handappel, kilo 1.«7«7 /
een mild droge, witte' >l "TET yacuüm verpakt, 010 Ol Zacht toiletpapier, y, nn te maken. Haal hetwedstrijdblad in de winkel* De tweede ronde loopt van Ol Gemengde sla,-sla extra Ü^J^Ck AH/^
wijn, fles 1 liter 4./ O10°gram LO pa k 12 rollen 23 maart t/m 4 april. Prijzen o.a. beschikbaar gesteld J^K^ of-witlof sla, 1/IQ Ê^Ê.Tm Wr*\\/r.,^*"c^i^r> *** door: GulliverFlytours, Riedel, Unox, Saupiquet, Liga, 7ak2nnpram IffZy Ü ■ r

Ses W5?reRrïW 4.45 01KofflLlK jes.pakSOstuKs^Nüd.CJD UIUJU^^L. yy, M I Kottiemelk, Spaar nu voor korting op zomer- alK«*r%" heiin IteTïlaaip^s.so "pStrt nü 145 ÏSSSS-*" 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. Jar' »



’Landgraafseraad

amper te besturen’
Coalitie krijgt opdonder, BBL winnaar

zyn". Verder sprak Heinrichs
van 'een klap voor de coalitie.
Grote verliezer bij de verkiezin-gen in Landgraaf is de PvdA.
Wethouder Jan Bonten sprak
van 'een ramp', lijsttrekker Gy-
bels van een 'enorme teleurstel-
ling. Hoewel de PvdA net als
coalitiepartner CDA slechts een
zetel verloor kwam de klap in dat
kamp harder aan omdat er gere-
kend werd op een goede uitslag.

Winnaar in Landgraaf was Bur-
gerbelangen (BBL) van Lei Bis-

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf zal straks zeer moei-
lijk te besturen zyn. Dat was de
meest gehoorde voorspelling gis-
teravond nadat de stemmen wa-
ren geteld.
Niet alleen de lysttrekkers van
de drie grootste partijen, CDA,
Gulpers en PvdA waren die me-
ning toegedaan, maar ook burge-
meester Hans Coenders.
In Landgraaf hebben straks
maar liefst elf partyen zitting in
de raad. De minderheidscoalitie
van CDA/PvdA kreeg een onver-
wachte klap: twee zetels verlies.

Wethouder Wiel Heinrichs for-
muleerde het als volgt: „Bij de
nieuwe gemeenteraad stel ik me
een bord spaghetti voor, waar de
slierten aan alle kanten over het
bord hangen en waarvan geen
hapklare brokken te maken

schops. De party komt mede
dankzij de stemmentrekkers
Harrie Erkens en Hans Erfkem-
per, straks met drie zetels in de
raad. Dat is een winst van twee
zetels. Nieuwkomer in de raad is
de party Abdisschenbosch 2000.
Alle partijen die aan de verkie-
zingen meededen komen in de
raad. De fractie Gulpers is nu
met vijfzetels de op een na groot-
ste party inLandgraaf. Het Vrou-
wenappèl verliest een zetel en
heeft straks net alsLandgraaf '81
nog maar twee raadsleden.

Onder voorbehoud zullen de vol-
gende personen deel uit gaan
maken van de Landgraafse ge-
meenteraad:

CDA: Wiel Heinrichs, Thei Mid-
deldorp, Wiel Mulders, Nic Ode-
kerken, Sjir Kockelkoren, Char-
ly Mulders. Fractie Gulpers: Jan
Gulpers, JefHorbach, JohnBer-
tram, Dré Boumans, Rob Silver-
tand. PvdA: Thei Gybels, Jan
Bonten, Maarten van Hulst, Riet
Carreira. BurgerbelangenLand-
graaf: Lei Bisschops, Harrie Er-
kens, Hans Erfkemper (beiden
goed voor ongeveer 700 stem-
men) Vrouwenappèl: Marga
Kölgens, Helma Gubbels. Land-
graaf '81: Leo van de Wal, Johan
Trybels. Nieuw Landgraaf: Sjef
Jonker. VVD: Hans Sepers. Frac-
tie Beckers: Sjir Beckers. Frac-
tieRutjens: HubRutjens. Abdis-
schenbosch 2000: Wil van Ooste-
room. .

Hummel nekt PvdA
’Heerlen-Noord’ wintmetdissidentvijfzetels

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Het CDA is in
Voerendaal als grote winnaar van
de gemeenteraadsverkiezingen uit
de bus gekomen. De partij steeg van
drie naar vijf zetels. De VVD leed
een pijnlijkverlies. De liberalen zijn
in de toekomstige gemeenteraad
nog maar met één in plaats van twee
zetels vertegenwoordigd. Ook de
fractieLemmens moest een zetel in-
leveren en kwam op één. Voor de
rest deden er zich. in Voerendaal
geen opmerkelijke verschuivingen
voor. De Partij van de Arbeid be-
hield haar drie zetels en ook de
plaatselyke lijsten gingen er niet op
voor- of achteruit. Algemeen Ge-
meenschaps Belang en de Politieke
Groepering Ransdaal bleven steken
op twee zetels. De vijftiende zetel
die in Voerendaal te verdienen was
ging naar de fractie Moonen.
Onder voorbehoud ziet de toekom-
stige gemeenteraad van Voerendaal
er als volgt uit:
CDA: Schrijen, Verhoeven, Brosky,
Scheepers en.Benders.

PvdA: Uitterhoeve, mevrouw Si-
mons en Weyers.
VVD: Mevrouw De Koning.
AGB: Mertens en Winthagen.
PGR: Mevrouw Winthagen, Rade-
macher.
Fractie Lemmens: Kusters.
Fractie Moonen: Moonen.

CDA verrast
in Simpelveld

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De kiezer in Sim-
pelveld heeft gisteren laten zien
geen boodschap te hebben aan de
felle aanvallen van alle lokale poli-
tieke partijen op het CDA.
De christendemocraten die in de
verkiezingscampagne de lokale par-
tijen tot hun ongenoegen met de
grond gelijk maakten, boekten één
zetel winst. Het CDA komt met drie
nieuwe leden in de raad. Grote win-
naar van de gemeenteraadsverkie-
zingen werd de fractie Franssen-
Frijns met vier zetels. De partij van
Karl Franssen en wethouder Ber
Frijns kreeg verreweg de meeste
stemmen (2333), maar dat werd niet
in zetels uitgedrukt: 'slechts' vier.
„Onze fractie is de morele winnaar",
zei lijsttrekker Karl Franssen.
„Ruim tweeduizend stemmen, dui-
zend meer dan het CDA. Wat dat be-
treft kan de avond niet meer stuk.
Diep teleurgesteld ben ik over de
zetelverdeling. Vijftig stemmen
meer en wij hebben vijf zetels te-
genover het CDA twee. Jammer,
maar daar moet de fractie mee leren
leven."
De grootste verrassing in Simpel-
veld was ongetwijfeld de nederlaag

Jacques Schrijvers. De Bo-
choltzenaar, die vorig jaar terugtrad
.ils wethouder, moest met lede ogen
toezien dat niet hij maar kopman
Harrie Ewals en 'nummer twee' van
de lijst Onafhankelijke Groepering
JoséVan Hommerig-Bloem werden
gekozen.

In de raad van Simpelveld werden
gekozen:
Karl Franssen, Ber Frijns, Frits
Lennartz en Anja Widdershoven-
Frijns (allen fractie Franssen-
Frijns), Emmy Bardoul, John Lem-
mens, Wiel Weyers (CDA), Bernard
Starmans, Hein Beckers (fractie
Starmans-Beckers), Harrie Ewals,
José Van Hommerig-Bloem (Onaf-
hankelijke Groepering), Hub Groo-
ten (Algemene Belangen Groepe-
ring), Jan Ploem (PvdA) en Lucas
Vaessen en Lei Loozen.

Burgemeester Piet van Zeil
noemde het verlies van de
PvdA 'onverdiend. De on-
verwacht grote winst (5 ze-
tels) van de Groepering
Heerlen-Noord met Rein
Hummel noemde Van Zeil
eveneens 'onverdiend. Ook
over de WD (een zetel ver-
lies) had de burgemeester
een minder vleiende op-
merking in petto: „ De VVD
functioneert onder het ni-
veau datje van een dergelij-
ke partij in een stad als deze
mag verwachten".

Het CDA bleef in Heerlen staan op
veertien zetels en is door het verlies
van de PvdA veruit de grootstepar-
tij in Heerlen. Over een nieuw te
vormen coalitiewerd gisteravond al
druk gespeculeerd. Zeker na de
woorden van CDA-voorzitter Bijs-
mans dat' een landelijke partij de
voorkeur geniet om samen met het
CDA een coalitie te vormen. Ook
wethouder Hub Savelsbergh zei
eerst met de PvdA te willen gaan
praten. Daarmee lijkt het erop dat
de Groepering Heerlen-Noord voor-
lopigop het tweede plan komt waar
het devorming van een nieuwe coa-
litie betreft. De reactie uit Heerlen-
Noord op de klinkende overwin-
ning was kort maar krachtig: 'De
kiezer heeft gesproken over de aan-
dacht die Hoensbroek moet krij-
gen", zei Rein Hummel. De aantij-
gingen van de burgemeester noem-
de de partij 'onterecht.

Vje, ...
i OIJ de Nuther kampioe-

ar toc'l *n deprijzen. In
'ttin "

Van een 'eerv°U-e ver-
>rtrn^ werden meerdere
K j;:ensen in de hulde betrok-
idj Vrencken, reeds drie
clcg Nederlands kampioen
hfi drcioen, werd genomi-
-1 handboogschuu-
l9d» dy Cnoops plus de
>tlaV}s van TTV Schim-
%o£ Excelsior. WB, niet te
>epe rei met een politieke
>W'nO. speelde vanaf de
l^eri 9 in '7J reeds 720 voet-
o VVB-nestor
ÏSe*t pCrs (63) was 718 maal
Ifcj, ' eervol met lofvoor deze
'^id te vrijetijdsvoetballer

ervol

ij sPorthal Keelkamp in
t
, de plaatselijke

>! Pde« van 1989 gehuldigd
jl Sportfederatie. Opmer-

dat alle kampioenen:
rtrnan, de sportvrouw en

Portp[oeg U|t Schimmert-
-1 Het motto 'In Schim-
rmordt sportiefaan de weg
0^erd' ging dan ook volle-

tijdens de kampioenen-
(w P°rt?nan werd de pas
,l9e Maurice Niessen, tur-

(s *J Excelsior. Angelique
> J^P, ltd van tafeltennis-phimmert, mag zich voor
D l?aar 'sportvrouwe van
c(noemen. TTV Schimmert,
igjj'o toaar Angelique dees i>an het 'vak' leerde,
i L~u9eroepen tot sportploeg
*l Jaar.

mpioenen

Winnaars
Winnaars in Heerlen waren zonder
meer D66 (van nul naar twee zetels)
en de Socialistiese Partij (van een
naar drie zetels). Vanzelfsprekend
waren beide lijsttrekkers Elly Nijst
en Jan de Wit zeer gelukkig. Groen
Links bleef in Heerlen op twee ze-
tels staan.

Verliezer

Coalitie Kerkrade
raakt zetel kwijt

VVD verdwijnt uit gemeenteraad

KERKRADE - De CDA/PvdA-
coalitie in Kerkrade heeft de ab-
solute meerderheid in de ge-
meenteraad behouden.

Jos Zuidgeest, de PvdA-lysttrekker
in Heerlen, weet het verlies van zijn
partij aan drie zaken. „Blijkbaar
hebben we ons standpunt over het
centrumplan niet kunnen overbren-
gen naar onze achterban. Daarnaast
hebben we stemmen verloren aan
Rein Hummel en de SP". Ook wees
Zuidgeest naar het verlies dat zijn
partij landeüjkmoest incasseren.
Onder voorbehoud komen de vol-
gende politici in de Heerlense raad:
CDA: Hub Savelsbergh, Frans Wal-
kowiak, Ger Wagemans, Jeroen van
Gessel, Ger Vankan, Els Haenen,
luliette Tacken, Werner Janssen,
lan Verheugen, Wim Beuken, Silvia
le Waal, Driek Portiek, Jo Evers,
ians Gooijen. PvdA: Jos Zuid-
jeest, Dorien Tobi, Henk Roze-
_>oom, Ton Batens, Arie Kuijper,
Karel Scholtissen, Philly Larik.
Groepering Heerlen-Noord: Rein
Hummel (1800 stemmen), Thei Vro-
lings, Thijs Wijnen, John van Haa-
ren, Hans Haemers, Wim Vrolings,
Eddy Veneken. SP: Jan de Wit, Pe-
ter van Zutphen, John Janssen.
Groen Links: Paul Simons, Harrie
Winteraeken. WD: Wil Houben,
Jacques de la Haije. D66: Elly Nijst,
Rene Seijben.

meedeed, behaalde niet voldoen-
de stemmen voor een zetel.

Onder voorbehoud komt de ge-
meenteraad er als volgt uit te
zien:
CDA: Ger Smeysters, Toon Wil-
lems, Ger Oostveen, Jan van
Leeuwenstein,. Peter Thomas,
Annemie Houzen, Harold
Schroeder, Netty Engels, Frits
Sprokel. PvdA: André Coumans,
Hub Bogman, Lei Hermans,
Hans Bosch, Helen Jagers, Han
de Jong,Els Tans, Frans Mijnen.
BBK: Jo Bok, Ton Zeeuwen,
Maurice Bück, Frans Klüter,
May Everhartzl René Vander-
meulen en Sien Bonten. Burger
Belangen: Frans Krasovec, Jo
Hanssen, Toon Verhagen, Elly
Wijman, Louis Vranken. Groen
Links: André Braver, Wiel
Eiders.

De PvdA verloor weliswaar twee
zetels, maar dat werd gedeelte-
lijk gecompenseerd door het
CDA dat één zetel winst boekte.
De coalitie kwam uit op zeven-
tien zetels, één minder dan vier
jaar geleden.

De VVD zal in de toekomst in de
Kerkraadse gemeenteraad ont-
breken. De liberalenraakten hun
enige zetel kwyt. Winnaars wa-
ren Burger Belangen en Groen
Links met elk één zetel winst.
Burger Belangen behaalde er 5
en GroenLinks 2. BBK bleef ste-
ken op zeven zetels. De SP, die in
Kerkrade voor het eerst aan de
gemeenteraadsverkiezingen
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Contrast
" De lente is gisteren,
21 maart, officieel be-
gonnen. Maar officieus
was dat natuurlijk al
eerder het geval, gezien
de aangename tempe-
ratuur de laatste tijd.
De boom rechts heeft
daar optimaal van ge-
profiteerd en is rijke-
lijk voorzien van bloe-
sem. De linkse boom is
kennelijk een laat-
bloeier en zit nog in de
knop.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Verlies voor CDA en PvdA groter dan verwacht

BCD, D66 en PAK winnen
J

BRUNSSUM - De verkiezingen in
Brunssum hebben voor een verras-
sing gezorgd. Het verlies voor CDA
en PvdA bleek veel hoger dan ver-
wacht. Beide fracties moeten ieder
twee zetels inleveren.
De PvdA van wethouder John Van
Dijk gaatvan vyfnaar drie; het CDA
van JoPalmen en wethouder Jovan
Goethem van zes naar vier zetels.
Ook het verlies voor de WD is hard
aangekomen. De enige zetel die de
liberalen hadden, is namelyk verlo-
ren gegaan. Ben Vermeulen keert,
tot zijn eigen verbazing, niet meer
terug in de raad.

Vrijwel even verrassend als de ver-
liescijfers, zijn de winstnoteringen.
De uit het niets gekomen BCD-frac-
tie van Ben de Hoop en Koos Kroc-
ké heeft twee zetels in de wacht
kunnen slepen. Datzelfde geldtvoor
D66. De party van Toon Pierik
boekte eveneens twee zetels winst
en heeft nu recht op drie stoelen in
de raad. Ook de PAK-fractie boekte
een zetel winst, waardoor Paul van
Betuw de komende raadsperiode
partijgenoot Ger Luit naast zich zal
aantreffen.
Chris Horseleberg van de gelijkna-
mige fractie wist zijn zetel te conso-
lideren. Ook de grootste lokale par-
ty in Brunssum, de Borgerfractie,
heeft dezelfde score als vier jaar ge-
leden behaald. De partij van de wet-
houders Ger Boumans en Rien de
Bruijn hebben weer recht op zes
raadszetels. De SP onder aanvoe-
ring van EllenFerwerda is stemmen
tekort gekomenom een plaats in de
Brunssumse raad te kunnen clai-
men.

Overigens werd er gisteren in de

Brikke Oave, waar toch gauw vier-
tot vijfhonderd belangstellenden
kwamen binnenlopen, al druk ge-
speculeerdover de nieuw te vormen
coalitie. Een mogelijkheid is een sa-
mengang van de Borgerfractie met
de PvdA en D66. De drie lijstrek-
kers van deze partijen gaven giste-
ren, weliswaar schoorvoetend, toe
dat deze mogelijkheid de meest
voor de hand liggende is.

De 21 politici die (onder voorbe-
houd) in deraad zullen plaatsnemen
zyn:
Ger Boumans, Rien de Bruijn, Goof
Janssen, Al Ruffini, Jan Hesse en
Johan Jussenvan de Borgerfractie;.
Jo Palmen, Jo van Goethem, Tjeerd
de Graaf en Simon Elzinga van het
CDA; John van Dijk, André van
Bergen en Hennie de Boer-Schuur-
man van dePvdA; Tson Pierik, Jac-
queline Borger en Jeannie Lam-
brechts van D66; Paul van Betuw en
Ger Luit van de Pakfractie; Ben de
Hoop en Koos Krocké van de BCD
en Chris Horseleberg van de lijst
Horseleberg.
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CDA wint ruim
in Voerendaal

Dreun voor VVD en fractie Lemmens

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Partij van
de Arbeid is mede door
Rein Hummel een vernieti-
gende nederlaag toege-
bracht. De socialisten kel-
derden van twaalf naar ze-
ven zetels; een verlies van
vijf.

Belopen zondag werden in
*bense Hanenhofwederom
pMiijkse kappersiuedstrij-
J^oudenom defelbegeerde
"rg Bokaal 1990, georga-
P? door de Limburgse
C^che Kapperschib. On-F* Prominente deelnemers

("Q-zich uiteraard ook een
Qtie leerlingen van de on-
}tegemeenschap KMBO uit
'T<*. Dat zij de overige fcap-een stevig poepie hebben
'Titfcen, moge blijken uit

J^Perberesultaten.
jj* categorie Voortgezette
j^no Dameskappen won

Claudia Leuss***o uit Stem het goud enJelBinnenmarsch uit Echt
£°Ws. In de categorie Pri-
eOpleiding Dameskappen
noger Thomas uit Land-Lhet zilver terwijl Erwin

uit Stem met het brons"e haat ging.

sknipt

W* ons een mevrouw die
Ra te zijn ontploft toen ze
F& de explosie in Zeswe-
"j zou de bejaarde buurt-
brister zijn die uit angst
*de haar woning te verla-at deed ze pas nadat de
weer arriveerde en stevig

inpraatte, zo zei een

'l^ige tegen onze verslag-■ 'Gelogen," aldus de me-
?'in kwestie. „Na de klaplk niet hoe snel ik buiten
pornen. U dacht toch ze-llet dat een weldenkend
dan gewoon blijft zitten
"■ij zit. Toen de brand-ram, stond ik al lang en

°P straat."Waarvan acte.

ntploft



f
In dankbaarheid voor hetgeen zij voor ons heeft"be-
tekend geven wij u kennis dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Wilhelmina Adriana
Severs
weduwe van

Johan Andreas Claessens
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 64 jaar, in het St. Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum.

Familie Severs
Familie Claessens

6374 EX Landgraaf, 20 maart 1990
Heereveldje 68
Corr.adres: Stifstraat 3, 6374 AW Landgraaf
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op za-
terdag 24 maart a.s. om 10.00uur in deSt. Jozefkerk
te Waubach. Aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Samenkomst in dekerk, alwaar vanaf9.40 uur gele-
genheid is tot schriftelijke condoleances.
Vrijdag 23 maart wordt de overledene bijzonder
herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur in
voornoemde kerk vooraf om 18.40 uur rozenkrans-
gebed.
De dierbare overledene is opgebaard in de chapelle
ardente van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum. Bezoektijd dagelijks tussen 17.30en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Wij geven u kennis dat na een liefdevolle verzor-
ging in deverpleegkliniek Heerlen, afd. 4, op 88-ja-
rige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante
en nicht

Rosa Glessner
weduwe van

Carel Antoon Jacobs
Hoensbroek: Carel en Leny Jacobs-Hanssen

Heerlen: Johan en Maria Jacobs-Wijnen
Heerlen: Ben en t Gerda Jacobs-Mannheims

Tiny Bemelmans
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Glessner
Familie Jacobs

Heerlen, 21 maart 1990
Corr.adres: Zwanenstraat 7, 6414 VN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 24 maart om 11.00 uur in de parochiekerk H.
Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen, waarna
de begrafenis is op de algemene begraafplaats
Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze anonce als zodanig beschouwen.

t
,X>e mens wikt, God beschikt."

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij u dat God
hem heden heeft verenigd met zijn dochter
Sjaantje.

Hub Claessens
begiftigd met de eremedaille in zilver

van de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Dien Banens
Ulestraten: D. Claessens-Banens
Ulestraten: Riet Claessens

Nicole
Reymerstok: Hub en Pasealle

Claessens-Dautzenberg
Dymfy
Familie Claessens
Familie Banens

6235 EJ Ulestraten, 21 maart 1990
Don Boscostraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart om
11.00 uur in de St.-Catharinakerk te Ulestraten.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

I ■ "

Bedroefd om haar heengaan, haaar dankbaar voor
wat zij voor ons betekende, hebben wij op 19maart
afscheid genomen van onze zorgzame en innigge-
liefde echtgenote, moeder, schoonmoeder en
grootmoeder

Maria Seraphina
Neilen
echtgenote van

Hendrik Joseph Laurentius
Schijns

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
de h. sacramenten, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen.

Wijlr.e: Laurens Schijns
Harry Schijns

Valkenburg: Jac en Annie Schijns-Crutzen
Peter

Margraten: Lor en Grada Schijns-Janssen
Cecile en Laurent

Spaubeek: Ed en Mariet Cremers-Schijns
André, Josine en Lisette

Mechelen: Martha Schijns
Kerkrade: Jan en Ton Scholtes-Schijns

Jan en Lau
Familie Schijns
Familie Neilen

Holegracht 8, 6321 AJ Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart om
11.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Wijlre.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt er in voornoenr-
de kerk voor de avondmis de rozenkrans gebeden
tot intentie van de dierbare overledene.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
de zusters Clarissen te Mechelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00
tot 18.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn innigge-
liefde man, vader, schoonvader, onze lieve opa,
broer, zwager, oom en neef

Paul Blom
echtgenoot van

Bertha Diederen
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg.' B.M.H. Blom-Diederen
Meezenbroek: Diny Odekerken-Blom

Lei Odekerken
Mark en Suzanne
Familie Blom
Familie Diederen

Landgraaf, 20 maart 1990,Kieskoel 107
Corr.adres: Kasteellaan 139, 6415 HR Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
vrijdag 23 maart a.s. om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het cremato-
rium om 10.15 uur.
Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis heden donderdag 22
maart van 16.00 tot 17.00 uur.

l Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mieke Verspagen
echtgenote van

Frans Gerards
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: F.P.J.H. Gerards
Heerlen: Lies van Rijsbergen-Gerards

Martin van Rijsbergen
Voerendaal: Frans Gerards

Carola Gerards-Kochen
Heerlen: Pierre Gerards

Henny Gerards-Herens
en haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Verspagen
Familie Gerards

6415 AJ Heerlen, 17 maart 1990
Schaesbergerweg 80
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis hebben
in besloten familiekring plaatsgevonden op woens-
dag 21 maart jl. te Schaesberg-Leenhof.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat op 17 maart 1990 toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, gesterkt door de h. sacramenten, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Peter Johannes Nies
echtgenoot van

Hubertina Jagers
in de ouderdom van 90 jaar.

Heerlen: H. Nies-Jagers
Heerlen: Liesie Alberts-Nies

Louis Alberts
Iny Cobbenhagen-Alberts
Frans Cobbenhagen

21 maart 1990
Roebroekweg 37, 6414 BA Heerlen
De uitvaartmis en de crematie hebben in besloten familiekring te Heerlen
plaatsgevonden.

Als leven lijdenwordt,
komt de dood als een verlossing.

Na een langdurig lijden, is van ons heengegaan, op de leeftijd van 57 jaar,
mijn dierbare zoon, onze' broer, zwager, oom en neef

Bertus Kooistra
Brunssum: G. Kooistra-Hermse
Brunssum: K. Kooistra
Brunssum: A. van Benthem-Kooistra t

W. van Benthem
Brunssum: G. de Groot-Kooistra

J.J. de Groot
Schaesberg: P. Kooistra

R.E. Kooistra-Boumans
Brunssum: M. Kooistra
Brunssum: T. Kooistra

Frieda
Groningen: J.Kooy-Kooistra

K. Kooy
6443 VSBrunssum, 21 maart 1990
Schutterstraat 35
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 26 maart 1990 as. om 11.00
uur in de Bethelkerk te Brunssum, waarna de crematie zal plaatsvinden
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleancein de kerk vanaf 10.30uur.
Bertus is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis
te Brunssum; gelegenheidtot afscheid nemen dagelijks van 17.30tot 18.30
uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Daar het mij onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken vo4J
de vele blijken van medeleven die ik mocht ontvangen bij de bj
grafenis van mijn lieve echtgenoot

Jan Possen
betuig ik mijn hartelijke dank. Speciaal aan huisarts, wijkverpl
ging, thuiszorg, ziekenhuis en pastoor.

A. Possen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag \
maart a.s. om 18.30 uur in de parochiekerk Altijddurende Bi
stand te Kunrade.

JL Willem Beunen, 91 jr.,
J echtg. van Lena
Smeets, St. Joosterweg
18, 6102 GB Hingen-Echt.
De plecht, uitvaartdienst
zal worden gehouden op
vrijdag 23 maart om 10.00
uur in de parochiekerk
van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.
JL Odilia Knops, 62 jr.,
t echtg. van Wilhelmus

Verhezen, Beeselseweg
40, 6071 PM Swalmen. De
plecht, uitvaardienst zal
worden gehouden zater-
dag 24 maart om 10.30
uur in de H. Lambertus-
kerk te Swalmeh.
JL Bair Eijkelenberg, 78♦ jr., echtg. van Maria
Werens. Corr.adres:
Raadhuisstraat 1, 6061
EA Posterholt. De plecht,
uitvaartdienst zalworden
gehouden vrijdag 23
maart om 11.00 uur in de
basiliek van de H.H.
Wiro, Plechelmus en Ot-
gerus te St. Odiliënberg.

tFrederika van Em-
den, 90 jr., weduwe

van Albertus Mertens.
Corr.adres: A. Tackoen-
straat 3, 6042 AD Roer-
mond. De plecht, uit-
vaartdienst zal worden
gehouden heden donder-
dag 22 maart om 14.00
uur in de Onze Lieve
Vrouw Munsterkerk te
Roermond.

tWies Pijls, 72 jr., we-
duwe van Jan Pol-

mans. Corr.adres: G.
Smeets, Lambertusstraat
1, 6071 KL Swalmen. De
plecht, uitvaartdienst zal
worden gehouden vrij-
dag 23 maart om 10.30
uur in de H. Lambertus-
kerk te Swalmen.

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat plotseling, op
de leeftijd van 68 jaar, is overleden, onze dierbare
broer, schoonbroer, oom en neef

Albertus Cornelus
Claessens
echtgenoot van wijlen

Lijkeltje Helena Zwaan
De bedroefde familie:
Familie Claessens
Familie Zwaan

6301 VS Broekhem-Valkenburg a/d Geul
20 maart 1990
Prinses Irenelaan 12
Corr.adres: Pastoor Brouwersstraat 19
6325 CG Berg en Terblijt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben zater-
dag 24 maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Joseph te Broekhem, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
te Valkenburg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 23
maart om 19.00 uur de vigilieviering gehouden
worden in voornoemde kerk. .
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Langs deze weg danken wij allen die ons hun
welgemeend medeleven hebben getoond na
het overlijden van onze vader en opa

Peter Coenen
Uw medeleven was voor ons een geweldige
steun in deze moeilijke dagen.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Coenen

Kerkrade, maart 1990
De zeswekendienst is zaterdag a.s. om 18.00
uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand te Heilust-Kerkrade.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven ons
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder en oma

Martje
te Brummelstroete-

Hoogeveen
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Kerkrade, maart 1990

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moe-
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Johanna
Langenhuizen-Martens

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen
Langenhuizen

Kerkrade-West, maart 1990

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 24 maart a.s. om
19.00 uur in de St. Jozefkerk te Kaalhei-
de.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken Van me-
deleven, de hartelijke condoleances, bloe-
men, h. missenen de begeleidingnaar de laat-
sterustplaats van mijn lieveman, onze onver-
getelijke vader en opa

Wiel Felder
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.

Mevr. L. Felder-Hendriks
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt opgedra-
gen opzaterdag 24 maart a.s. om 18.00 uur in de
St. Antonius van Paduakerk te Bleijerheide.

_._____,.__^_mmi^^mm__._________________■■____"__"._--«

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder
soonlijk te bedanken voor uw medele
bij het overlijden en de begrafenis
mijn dierbre echtgenote, onze zorgzi
en lieve moeder, schoonmoeder en o

Mia L
Schreurs-Speetjeni

betuigen wij u hierbij onze hartelfc
dank. i

J.L. Schreurs en kinderen}
De plechtige zeswekendienst zal wor
gehouden op zondag 25 maart a.s. i>
11.15 uur in de Pancratiuskerk te H1]
len.I j
Voor al uw medeleven en belangstelling bi!
overlijden en de uitvaart van onze moeder en ]

Christiene Verbove!1
weduwe van

Fritz Tackenberg
zeggen wij u van harte dank.

Kinderen Tackenberg
en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden geho*
op zondag 25 maart a.s. orh 11.00 uur in de (
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvang'
Terwinselen-Kerkrade.I "*J

...^________________________________________________________________________________________________________________ m

Uw blijken van medeleven bij het overlij
van onze moeder

Gertrudis
Delbressine-Monfil*

waren voor ons een grote troost.
Hiervoor onze welgemeende dank.

Familie Delbressine
Familie Monfils

De plechtige zeswekendienst wordt gell
den op zaterdag 24 maart 1990 om 19.00 uD
de parochiekerk van de H.H. DionysiuS
Odilia te Sweikhuizen.

I +
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlij'
bedanken voor het medeleven, ons betoond biJ
overlijden en de crematie van onze lieve en zotl
me vader, schoonvader en opa

Jakob Jozef Dauveï
willen wij u langs deze weg hartelijk danken-

Kinderen en kleinkinder^
Kerkrade, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinde*.
zondag 25 maart a.s. om 11.00 uur in de paroc'
kerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske-

-1

I ~~ 1De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man, ""vader, schoonvader en opa
!

Sjeng Orbons
zal plaatshebben op zaterdag 24 maart om 18.0"
in de H. Geestkerk te Brunssum-Noord.

S. Orbons-Roothans
kinderen en kleinkinderen

Maart 1990, Brunssum

{
De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, onZe
der, schoonvader en opa .

Frans Meesen
zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart a.s. om m
uur in de kerk van dé Verschijning van de 0
vlekte Maagd te Molenberg.

Mevr. M. Meesen-KuckelK"
kinderen en kleinkindere"

Heerlen, maart 1990I' —^
Kohl voorspelt Duitse
eenwording in 1992

Kohl zei te hopen dat in
Oost-Berlijn spoedig
een nieuweregering zal
aantreden, zodat het
overleg over de voorge-
nomen economische
unie tussen de Bondsre-
publiek en de DDR snel
kan worden hervat.

Bonn wil dat die econo-
mische unie er deze zo-
mer al komt.

„Als de grote Europese
markt op 31 december
1992 een feit is, zullen
we ook een verenigd
Duitsland aanschou-
wen," zei Kohl. „Wij
willen een snelle ont-

BONN - De Westduitse
bondskanselier Helmut
Kohl heeft gisteren
voorspeld dat deDuitse
eenwording voor eind
1992 een feit zal zijn. Hij
deed dit tijdens een
persconferentie in de
Zuidduitse stad Kon-
stanz, na een tweedaag-
se top met de Spaanse
premier Felipe Gonza-
les.

wikkeling, maar geen
hectische," aldus de
bondskanselier. Eind
1992 moet de vrije Euro-
pese binnenmarkt zijn
verwezenlijkt.

Deeltijd-VUT
voor ambtenares

bij ministerie
jaar verlengd

DEN HAAG - De deeltyd'tS
voor ambtenaren die bij min
ries werken, wordt met eef-L\
verlengd tot 1 juli 1991-
maatregel gold al voor de Ppj
de van 1 juli 1989 tot 1 juli i ,
Dat heeft een woordvoerder m
het ministerie van Binnenl3
Zaken gisteren meegedeeld-
Eind 1989 kwamen Binnen^se Zaken en de ambtenaren jj
trales overeen de VUT tot i
nuari 1991 te verlagen va ns
naar 60 jaar. Een rijksambl^
die minimaal 16 uur per ol
werkt kan aanspraak ma^e A
deeltijd-VUT vanaf een JaaV
dat hij of zij 59 jaar is geW°' d'
De werktijd wordt dan l y>t
helft teruggebracht. Voor ft
uren ontvangt de deeltijd-
100 procent van het laa^idiende salaris en voor de pi
verde werktijd 80 procen 1. v..f
laatste, aldus een verklaring'
het ministerie van Binnen 1 j3fi:Zaken, brengt het nieuwe s
op 90 procent van het laa
diende bruto inkomen. J

Van onze correspondent
PEKING - De Chinese premier Li
Peng heeft gisteren in het Nationale
Volkscongres (parlement) de ver-
antwoordelijkheid op zich genomen
voor de economische crisis. Hij gaf
toe, dat het bezuinigingsbeleid van
zijn regering had gefaald. Maar in
zijn lange rede repte hij met geen
woord over liberaliseringen om uit
de economische crisis te komen, die
is veroorzaakt door de drastische
bezuinigingen.

Miljoenen particuliere onderneme-
ningen op het platteland gingen
over de kop en miljoenen mensen
raakten zonder werk. Li zei, dat
staatscontrole strikt zal worden toe-
gepast en dat de prijzen van essen-
tiële gronstoffen door de staat
wordt bepaald. De wederinvoering
van strikte staatscontrole is in te-
genstelling met het beleid onder de
uit de gratie geraakte partijleider
Zhao Ziyang, die een vrije markt
economie nastreefde.

Van liberalisering echter geen sprake

Li Peng verantwoordelijk
voor economische criris

Anticiperend op mogelijke onrust
op het platteland, kondigde de pre-
mier aan dat de meeste investerin-
gen naar de landbouwsector zouden
gaan. Grote ontevredenheid heerste
er onder de boeren toen de regering
hen waardepapieren verstrekte om
te voorkomen, dat er teveel geld
werd gedrukt. „De staatsraad heeft
gefaald om tijdig krachtige en effec-
tieve maatregelen te nemen," aldus
premier Li.

Niettemin hebben de bezuinigings-
maatregelen de inflatie en de al te
snelle economische groei in be-
dwang gehouden, meende hij. Het
bruto nationaal produkt is scherp
gedaald: van 11,2 procent in 1988
naar 3,9 procent vorig jaar. Hij voor-
spelde voor dit jaar een economi-
sche groei van 5. procent.

Massamoord
op indianen

in Peru

hen is donderdag 15 maart om het
leven gebracht, aldus de indianen.

De Ashaninkas-indianen beschik-
ken niet over adaquate middelen
om zich te verdedigen tegen de aan-
vallen van de guerillastrijders. „We
bevechten ze met pijl en boog, ter-
wijl zij geweren tot hun beschik-
king hebben," aldus een woord-
voerder van de indianen.
In de strijd tussen de linkse guerril-
lastrijders van Lichtend Pad en het
Peruaanse leger zijn in tien jaar
meer dan 17.000 doden gevallen.

stellingen verboden kredieten
aan Namibië te verstrekken of er
nieuwe investeringen te doen.
Tevens gold een verbod op de
import van bepaalde Namibi-
sche produkten.

Bush zei dat deVerenigde Staten
volledige diplomatieke betrek-
kingen met de nieuweRepubliek
Namibië hadden aangeknoopt.

Hij kondigde aan dat zo spoedig
mogelijk ambassadeurs worden
uitgewisseld.

Bush trekt economische
sancties tegen Namibië in

DDR: massale
rehabilitatie

WASHINGTON - President
George Bush heeft gisteren per-
soonlijk bekendgemaakt dat de
Verenigde Staten de economi-
sche sancties tegen Namibië
hebben ingetrokken. Bush sprak
van 'een trots begin' en beloofde
de nieuwe staat onbeperkte toe-
gang tot de Amerikaanse markt.

De sancties waren door Washing-
ton ingesteld tegen Zuid-Afrika,
vanwege het apartheidsbeleid,
en waren tevens van kracht voor
Namibië, omdat het onder Zuid-
afrikaans bestuur stond. De
sancties tegen Zuid-Afrika blij-
ven van kracht. Vanwege de
sancties was het Amerikaanse in-

OOST-BERLIJN - Naar schatting
40.000 Oostduitsers die de afgelo-
pen jaren onterecht zijn veroor-
deeld wegens politieke activiteiten
zullen worden gerehabiliteerd. Dit
heeft het ministerie van Justitie in
Oost-Berlijn gisteren bekendge-
maakt.

De woordvoerder van minister
Klaus Ullmann zei dat er een wets-
ontwerp over die rehabilitatie in
voorbereiding is en zo snel mogelijk
zal worden voorgelegd aan de rege-
ring die nu wordt geformeerd. In die
wet zullen ook materiële vergoedin-
gen worden geregeld voor die men-
sen die onrechtvaardig veroordeeld
zijn.

LIMA - Meer dan 150 indianen van
de Ashaninkas-stam in Peru zijn de
afgelopen maand vermoord door de
maoïstische guerillabeweging
'Lichtend Pad. Dit hebben leden
van de stam gisteren bekendge-
maakt.

De massamoord vond plaats in het
woongebied van de indianen op 700
kilometer van de hoofdstad Lima.
Volgens de indianen werden de
stamleden met geweld weggevoerd
naar een concentratiekamp van de
guerillabeweging. Een vijftigtal van

Stembus
Volgende maand gaan de Peruanen
naar de stembus om een opvolger te
kiezen voor president Alan Garcia.
Waarnemers verwachten dat de
schrijver Mario Vargas Llosa de
hoogste ogen gooit.
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Tamils zijn
er slecht
aan toe

POSTERHOLT - De Rijkspolitie
kan nog steeds niet de namen vrij-
geven van de slachtoffers van het
ongeval dinsdagavond in Poster-
holt. Daarbij kwamen twee Tamils
om het leven.
De politie heeft de nabestaanden

van de slachtoffers nog niet op d<
hoogte kunnen stellen.
Het betreft de 28-jarige bestuurde]
N.J. en de 15-jarige inzittende V. K
De eerste verbleef in een asielzoe
kersopvangcentrum in de Bondsre
publiek. De tweede was onlangs vij
Oost-Duitsland naar de Bondsrepu
bliek gekomen.

De drie andere Tamils (twee ligger
in het Sittardse en één in het Roer
mondse ziekenhuis) zijn er noj
steeds ernstig aan toe. De politie
heeft hen nog niet kunnen horen.
De auto van de Tamils reed bij eer
inhaalmanoeuvre frontaal op een te
genligger.

" Een opname met
symbolische waarde:
de Hongaarse
minister van
buitenlandse zaken,
Gyula Hom (rechts)
en zijn Oostenrijkse
collega Alois Mock
(links) knippen bij
de grensovergang
Sopron-Klingenbach
het 'IJzeren Gordijn'
tussen Hongarije en
Oostenrijk door.

door josfrusch

Cardiologen willen
luchtbrug behouden

Scepsis over snelle uitbreiding operaties AZM

Inkomsten bij orkest mogelijk verzwegen

Fiscale problemen
voorLSO-musici

Kragten: „Op zich is het een slechts
zaak dat patiënten naar Londer
moeten voor een operatie, terwijl z<
in een land wonen waar de hartchi
rurgie op grote hoogte staat. Het ii
triest dat mensen op honderden ki
lometers van hun familie moeter
worden geopereerd. Maar het alter
natief is dat mensen acht maander
op een wachtlijst staan." Een opera
tic in een van de andere Nederland
se hartcentra heeft de voorkeur, al
dus Kragten.

Het Heerlense ziekenhuis heeft aan
geboden een stukje hartchirurgie
over te hevelen van Maastricht naa:
Heerlen. Zon stap heeft volgen:
Kragten nogal wat voeten in de aar
de, realiseert Kragten zich. Dat kar
niet op stelen sprongworden gerea
liseerd. Ook het Academisch Zie
kenhuis Maastricht ziet .hierin geei
reële oplossing op korte termijn.

Doorgaan
De Stichting Nederlandse Hartpa
tiënten die de hartluchtbrug ondei
houdt gaat in ieder geval gewooi
door. Gisterochtend is een groe;
van vijf Limburgse hartpatiënte:
naar Londen vertrokken. De stiel
ting is inmiddels weer bezig met cc:
nieuwe groep mensen die zichzel
hebben aangemeld of die door hu
cardioloog in Sittard, Heerlen c
Roermond naar de stichting zij
verwezen.
Dë stichting heeft dr. Prenger g<
vraagd de hartoperaties in Londe
te blijven uitvoeren en daar heeft d
Maastrichtse hartchirurg positief o
gereageerd, aldus voorzitter Janva
Overveld.

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - De hartluchtbrug
naar Londen moet in stand gehou-
den worden tot de wachttijd voor
patiënten die in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht (AZM) een
bypass-operatie moeten ondergaan
is teruggebracht tot drie a vier
maanden. Dat zegt cardioloog dr. H.
Kragten van het De Weverzieken-
huis in Heerlen. Ook de Roermond-
se cardioloog dr. A. Mattart vindt
dat de hartluchtbrug zonder meer
moet doorgaan. Hartpatiënten die
onaanvaardbaar lang moeten wach-
ten op een operatie zullen zij blijven
verwijzen naar de Stichting Neder-
landse Hartpatiënten die de hart-
luchtbrug heeft opgezet.
Op 9 maart werd bekend dat het
AZM het aantal toegestane hartope-
raties zou mogen uitbreiden van 735
tot 800 per jaar. Dat bericht werd
zeer verheugd ontvangen in Maas-
tricht. Er zou een een einde komen
aan de door de Maastrichtse hart-
chirurgen gesteunde hartluchtbrug
naar Londen,verklaarde de directie
van het ziekenhuis. Nog afgezien
van het feit dat de luchtbrug een ini-
tiatief is van de Roermondse Stich-
ting Nederlandse Hartpatiënten,
was deze uitspraak ook wat al te op-
timistisch.
Het realiseren van extra hartopera-
ties in Maastricht is een zware klus.
HartchirurgPenn - die denkt dat hij
is staat is de zaken zo strak te reor-
ganiseren dat het lukt - is hierover
nog in gesprek met de directie.
Voorlichter Groenevelt van het
AZM erkent echter dat er nogal wat
tijd overheen zal gaan voor een uit-
breiding te realiseren is. „Er is nog
geen zicht op hoe lang het zal duren.
Het is allemaal nog vaag en ondui-
delijk."

- Een aan-
'öelgische musici van, Limburgs Symfonie

' est heeft problemen
de fiscus in eigen

1 !" Het betreft die musi-r vijf of zes in totaal, die
j'&st dienstverband zijn
'iet LSO en daarnaast

„.functie als docent ver-
'&n in België,
'houden hun inkomsten
jj orkestmusicus in Ne-

'kndse dienst jarenlang
fben verzwegen voor
1 Belgische belasting-
Nt. Eén van hen, die -
Pr wordt beweerd - een
Ntingaanslag van vijf
ftioen Belgische francs
Jtn 250.000 gulden):sft ontvangen, is ge-

>ödzaakt zijn kostbare
W te verkopen.
?®h de LSO-gelederen zijn de"Aderen danig verhit over
.affaire. De Belgen verwijten

hun namen te?en doorgegeven aan het Bel-
j?e Ministerie van Financiën,
j 1om zo een mogelijkheid te
*Jt hen uit het orkest te wer-
°at zou op zich niet ondenk-
*ijn gezien de slechte reputa-

deze musici hebben bin-
*>et orkest vanwege hun ge-;e betrokkenheid bij het artis-

LSebeuren en het veelvuldig

Karlspreis voor
dr Gyula Hom

’Weg naar vrede en eenheid in Europa geëffend’ vrijheid en de toekomst van Europa
niet afhankelijk is van zijn opper-
vlakte en zijn bevolkingsaantal, niet
van zijn wapensterkte en zijn econo-
misch potentieel, maar van de mate
waarin het de vrijheid en de rechten
van de mens tot richtsnoer van zijn
politiek handelen naar binnen en
buiten maakt. „De Hongaren hiel-
den de Oost-West-dialoog over ont-
spanning en wapenvermindering in
de jaren tachtig overeind, toen an-
dere staten dit proces al lang afge-
schreven hadden. „Gyula Hom
noemde de stationering van vreem-
de troepen in de Europese staten
een anachronisme" en als een van
de eerste prominente Hongaren
kenschetste hij de berechting van
de later geëxecuteerde premier
Imre Nagy als een 'showproces'.

Horns engagement voor een Paneu-
ropese vrede ziet het Comité voor de
Toekenning in het streven van de
Hongaarse bewindsman verdragen
met de EG te sluiten alsmede in het
officiële Hongaarse verzoek om toe-
treding tot de Raad van Europa.

Hom (57) is sinds mei 1989 minister
van buitenlandse zaken. Hij spreekt
Russisch, Servokroatisch en En-
gels, is getrouwd en heeft twee kin-
deren.

Van onze redactie buitenland
AKEN/BOEDAPEST - De Hon-
gaarse minister van Buitenlandse
Zaken, dr. Gyula Hom, krijgt de
41ste Internationale Karel-de-Gro-
te-Prrjs van de stad Aken. Alle ze-
ventien leden van het prijsverle-
ningscomité hebben zich achter het
desbetreffende voorstel geschaard.
De bewindsman heeft gisteren in
Boedapest verklaard de onderschei-
ding in dank te zullen aanvaarden.
De uitreiking vindt plaats op He-
melvaartsdag (24 mei) in de kro-
ningszaal van het raadhuis in Aken.
Dr. Hom is de eerste prijsdrager uit
een Oosteuropees land. Hij krijgt de
Karlspreis voor zijn grote verdien-
sten in het proces van veranderin-
gen binnen Europa, zoals zich dat
thans voltrekt.

Na de demontage van de grensob-
stakels tussen Hongarije en Oosten-
rijk in mei en juni jongstledenwerd
aan tienduizenden Oostduitsers de
mogelijkheid geboden over deze
grens naar West-Duitsland uit te
wijken. Met deze opstelling hield
Hongarije zich aan het onbeperkte
recht op bewegingsvrijheid voor
alle burgers van Europa, zoals dit

Ontoereikend
Cardioloog Kragten gelooft niet in
een snelle oplossing van de proble-
men in Maastricht. De faciliteiten
en voorzieningen in het Maastricht-
se ziekenhuis, zijn voorzover de.Heerlense cardioloog kan overzien,
ontoereikend om een uitbreiding
van het aantalhartoperaties te reali-
seren. „Het is daar tjokvol. Ze kun-
nen daar de capaciteit niet uitbrei-
den."

„Ik weet dat het ziekenhuis zijnbest
doet, dat de hartchirurgen willen,
maar ze bieden mij geen enkele ga-
rantie dat ze de wachtlijst terug
kunnen brengen. Om dat te berei-
ken moeten er structurele verbete-
ringen worden aangebracht." De
Roermondse cardioloog Mattart
heeft de indruk dat de rek er wat uit
is in het Maastrichtse ziekenhuis.

Mikennine

i» directeur Peter van de Braak
j*JU deze insinuaties echter

'^Klem. „Wij zijn nooit bena-k^°or de Belgische fiscus. WelJj^ri ons diverse Belgische in-
!J>fcs, waarvan ik de naam niet
J*s meer weet, gebeld met het
Jj^k informatie te verstrekkenL de betreffende musici. DieH^n wij niet gegeven. Wel heb-
dij de musici van een en an-

P de hoogte gesteld".
L
KQe Braak wilde verder kwijt,
tt et voor de Belgische fiscus
nlioeilijk is na te gaan welkejjrsche musici bij het orkest
|f s n: „Die informatie kunnen ze
l >n ons programmaboekjeys_y_

kactief
Ej is dat één van de Belgi-
Hr J^usici, die bij deze zaak is
it| *ken, de violist Charles Jon-
>h.prige week door het orkest

°fi-actief is gesteld.

neeft helemaal niets met
Sq ?.aak te maken", aldus detj^recteur, „het betreft een in-

maatregel."

Engagement
In de motivatie van Horns uitver-
kiezing zegt het Comité van Toe-
kenning onder meer dat Gyula
Hom aangetoond heeft dat de bij-
drage van een land aan de vrede, de

De Westduitse regering toonde zich
destijdszeer onder de indruk van de
begripvolle houding van de Hon-
gaarse autoriteiten. Zowel bonds-
kanselier Helmut Kohl als minister
Hans-Dietrich Genscher van bui-
tenlandse zaken, verklaarden toen
dat de Bondsrepubliek deze door de
Hongaren voor eigen verantwoor-

ding genomen beslissing nooit zou
vergeten.
Bij de toekenning van de Karel-de-
Grote-Prijs wordt per traditie sterk
rekening gehouden met politieke,
culturele en sociale inspanningen,
die gericht zijn op de eenwording
van en duurzame vrede in Europa.
Daarbij zal het Karlspreis-comité in
de toekomst meer dan tot dusver
het geval geweest is, de blik op
Oost-Europa richten.

met name in het Verdrag van Hel-
sinki (CVSE) geformuleerd is. Vol-
gens het Comité voor de Toeken-
ning van de Karlspreis heeft Gyula
Hom mensen niet slechts in hun
geestelijke en existentiële nood de
helpende hand gereikt, maar heeft
hij ookvoor alle Europeanen deweg
naar vrede, vrijheid en eenheid
geëffend. ■

worden bespaard. Mijn vrouw
noemt me sedertdien dan ook: de
man van acht miljoen".

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN RAMEN-deurenIl . * u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek |IDOUW-elementen Wti Gem. Heerlen tel. 045-213928

Gedurongenafscheid dierenaris Van Golsiein Brouwers
In de jaren 80 eiste varkenspest de
aandacht van „de man van acht mil-
joen" op. „Omdat de epidemie met
ruimen en vervoersverboden niet
tot staan kon worden gebracht, wer-
den eeneneenkwart miljoen var-
kens ingeënt. Er waren 100 dieren-
artsen en 400 hulpkrachten mee be-
zig. Na de eerste dag gebruikten ze
maar wat graag een stofkapje!

’Risico’s opstalgroter

tan varkenshouder denkt'
door jan van lieshout

,1 .p1^ -Om gezondheidsrëde-
\ *°et drs Wim van Golstein

uit uit Haelen zijn loop-
.°°rtijdig beëindigen. Eenen-ar-was de dierenarts bij de

%t,ü voor Dieren in
\hBr. g van de Varkensge-
\ s

e
t
ld2org. Hij blijkt allergischNco en die in varkensstallen

tiNofi, n' °ndanks het gebruik
%le £aPJe en stofhelm raakte hij
f tstel^uren in acute ademnood.

S(o
yk werd voor zijn leven geJ

logie. Gretig lijfde Hendrix uit Box-
meer de viroloog in. Behalve vee-
voeders produceerde deze ook ent-
stoffen. Voor problemen konden
beklante kippen- en varkenshou-
ders zich tot zijn bedrijfsdierenarts
wenden. Enige teleurstelling kon
Hendrix niet onderdrukken, nadat
Wim van Golstein Brouwers in 1959
op een aanzoek van dr Piet Tacken,
directeur van de Gezondheids-
dienst voor Dieren in Heythuysen,
was ingegaan.

„Onder de Limburgse varkenssta-
pel heerste de snuffelziekte: een
ziekte die door neusafwijkingen
wordt gekenmerkt en gemakkelijk
tot longaandoeningen leidt", licht
de nu 60-jarige dierenarts toe. „Snel
stelden we vast dat het iets met het
stalklimaat te maken had. Daartoe
was ook de biggengriep te herlei-
den. Vandaar dat we in Scandinavië
een licht opstaken en klimaatsver-
betering bepleitten.

Ook had drs Van Golstein Brouwers
een groot aandeel in de promotie
van kunstmatige inseminatie in de
varkenshouderij. „Toen ik kwam,
zat de KI volkomen in een slop.
Slechts 30 procent van de zeugen
raakte drachtig. Door middel van
KI worden in Limburg thans tweeë-
neenkwart miljoen varkens per jaar
geproduceerd. Dat is 13 procent van
de landelijke productie. Door deze
schaalvergroting zijn de risico's
aanzienlijk groter geworden; ook
voor varkenshouder en dierenarts.
Je hoort dan ook steeds meer klach-
ten over allergische aandoeningen.
Als ik mijn stofhelm of stofkapje
vergat op te zetten, wist mijn vrouw
dat welvertellen. Ik hoestte en piep-
te en kwam enkele keren in acute
ademnood".

Achteraf bleek de gebruikte entstof
met een rundervirus besmet, waar-
door biggen kort na de geboorte
symptomen van varkenspest ver-
toonden. Ten onrechte werden die
bedrijven geruimd. Het Rijk werd
hiervoor verantwoordelijk gesteld,
de schadeclaim van viereneenhalve
ton door de rechter toegewezen".

Ademnood

"Drs Van Golstein Brouwers

I^rn hiJ een stuk gezondheid■ -t^e rioeten inleveren, is de schei-
lp ' .Jpurenarts allerminst verbit-.^i-'L k unt het toch niet meer te-
i^Nit "* lacht hij breeduit.
tP ftio oogPunt van algemeen be-
i^1 n a det. hem toch van het hart

erii >. intensivering van de vee-
<!? v9n ri

gevaar voor de gezond-
CS^ouri mens groter is dan var-
io lene

ers en dierenartsen veron-
Ceed?' Ik ben niet de enige die
V <l*, *,?ngen moet stoppen.
ifc^Hr..., lerer>artsen, die zich inCtla?d> Gelderland en Over-
iget>s gezondheidszorg voor

tldh 0°jCupeerden' stappen omv% H ,sreder>en op. Dat geeftKen , 'Cwe
"s bewaart drs Van Golstein

L«*H a^ 00k aangename herinne-
V" 4rri £&l carrière- Afgestu-
% In? 1J blj de Gravendienstdil ndance ingedeeld. Met
!^^_enstplichtige dierenartsen

groef hij de Duitsers op die tijdens
de tweede wereldoorlog in Neder-
land waren „ingekuild". Ze werden
in Ysselsteyn herbegraven. Het was
een ruige hap. In Bergen aan Zee
presteerden de doodsgravers in wa-
penrok het om tijdens kantinepau-
zes in doodskisten te gaan kanoën.

Bacteriologie
Na diensttijd verdiepte drs Van Gol
stem Brouwers zich in de bacterio

Jeukpest
In het midden van de jaren 70 brak
de ziekte van Aujesky uit, zo ge-
noemd naar de Hongaar van die
naam die de jeukpest bij varkens in
1902 als eerste beschreef. Het is een
besmettelijke ziekte, waarbij de be-
smette varkens verschijnselen van
rabies vertonen. In Bulgarije was
een vaccin ontwikkeld dat stukken
goedkoper was dan de entstof die
wij in eerste aanleg gebruikten.
Door de entstofin Bulgarije te gaan
halen kon in korte tijd'/ 8 miljoen

Die tijd is nu voorbij. Vanaf vrijdag,
wanneer drs Van Golstein Brou-
wers een afscheidsreceptie wordt
aangeboden, heeft hij alle tijd voor
zijn tuin, voor wandel- en fietstoch-
ten in het lommerrijke Leudal -
hobby's dieer tot nu toe vaak bij in-
schoten.
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Van onze verslaggeefster

SITTARD/HEERLEN - De eerste week van het experiment
'vermeende probleemdrinkers', opgezet door het Sittardse
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD), is volgens
Bastiaan Ponte teleurstellend verlopen. Slechts drie mensen
hebben zich telefonisch gemeld voor een nader gesprek. Met
als doel het beheersen van hun drankgebruik.

Pistolen uit
politiebureau

gestolen...
DILSEN/STOKKUM - Onbe-
kenden hebben in de nachtvan
dinsdag op woensdag ingebro-
ken in het politiebureau van
Dilsen/Stokkum (B). Ze gingen
aan de haal met vier pistolen
Smith and Wesson, die zij in
een oude brandkast vonden.
Verder namen zij vier radiozen-
ders en een onbekend bedrag
aan geld mee. Van de daders,
die binnenkwamen door een
raam te forceren, ontbreekt
ieder spoor.
Het is de tweede keer dat er in
het politiebureau ingebroken
wordt. Vijfjaar geledenwerden
er eveneens wapens en zenders
gestolen. Die diefstal is nooit
opgelost.

Langzaam
„We hebben zelf het idee dat het al-
lemaal wat langzaam op gang komt.
Het zal toch over een langere ter-
mijn moeten worden uitgestreken.
Ik denk dat de mensen de adverten-
tie met situatie-beschrijving wel le-
zen. Maar wanneer zij zichzelfhierin
herkennen, is het blijkbaar niet zo
makkelijk de telefoon te pakken."
Het experiment duurt nog tot me-
dio juni. Voor meer informatie: al-
leen tussen' vier en vijf uur 04490-
-21320. Vragen naar Bastiaan Ponte.

vragen. Van een van die personen
vermoed ik dat het niet om haarzelf
gaat, maar om de partner", licht
Ponte toe.

Het CAD startte vorige week maan-
dag met een project dat speciaal ge-
richt is op mensen die zich afvragen
of vier a vijf glazen alcohol per dag
teveel is of nog net kan. Zij kunnen
met een van de vier medewerkers
van het consultatiebureau hierover
een afspraak maken.

Verder is er tegen een kleine ver-
goeding een 'zelf-hulpboekje' be-
schikbaar. Hierin kunnen zij in een
dagboek het eigen drankgebruik
bijhouden. De nuttige tips in dit
boekje zijn bedoeld als steuntje in
de rug.

„Er druppelt een enkel telefoontje
binnen van mensen, die onze adver-
tentie gelezen hebben en om hulp

niet precies te noemen. „Mensen
hadden in een eerder artikel over
een bepaald onderzoek het woord
spin zien staan. Meteen kwamen er
telefoontjes binnen of wij een cur-
sus wilden beginnen om mensen
over hun spinnen-angst heen te hel-
pen", aldus de woordvoerster.
Er bleek zoveel belangstelling te
zijn voor een dergelijke cursus, dat
de vakgroep het initiatief nam.

Inmiddels zijn er 35 deelnemers aan
de cursus. De vakgroep begeleidt
twee personen per dag en zal gezien
de ruimte niet meer dan 40 cursisten
aannemen.
Mensen die hun spinnen-fobie wil-
len overwinnen kunnen telefonisch
contact opnemen met Arnoud
Arntz, tel. 043-888 177/152.

Stap voor stap
dichter bij spin

RL Maasticht start anti-fobiecursus

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT/HEERLEN - De
vakgroep Experimentele Psycho-
pathologie (EPP) van de Rijksuni-
versiteit in Maastricht start aan-
staande maandag een speciale cur-
sus. Ze willen mensen van hun
angst voor spinnen afhelpen. De
cursist wordt gedurende een paar
uur, individueel, stapje voor stapje
dichter bij de spin gebracht.

„Het is niet de bedoeling dat de cur-
sisten onze spinnen doodslaan. En-
kele mensen hebben veel moeite ge-
daan om ze uit allerlei kruipruimten
te halen. Slechts enkele van deze
beestjes overleefden deze reis. Ze
waren niet gewend aan de buiten-
lucht. We willen alleen dat mensen
hun angst voor dit insect overwin-
nen."

De cursist gaat samen met iemand
van het team naar eenkleine ruimte
in het Biomedisch Centrum in
Maastricht. Daar zit een grote spin
in een glazen potje. Eerst wordt er
op afstand over de spin gepraat.
Maar langzaam aan zal de cursist
dichter naar de spin gebracht wor-
den. En dan wordt geprobeerd ofze
de spin over hun hand durven laten
lopen.

Zonder dwang
Een onderzoeksassistente van het
project 'Anti-spinnen-angst' van de
RL benadrukt dat de cursisten zon-
der dwang begeleid worden.
„Zeworden niét gedwongen om een
spin in de handen te pakken, maar
als ze het durven is het natuurlijk
mooi."

De aanleiding voor het project is

HEERLEN - Het Vrouwenhulpcen-
trum 'Lange Lies' start maandag 2
april met een therapiegroep voor
lesbische vrouwen. Afhankelijk van
de woonplaats van de deelneem-
sters vindt de bijeenkomst in Heer-
len of Maastricht plaats. Verdere in-
formatie kan ingewonnen worden
op het adres Grasbroekerweg 166 in
Heerlen, tel. 045-722727. Uiterlijke
termijn van aanmelden is 31 maart.

Therapiegroep
lesbische vrouwen
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De reis is dan wel gepland, °\.
de finish noeten ze nog nad
ken. Die moet namelijk op cc?e$orgineel mogelijke wijze ë^Vgji
ren. Geraldine en Marcel heb ~inmiddels de hulp ingeroeP..,
van familie, vrienden en et\M;
sen om massaal naar het
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koppels wederom om kloK
twaalf verwacht worden.

Qls d«
De reis zit er dan wel op a'.^ikalender pinkstermaandag ■ijgt-
aangeeft, maar het werk $
Binnen enkele weken moete
het reisverslag klaar beb f,.
Compleet met foto's. Van SP^
sors krijgen ze fotorolletjes. j_g.
en video-camera mee. "ie ft
beste verslag maakt kaf1 js
Crystal Globe winnen. En d^0p
best nog wel een plaatsjevo
de kast.

anita thijss^

Geraldine Beaujean en Marcel van Kasteren uit Heerlen winnen rejs

# Geraldine en
Marcel bij de
wereldkaart.
Over enkele
weken reizen ze de
wereld rond.

Foto: DRIES LINSSEN

De wereld rond
in dertig dagen

Cursus voor
alternatief
gestraften

Dat een kwart van de in totaal hon-
derd cursisten weer terugvalt moet
niet al te feitelijk worden opgevat,
aldus cursusleider R. de Waal. Als
jongerenzich niet meer aan een ver-
grijp schuldig maken, hoeft dat niet
aan de cursus te liggen. Vaak heb-
ben ze daarnaast ook een andere al-
ternatieve straf opgelegd gekregen.
Bovendien hebben sommigen de
cursus al een jaar geleden afgerond
en anderen pas een halfjaar.

Vijf
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten waarop gepraat wordt met
slachtoffers en politie en waar de
jongeren ook zelf opdrachten moe-
ten doen. Een video laat slachtoffers
vertellen hoe zij een delict hebben
ervaren. Wie twee keer niet komt,
kan wegblijven en krijgt uiteinde-
lijk geen getuigschrift.

Het ministerie van justitie heeft vo-
rig jaar al verzocht om de landelijke
invoering van decursus te bekijken.
Die kan er wat betreft deLandelijke
Organisatie Slachtofferhulp nu ko-
men.

HEERLEN - Er komt in het hele
land een cursus die veroordeelde
jongeren als alternatieve straf be-
grip moet bijbrengen voor het
slachtoffer. In vier plaatsen is 1,5
jaar geëxperimenteerd met deze
cursus.

De experimenten in Leeuwarden,
Arnhem, Dordrecht en Utrecht zijn
succesvol geweest: de meeste cur-
sisten weten na afloop meer van de
gevolgen van hun daden voor
slachtoffers en denken ernstiger
over delicten. Eén op de vier maakt
zich echter toch weer schuldig aan
een vergrijp. Dat blijkt uit het giste-
ren door de Landelijke Organisatie
Slachtofferhulp gepresenteerde
eindverslag van het experiment.

Imagoverbetering doelstelling van actie

Landelijke open dag
metaal en elektro

HEERLEN - Metaal-en elektrobe-
drijven houden zaterdag een lande-
lijke open dag. Verspreid over heel
Nederland, zetten 350 grote en klei-
ne bedrijven hun deuren open voor
iedereen, die meer wil weten over
opleidingen en werk in deze sector.
Deze dag vormt het hoogtepunt van
de actie 'Kies Techniek', een initia-
tief van de werknemers en werkge-,
versorganisaties in de metaal en
elektro.
Volgens Limpens van de Metaal-
unie van het district Limburg heeft
de metaal -en elektro-industrie de
laatste jareneen niet zo positief ima-
go gekregen.

„Door dit slechte imago is er minder
instroom van jonge mensen. Onze
doelstellingen zijn een imagoverbe-
tering en een verhogingvan het aan-
zien van het vakmansschap. Verder
willen wij de jeugd laten zien dat er
een goed toekomstperspectief is in
deze branche."
Onder de slogan 'Kies techniek, dan
ga je het helemaal _ maken', kan
iedereen kennis maken met de mo-
derne werkwijze en methodiek in
de metaal-en elektrobedrijven. Ook
wordt er verteld wat de mogelijkhe-
den zijn in deze sector en welke ver-
schillende opleidingen er voor dit
beroep zijn.

HEERLEN - De eerste po-
ging mislukte. Want vorig
jaar al wilden Geraldine
Beaujean en Marcel van
Kasteren uit Heerlen deel-
nemen aan de Caballero
Reis Om De Wereld-wed-
strijd. Maar het tweetal
moest examen doen, dus
kwam het er niet van. Dit
jaar waagden zij een nieuwe
poging. Voor 2 januari dien-
den ze het voorstel in. De
jury vond het idee leuk en
verzocht Marcel en Geraldi-
ne voor 28 januari het reis-
plan te maken. Precies op
tijd lag 'Balanceren op de
nullijn' voor de neuzen van
de juryleden. Toch moesten
Geraldine en Marcel nog tot
23 februari wachten op de
uitslag van de wedstrijd.
„We zijn er steeds in blijven
geloven," vertelt de 22-jari-
ge Geraldine. Samen met
vriend Marcel (24) sprong ze
een gat in de lucht, toen hun
namen bekend werden ge-
maakt tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst in hotel
Krasnapolski in Amster-
dam. „Te gek gewoon", rea-
geert Marcel nu nog met
pretlichtjes in zijn ogen.„De bedrijven in onder andere

Maastricht, Schinnen, Echt, Geleen
en Roermond zullen die dag nor-
maal produceren, zodat iedereen
een goed beeld kan krijgen van wat
er allemaal bij komt kijken. Het
wordt dus niet mooier gemaakt dan
het in werkelijkheid is."
De actie is in eerste instantie gericht
op de schoolverlaters van basis-
scholen. Het tweede jaar wordt het
lager beroepsonderwijs en de mavo
als doelgroep aangesproken. Het
jaar daarop staat de imagoverbete-
ring in het algemeen centraal.
De bedrijven staan 10.00 uur tot
16.00 uur voor geïnteresseerden
open.

Aan die spannende happeningin
het Amsterdamse hotel ging nog
heel wat vooraf. Toen eenmaal
alles op papier stond, volgde er
een gesprek met een zeer des-
kundige jury. Het leek wel een
sollicitatiegesprek. „Een jury
achter een lange tafel. En wij aan
een klein, ovaal tafeltje ervoor,"
herinnert Geraldine zich. Maar

bijvoorbeeld met een 'round the
worldticket' niet mogelijk is. Een
pluspunt voor ons, vond de jury.
Wij speelden dat wel klaar." Sta-
pels folders, timetables van
vliegtuigmaatschappijen, reis-
boeken, jazelfs encyclopendieën
werden er op nageslagen om een
zo goed mogelijk reisplan voor
de dag te toveren.

Zwaar

het ging allemaal goed. Na de uit-
verkiezing kon alleen de zware
medische keuring roet in het
eten gooien. Maar ook dat lever-
de geen problemen op. De condi-
tie en gezondheidstoestand was
in orde. Gelukkig maar, want ze
hebben zoveel zin in deze reis.

Twee bijeenkomsten met de an-
dere deelnemers hebben ze al
achter derug. Er volgen er mis-
schien nog twee. „We gaan heel
goed voorbereid op reis. Om de
drie dagen moeten we ons ergens
melden. Daarom hebben we ge-
leerd een telex en een fax te be-
dienen. Telefoneren was geen
probleem, dat konden we al",
zegt hij lachend. De onderwer-
pen van de andere koppels zijn
geheel anders. Een voorbeeld:
'Sneeuw onder de zon', 'Bedreig-

de diersoorten', Achterbhjiselen
van buitenaardse wezens.
De reis van Geraldine en Marcel
begint op zaterdag 3 mei op het
Museumplein in Amsterdam.
Alle koppels vertrekken om
klokslag 12 uur. Het eerste reis-
doel is Rupelmonde in België.
De geboortestad van Gerardus
Mercator. De bekende aardrijks-
kundige ging ook uit van de
evenaar. De volgende daad van
het tweetal: een Vlaams pension-
netje opzoeken om te genieten
van de laatste Westerse maaltijd.
Want vanaf Brussel wordt naar
Nairobi gevlogen.
Geraldine en Marcel hebben
voor zoveel mogelijk verschillen-
de vervoermiddelen gezorgd. De
fiets, bus, tram. En de trein
wordt genomen om van Mom-

Goedkoop
Ze houden beiden van reizen.
Verkenden Zuid-Europa met de
trein. En droomden er altijd al
van een wereldreis te maken.
Maar wie moet dat betalen? Nu
krijgen ze dekans. Binnen dertig
dagen met een budget van 8000
gulden per persoon balanceren
op de evenaar. „Het was een hele
klus om zo goedkoop de wereld
rond te kunnen. We wilden bo-
vendien Zuid-Amerika en Afrika
bezoeken. Een combinatie die

Postbode
overvallen

LUIK - Een Luikse postbode
werd gisterenmorgen in zijn
been geschoten, omdat hij wei-
gerde zijn brieventas aan een
overvaller te geven. De man is
zwaar gewond naar het zieken-
huis gebracht.
Tijdens zijn ronde duwden
twee mannen op een bromfiets
de postbode een wapen onder
zijn neus. Zij gingen er met een
buit van 600 gulden vandoor.
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Weinig reacties op
project CAD Sittard Nog nooit 'n metaal- of elektro-

technisch bedrijf van binnen gezien?
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Giden enZn.B.V, Wolfhagen 3, Schinnen.



Totnutoe slechts zes tips bijpolitie binnengekomen

verkrachters met wit
busje nog spoorloos

Bromfietser

Van onze verslaggever

J-SBERG - Het 25 man sterke recherche bijstandsteam
*t nog tevergeefs naar aanknopingspunten in de verkrach-
kzaak van de 39-jarige vrouw uit Hulsberg. Het inderhaast

team stelde gisteren wel vast dat het slachtof-
■Jirect na de confrontatie met de aanranders op een bospad
lisberg is verkracht.

■ tegenstelling ioi een eerdere

| waarbij verondersteld werd?e verkrachting had plaatsge-
JJen tijdens een rit door Zuid-OUrg met de witte bus van de

I^eft zich nog geen getuige ge-
die informatie kan geven over

*>tte bus of over de identiteit
s^

van de inzittenden. „Behalve de we-
tenschap dat een der daders een
baard droeg, blijft het voorlopig gis-
sen", aldus politiewoordvoerder
Steens gisteren. Hij zei ook dat de
toestand van het slachtoffer, rede-
lijk is.

Tips

Na twaalfoperaties in één week

Hartchirurg Penn
terug uit Egypte

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Twaalf opera-
ties verrichtte de Maastrichtse
hartchirug dr Olav Penn in pre-
cies één week in de Egyptische
hoofdstad Cairo. Een week lang
stond het Maastrichtse team pa-
raat om zieke Egyptenaren van
hun hartkwaal af te helpen.
„Dankbaar werk," reageert dr
Olav Penn, inmiddels alweer te-
rug in zijn vertrouwde werkka-
mer in het Academisch Zieken-
huis.

„Eigenlijk zou het vaker moeten
gebeuren,"meent hij, doelend op
de grote vraag naar dit soort me-
dischehulp. De kans is groot dat
dit jaarnog een reisje naar Zuid-
Polen wordt gemaakt om een
aantal hartoperaties uit te voe-
ren.

Een hoogleraar uit Cairo deed
het verzoek aan dr Penn om in
Egypte operaties te verrichten.
„Het is veel goedkoper om met
vijfpersonen en apparatuur naar
Cairo te reizen dan één patiënt in
Maastricht te behandelen. Daar-
om kozen we voor deze oplos-
sing."

Team
Olav Penn reisde dus niet alleen.
Hij nam onder andere cardioloog
dr Smeets en cardiofysicus Das-
sen mee. Het hele team nam voor
deze trip verlofdagen op. De

werkt, kreeg totnutoe zes tips.

Het misdrijf in Hulsberg heeft diepe
indruk gemaakt. „Dat is gisteren al
duidelijk geworden en daarom is
ons er allesaan gelegen de daders te
vinden", zei Steens gisteravond na-
dat een buurtonderzoek in Huls-
berg weinig nieuwe feiten bleek op
te leveren.
Totnutoe staat vast dat het slachtof-
fer om half acht per rolstoel is ver-
trokken bh' de bejaardenwoning
van haar moeder en vrij snel daarna
door de inzittenden van een busje
wordt lastig gevallen. De vrouw is
daarbij met een mes bedreigd en ge-
dwongen een bospad op te rijden.
Op die plaats heeft de dubbele ver-
krachting plaatsgevonden. Nadat
demannen waren weggereden heeftExtra subsidie

voor omvormen
en mijnmuseum

Vagen over

Nachttrein
" Direct nadat de politie was gealarmeerd over de brute verkrachting, probeerde de technische
recherche sporen op deplaats van het misdrijfveilig te stellen. Foto: FRANSrade

Nieuwe onderhandelingspoging levert niets op

Morgen kort geding
staking bij Campina

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs ...

r*^ï^ - j ji.' lj j j
L-^K__eJA" WrHJaJQ* J^jM^\£-_|)£- Kerkrade.
"f Dl I F C H I O N Straterweg 47 / Dom. Mijnstraat
■Jr^^ ' ' ' ' Tel. 045 - 455151"

I
| . »an onze verslaggever
t - De Statenfractie
f tO^oen Links heeft GS van Lim-,k gevraagd het aanbod van NS
\u nachttrein door Zuid-Lim-,i^* 'aten rijden, positief te bena-
fyj 'De NS wil eventueel zon
fy/Ussen Maastricht - Sittard -tl)*11 - Maastricht wel laten rij-
''teh ar an moeten de provincie
Vn mdc steden bijdragen in de

k . "VpCt'es van Groen Links in de
\ u nteraden van Sittard; Heer-
t(j^stricht en Roermond deden
"Nan cc aan e hand om op

J> en zaterdag tussen 1.30 en
!*V(Pr trein te laten rijden als

°B j^'ddelvoor de vele mensen, p dagen uitgaan.
%n > .«H r in de Staten vraagt GS
*f stimburg nu of dit college posi-

eh at tegenover het voorstel van
\>L.£f GS met decolleges van de
Ht, **en steden om de tafel willen\ g ten om een en ander terege-
*t>r °en Links vindt namelijk dat*|l het ric'e er a^es aan moet doen

6t. initiatief van de grond te

Van onze verslaggever

ROERMOND - Een tweede onder-
handelingspoging van de directie
van Campina met de Voedingsbond
FNV gisterenmorgen heeft weer
niets opgeleverd. Dat heeft woord-
voerster Wendy Young van deVoe-
dingsbond FNV bekend gemaakt.
Het kort geding dat de directie van
Campina aanhangig heeft gemaakt
tegen de Voedingsbond FNV dient
vrijdagochtend voor de president
van rechtbank in Den Bosch. De

werknemers bij de ijsfabriek Cam-
pinazullen de staking in ieder geval
tot vrijdagochtend voortzetten.

De directie deed de werknemers en
de vakbond het voorstel om in af-
wachting van een uitspraak van de
Contactcommissie zuivel over het
uitbetalen van de toeslag voor extra
uren alvast aan het werk te gaan.
Dat zou dan niet 40 uur hoeven te
zijn zoals gebruikelijk vanaf half
maart, maar de 36 uur die zijn vast-
gelegd in de cao.

(ADVERTENTIE)

-Forse korting maakt m nu nogn
jj^utersvriendelijker.

Headstart Explorer. PC met 512K geheugen.
Software ingebouwd op 256K geheugen.
Met muis en kleurenmonitor.

-S! sJII Van 2.195,- voor <4 700
**** "* iËËIË "

''WllMiliM ■■■^■ir Ook leverbaar met monochrome monitor.
aJÊ ■!' " Van 1.795,-voor 4 IQQ

Afdingen geld.g zolang de voorraad strekt. 'tWorfJt StCCÖS leuker bij V&D.—^
Niet verkrijgbaann Brunssum en Kerkrade.

Celstraffen geëist van 2½ en 1½ jaar

Auto’s gestolen
op bestelling
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Japanners kiezen
vaak voor Limburg

Het verspreidingspatroon van de
Amerikaanse bedrijven in Neder-
land lijkt veel op dat van de Japan-
se. In de afgelopen vijfjaar vestig-
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De 77 Japanse bedrijven die tussen
1985 en 1989 voor Nederland kozen
waren goed voor bijna 1.100 nieuwe
arbeidsplaatsen.

pEN - Van de negen Japanse
l"en die in 1989 of begin 1990

gingen of hun komst naar
fland aankondigden, kozen er
'°or Limburg. Het zijn voorna-
f, productievestigingen die

komen. De dienstver-re vestigingen concentreren
1deRandstad.

*r nieuwe Japansevestigingen
I>burg zijn Plalloy MTD Ker-'Dyneema, Kuron en Showa in
■en.

den zich 258Amerikaanse bedrijven
in Nederland die goed waren voor
ongeveer 3000 arbeidsplaatsen. Het
aantal Amerikaanse productievesti-
gingen neemt licht toe, en het aantal
dienstverlenende bedrijven daalt.

Amerikaans
Nieuwe Amerikaanse bedrijven in
Limburg zijn Rexham Kerkrade,
Du Pont Bom, Caddock Kerkrade,
Davidson-Marley Bom en OTC
Kerkrade.

De politie in Nuth/Beek die samen
met het bij standsteam aan de zaak

Van onze verslaggever
- Het Mijnmuseum

H*t abdijcomplex Rolduc te
ade krijgt van zowel de pro-

H* alsook van het Streekgewest
l 'ijk Zuid-Limburg voor dit
i,?11 het komend jaar een extra'«ie.
ik-, .t^cie en gewest geven dit jaarj,"000 gulden extra en volgend

eens 20.000 gulden. Het
I 's nodig om de overgang vaniJjHJnmuseum naar een indu-jii' archeologisch museum mo-
I? te maken. Zoals bekend ziet

ovincie graag zon industrieelitp'ogisch museum binnen haar
IjP11 en is besloten het Mijnmu-
H. daartoe om te vormen. Bin-lv^e komende twee jaarmoet die

"^ling zijn beslag krijgen.

Het verhoor van de getuigen lever-
de weinig nieuwefeiten op. Een van
de getuigen die zich over het slacht-
offer had ontfermd, bleek gespro-
ken te hebben met een bromfietser
die over een veldweg richting Huls-
berg reed. Omdat die ongeveer 20-
-jarige jongeman mogelijk wat ge-
zien heeft, zoekt de politie hem
dringend. Ook getuigen die in de
loop van dinsdag een witte bestel-
bus in Hulsberg of elders in de om-
geving hebben gezien, worden drin-
gend gevraagd zich te melden.

de geboeide vrouw al kruipend de
Wijnandsraderweg weten te berei-
ken. Daar werd zij gevonden door
voorbijgangers die de politie alar-
meerden.

Young betitelde het aanbod als een
nieuwe poging van dë directie om
de toeslag voor extra gewerkte uren
te omzeilen. „De werknemers zijn
best bereid 40 uur te werken in de
zomer. Als ze maar die toeslag van
0,88 procent krijgen. Daar staken ze
juist voor", aldus Young. Volgens
regiobestuurder Hein Verkooyen
van de Voedingsbond viel er niet te
onderhandelen met de directie:
„Het hoofdkantoor van Campina
Melkunie in Veghel had alleen maar
een nieuwe smoes bedacht om de
mensen weer aan het werk te krij-
gen."

Vrijdagochtend zullen een of twee
bussen met stakende werknemers
richting Den Bosch rijden om het
kort geding bij te wonen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Die ene auto was
een vergissing, die had niet de ge-
wenste kleur..." Zo klonk gistermid-
dag in de Maastrichtse rechtszaal
het 'excuus' van een 23-jarige Heer-
lenaar, die ervan werd beschuldigd
samen met een 24-jarige makker uit
Merkelbeek in anderhalve maand
tijd dertien vrijwel nieuwe auto's te
hebben gestolen. Dat was gebeurd
in Heerlen, Kerkrade, Brunssum,
Vaals, Sittard, Geleen en Maas-
tricht.

De diefstallen zouden zijn gepleegd
op bestelling van een in Sint Trui-
den wonende Belg die wensen ten
aanzien van type, bouwjaar, kleur
en accessoires gedetailleerd aan het
tweetal toespeelde. Een 23-jarige in
Wellen wonende Italiaan fungeerde
als tussenpersoon. Éénmaal was
een 'foute' auto afgeleverd: niet
rood, maar zwart van kleur. Een ver-
gissing dus, zoals de Heerlenaar op-
biechtte.

Afsreluisterd
Doordat de drie verdachten niet
scheutig waren met bekennen en
zelfs het merendeel van de tenlaste-

gelegde feiten ontkenden, zag de
rechtbank zich genoodzaakt uitput-
tend het dossier door te ploegen op
zoek naar bewijsmiddelen. Gretig
maakte zij daarbij gebruik van afge-
luisterde telefoongesprekken en ob-
servatie-bevindingen van de politie.
In totaal duurde de zitting zeven
uur. Daarvan was anderhalf uur
voor officier van justitie mr J. Nab-
ben, die zijn requisitoir liet uitmon-
denin een eisvan 2 1/2 jaargevange-
nisstraf tegen de verdachten uit
Heerlen en Merkelbeek en van an-
derhalfjaar tegen decontactman uit
Wellen.
De dertien aan de rechtbank voor-

gedragen diefstallen waren met an-
derendaagse regelmaat gepleegd
tussen 1 november en 12 december
van vorig jaar. Voorkeur ging uit
naar Volkswagens van het type
Golf. In vrijwel alle gevallen ging
men er vandoor met een auto die
nauwelijks was ingereden. Door de
bank genomen vertegenwoordigde
ieder exemplaareen waarde van cir-
ca 30.000 gulden. „Samen maakt dat
vier ton", rekende officier Nabben
voor. Ter waarde van drie ton kwam
daar nog een met aluminium-
schroot geladen vrachtauto bij die
de Heerlenaar aan de buit had toe-
gevoegd.

I " Dr Olav Penn weer in zijn werkkamer in Maastricht.
Foto: WIDDERSHOVEN

Selectie

hartoperaties in het AZM gingen
gewoon door.
Het operatieteam kwam in Cairo
niet in de meest ideale omstan-
digheden terecht. Het was dan
wel een Academisch Ziekenhuis
waar de operaties moesten
plaatsvinden, maar de voorzie-
ningen zijn volgens de hartchi-
rurg ronduit slecht te noemen.

Dat artsen in Derde Wereldlan-
den, medische hulp verrichten is
niet ongebruikelijk,maar dat een
team met eigen apparatuur op
pad gaat is vrij uniek. Het ge-
beurde inclusief de reis naar
Egypte inmiddels tweemaal. De
draagbare apparatuur is in eigen
huis ontwikkeld en kan een zeer
nauwkeurig beeld geven van
eventuele hartritmestoornissen.

De selectie van de patiënten in
Cairo werd niet door dr Penn
verricht, maar door Egyptische
collega's. Het waren doorgaans
allemaal noodgevallen. Mensen
die te arm zijn om een reis naar
Engeland of de Verenigde Staten
te betalen, waar deze operaties
ook verricht worden en waar de
rijkere Egyptenaren naar toe
gaan.

De jongstepatiënt was amper 10,
de oudste ongeveer 50 jaar. Penn
heeft iedere week contact met
zijn patiënten in Cairo. Dat wilde
hij per se zo. Ze maken het overi-
gens allemaal uitstekend.

Zes jaar cel voor
handel in heroïne

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft gisteren een 43-ja-
rige inwoner van die stad een ge-
vangenisstraf van zes jaar opgelegd
wegens grootscheepsehandel in he-
roïne, verboden wapenbezit en be-
dreiging van een ander met een pi-
stool. De officier van justitie had
veertien dagen geleden 7,5 jaar ge-
vangenisstraf geëist.

De man wordt ook ervan verdacht
op 1 december van vorig jaar een
roofoverval te hebben gepleegd op
de Rabobank in Vijlen. De recht-
bank heeft echter in deze zaak een
nader onderzoek door de rechter-
commissaris bevolen.

Aken verwacht
weinig van
stoppen met
noodopvang

Van onze verslaggeefster

AKEN - Het onderdak brengen en
huisvesten van vluchtelingen zal
zeer knellend blijven in Aken, ook
al heeft de Bondsregering maatre-
gelen genomen om de stroom
vluchtelingen uit de DDR in te dam-
men. Dat zegt sociaal ambtenaar
Kourten van de gemeente Aken.
Het stoppen van de opvang en fi-
nanciële steun geldt uitsluitend
voor de DDR-vluchtelingen, de
'Übersiedler', die na 30 juni naar de
Bondsrepubliek komen. Voor alle
andere vluchtelingen verandert er
niets.

Dat betekent dat DDR-burgers die
voor 1 juli naar het westen zijn ge-
vlucht en alle vluchtelingen uit Po-
len, Rusland en andere Oostblok-
landen (ook diena 1 julikomen) een
beroep kunnen blijven doen op de
opvangvoorzieningen in West-
Duitsland.

„DDR-burgers die na 1 juli komen
kunnen geen beroep meer doen op
de financiële regelingen. En ge-
meenten zijn ook niet verplicht hen
op te nemen. Indien ze niet vantevo-
ren hebben gezorgd voor een ver-
blijfplaats, zullen zij als gewone
daklozen worden behandeld. Voor
hen hoeven dan geen sporthallen
meer te worden vrijgemaakt," legt
Kourten uit. Kourten heeft nog
geen idee wat de gemeente te wach-
ten staat. „Er zijn er die zeggen dat
er de komende maanden nog hon-
derdduizenden Oostduitsers naar
de Bondsrepubliek zullen komen."

’Geenverbod

om te staken’

Voorzitter
Waterschap:

Van onze verslaggever
SITTARD - Voorzitter drs F. Laar-
akker van het Waterschap Roer enOvermaas in Sittard ontkent ten
stelligste dat hij de medewerkers
van de buitendienst alsmede het
kantoorpersoneel een stakingsver-
bod heeft opgelegd.

„Ik heb hen zelfs geen staking afge-
raden. Wel heb ik de buitendienstte
verstaan gegeven dat bij eventuele
acties geen materieel van het Water-
schap gebruikt mag worden." Voor-
zitter Laarakker doelt daarmee op
het feit dat de waterwerkers tijdens
een korte werkonderbreking begin
maart het plein bij het hoofdkan-
toor van het Waterschap bezetten
met voertuigen bestemd voor on-
derhouds- en herstelwerk.

Laarakker weigerde in te gaanop de
aangescherpte looneisen van de
buitendienst. Districtsbestuurder
L. Veldhuizen van deAbvaKabo liet
gisteren weten dat de medewerkers
dezelfderechtspositie hebben als de
kantonniers bij de provincie. Dit
zou impliceren dat zij een ongemak-
kentoeslag van meer dan negen gul-
den netto per dag kunnen eisen.
„Wij hebben ons enkel te houden
aan de uniforme regeling van de
Unie van Waterschappen", was het
enige dat voorzitter Laarakker over
het loonconflict kwijt wilde.

Had deze verdachte aanvankelijk
alle hem aangewreven feiten ont-
kend, gisteren kwam hij daar in vier
gevallen op terug. De man uit Mer-
kelbeek echter bleef ook voor de
rechtbank in alle toonaarden ont-
kennen. De officier achtte hem niet-
temin medeschuldig. Veel bewijs
meende hij te kunnen afleiden uit
afgeluisterde telefoongesprekken.
Daarnaast schermde hij, figuurlijk,
met een paraplu die in de woning
van de verdachte was aangetroffen.
Het ding bleek afkomstig uit de in
Maastricht gestolen auto van een
Akenaar.

Bij het onderzoek in deze omvang-
rijke zaak is voor de eerste maal het
onlangs geformeerde regionaal re-
cherchteteam (RRT) aan het werk
gezet. De officier zag het als een
oefening om onderzoekservaring op
te doen. Over de resultaten toonde
hij zich zeer tevreden. De rechtbank
zegde hij toe in de toekomst nog
vaak van het RRT te zullen horen.
„En van het werk van dat team ook
de vruchten te plukken", beloofde
hij plechtig.

Regionaal



Van onze correspondent
HEERLEN - Een tentoonstel-
ling, een folkloristische avond,
een informatiemarkt. Zomaar
een greep uit de activiteiten die
van 31 maart tot 6 april tijdens de
Hongarije Week in Heerlen op
het programma staan. De steden-
band tussen Heerlen en de Hon-
gaarse stad Györ lijkt steeds
hechtere vormen aan te nemen.

Het weekje Hongarije in Heerlen
is een initiatief van het Vredes-
platform. Met welwillende toe-
stemming van het gemeentebe-
stuur. „Een relatie die in eerste
instantie is aangegaan vanuit en
door de bevolking", schrijft bur-
gemeester Van Zeil als voor-
woord in de Handleiding Steden-

bioscopen
HEERLEN

Royal: Bom on the fourth of juiy, dag.
20.15 uur, dag. Rivoli: Harlem Nights,
dag. 18.15 en 20.45 uur, dag. Maxim: Ho-
ney, I shrunk the kids. dag. 19en 21 uur,
dag. H5: Koko Flanel, dag. 14.30 19 en
21.30 uur. Turner and Hooch, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur. Dead poets society,
dag. 14 18.30 en 21 uur. The war of the
roses, dag. 14 18.30 en 21 uur. Black
Ram, dag. 18.30en 21 uur, do ook 14 uur.

exposities
HEERLEN

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Op reis door het
zonnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t m vr
enzo 13-17 uur, dienvr ook 19.30-22uur.
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
vormgeving in Prototypen. T/m 1/4,
open di t/'m vr 11-17 uur. za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-
to's van Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
Kunst uit West-Duitsland. Michael
Runschke, schilderijen en grafiek. T/m
2/4. Open van wo tm zo van 14-17 uur.
Ontmoetingscentrum Welterhof, Aqua-
rellen en olieverfschilderijen van Kitty
Nelissen van Hooren. T/m 31/3, dage-
lijks geopend van 9-21 uur. CBS, kloos-
terweg 1. Beelden in brons en klei van
lene Melenberg-Brassé. Aquarellen van
stillevens en landschappen van Jos Cre-
mers. T/m 6/4, open ma tm vr van 9-17
uur. Galerie Sart. Schoolgalerie Sinter-
meertencollege, J.F. Kennedylaan 10.
Kunstenaars kijken naar Limburg. Tm
31/3, open ma t/m vr tijdens schooluren.
Stadsschouwburg, Collages, objecten
en tekeningen van Theo Lenartz. Van
1/4 tm 15/5. ABP. Werk van Kaete van
Breda en Tienke Beek. Open zo 25/3 van
14-17 uur.

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. Tm 15/5, open ma tm vr 9-16
uur. Poortgebouw Kasteel Hoens-
broek, Fotogalerie 68. Fototentoonstel-
ling van Theo Derksen. T/m 1/4, open
ma tm vr van 10-12 uur en van 13.30-17.
uur. Za en zo van 13.30-17. uur. Slotge-
bouw Kasteel Hoensbroek, beelden in
brons van Armelies van Herk. T/m 1/4,
open dagelijks van 10-12 uur en van
13.30-17 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater, Fototentoonstel
ling van eindexamenkandidaten afde
ling Fotokunst van de StedelijkeAcade
mie Hasselt. T/m 6/4, open di tm vr var
10-16 uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
Kuchniack en Waclaw Kuczma. Van
29/3 t/m 22/4. Open wo. do, za en zo 13-17
uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Wandborden en aqua
rellen van Ans Moederscheim-Bout
T/m 31/3. Open tijdens werkdagen var
9-12.30uur en di ook van 13.30-16.30uur.

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo tm vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Installations, mixed me-
dia van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
di tm za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Werk van
Théodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
ningen van Richard Serra. T/m 27/5.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Galerie La Dependance, OL Vrou-
weplein 24. Grafiek van Frans van Klin-
geren. T/m 26/3. Open wot/m zo 12-17.30
uur. Simera, Bogaardenstraat 40b. Werk
van Hartmut Bonk en Shinkichy Tajiri.
T/m 25/3, open di t/m za 13.30-18uur. Ge-
neraalshuis. Vrijthof 37. AktueleKunst
uit West-Duitsland. T/m 2/4, ma 13-16
uur, di V vr 11-16 uur za 11-14 uur. Per-
roengalerij. Vrijthof 29. Aktuele Kunst
uit West-Duitsland. Natascha Mann,
schilderijen en grafiek. Samuel Rachl,
installaties. T/m 1/4, wo t/m vr 13-18uur
en za 13-17 uur. CCV, Herbenusstraat 89.
Voor-presentatie Alphons Winters Prijs.
T/m 25/3. Galerie Dis, Tafelstraat 28.
Nieuw werk van Marianne van der Heij-
den. T m 11/4, open wo t/m zo 13-18uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werken
van Miro, Alechensky, Bram Bogart,
Bram van Velde en Jan Cobbaert. Tm
26/3, open vr tm zo van 13-17 uur. Domi-
nikanerkerk. Centraal Zuid, werk van
twaalf kunstenaars uit de provincie
Limburg. T/m 29/3. Galerie Schuwirth
& van Noorden, Rechtstraat 64. Mono-
types van Arme Wind. Tm 15/4, open do
t/m za van 14-18 uur. Kamer van Koop-
handel, Het Bat 2. Expositie van Bert
Roijen. T/m 14/6, open van ma t/m vr tij-
dens kantooruren. Universiteitsbiblio-
theek Rijksuniversiteit Limburg. Ten-
toonstelling van M.H.J. Schoenmae-
kers. Tm 13/4, open ma, wo en do 9-18
uur, di 9-21 uur, vr 9-17 uur en za 10-14
uur.
Vijverdal, Vijverdalseweg 1. Fototen-
toonstelling 'Vreemde Wereld' van
Chris de Jongh. T/m 31/3. Galerie Arti-
sart, Grote Gracht 43. Expositie van Ger
Stallenberg. Van 24/3 t/m 28/4, open di
t/m za van 13.30-17.30 uur. Galerie
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Expositie van
beelden en edelsmeedwerken van Jef
Wishaupt. Van 25/3 fm 22/4, open wo en
vr 14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur
en zo 13-17 uur.

VAALS
Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Kera-
miek uit drie landen. Tm 1/4,open za en
zo 14-17 uur.

Hongaren promoten
taal en cultuur

Van 31 maart tol 6 april in Jleerlen
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Verschuivingen binnen CDA in Nuth

Lenoir en Wiekkel
voeren vandaagL

al coalitiegesprek
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" In het Jeugdhuis aan de 'g
straat in Treebeek wordt v jj
vanaf 20.30 uur de reünie 'Il*,
1966-1971' gehouden. Voor ><$
tie: Gerrit Ebbinge, S 2128 6' J*

Pi

" Harmonie Concordia v.
geeft zaterdag om 20 uur &
eert in de Auw Sjoeël te l .
berg. '

" Het IVN maakt zondag «4 |J
dagwandeling in de Schtf £bossen. Vertrek om 14 uur
Curverfabriek.

e.

" De toneelgroep van de LVB geeft
zaterdag en zondag om 20 uur in het
Ontmoetingscentrum een opvoe-
ring van het blijspel 'Wea houw dat
gedacht. Kaarten zijn voor vijf gul-
den in de voorverkoop verkrijgbaar
bij J. Gooijen, Dorpstraat 125.

Heerlen

band. De bedoeling is om dit jaar
de Heerlense bevolking kennis
te laten maken met Hongarijeen
speciaal met de 130.000 inwoners
tellende industriestad Györ.

Hiertoe hebben de organisatoren
van het Vredesplatform een om-
vangrijk programma op stapel
staan. Ambassadeur dr Istvan

dansen in het Weltense gemeen-
schapshuis door een dansgroep
uit Györ.

De volgende dag presenteren de
Oosteuropeanen in het Hoens-
broekse kasteel om 12 uur een
markt met produkten uit de stad.
Op maandag treedt de dansgroep
en het muziekensemble op in het
ABP-restaurant. Prof. dr L. Soe-
te, hoogleraar internationale eco-
nomische betrekkingen, sluit op
donderdag de week af met een
lezing over de situatie en de toe-
komst van Europa. Aanvang om
20 uur in het Baron Hotel De la
Station. Alle evenementen zijn
gratis toegankelijk.

Csejtei geeft zaterdag 31 maart
om 14 uur in het gemeentehuis
het startsein voor de promotio-
nele week.
In de hal van het gemeentehuis
houdt het IKV een tentoonstel-
ling met als thema: 'Oost-Euro-
pa, dat zoeken we op. In de
avonduren zijn er folkloristische

NUTH - De fractie Lenoir werd
gisteravond met zeven zetels
winnaar van de gemeenteraads-
verkiezingen in Nuth. Het CDA,
dat in de vorige raadsperiode
evenals de fractie Lenoir nog zes
zetels had, moet de komende
vier jaar met vijf raadsleden ge-
noegen nemen. Vandaag is reeds
het eerste oriënterende gesprek
tussen Fons Lenoir en CDA-kop-
man Huub Wiekken over een
eventuele coalitie.

Lenoir en het CDA nemen twaalf
van de zeventien zetels voor hun
rekening. Hub Wiekken blijft
naar alle waarschijnlijkheid wet-
houder en Fons Lenoir neemt de
wethouderspost over van Mauri-
ce Kerkhofs. De fractie Groot-
Nuth, de partij van Kerkhofs,
verloor eveneens een zetel (van
drie naar twee). De PvdA bleef
op twee zetels steken. Nieuw in
de raad is de partij Leefbaar
Nuth onder aanvoeringvan Math
Suppers.

Evenals in de periode '86-'9O is er
ook in de nieuwe samenstelling
van de raad geen plaats voor de
VVD. De landelijke politieke

Van onze verslaggever partij met lijsttrekker Ann#
rie Habers-De Bruijn kwarnl'
verder dan 306 stemmen.!';
kiesdeler in Nuth was 650. j

Opvallend zijn de verschtil
gen binnen het CDA. De ni
ren Van Malkenhorst en w
ken krijgen gezelschap vanf
'debutanten': Juliël Erven I
Ron Heuts (22) en Hub Sol
Ron Heuts, zoon van oud*
houder en loco-burgeme
Fons Heuts en Hub Souren
men dank zij veel voorkeurs
men in de raad. Zij nemei
plaatsen in van Louis Soure
Jan Hamers.

De zeventien raadsleden di
Nuth werden gekozen zijn:
Fons Lenoir, Frans Roebr
Ber van de Heuvel, Jei
Speetjens-Van Dongen,
Heiligers, Math Vliegen en
Senden (allen fractie Lefl
Hub Wiekken, Henk van
kenhorst, Guliël Erven,
Souren, Ron Heuts (allen C
Maurice Kerkhofs, George
strassen (Groot Nuth), rl
Kockelkoren, Jan Jan
(PvdA) en Math Suppers (1
baar Nuth).

Gemeente zoekt aansluiting bij HALT-project

Schinnen maakt vuist
tegen criminaliteit

Van onze verslaggever
SCHINNEN- Schinnen gaat
maatregelen nemen om de
(kleine) criminaliteit binnen
zijn gemeentegrenzen terug
te dringen. De laatste jaren is
het aantal klachten over ver-
nielingen en graffity aan
openbare gebouwen in
Schinnen flink toegenomen.
De gemeente zoekt nu aan-
sluiting bij het zogenaamde
HALT-project in Oostelijk
Zuid-Limburg. Dit bureau
houdt zich sinds 1987 bezig
met het op een alternatieve
wijze begeleiden van jonge-
ren tussen twaalf en achttien
jaar, die zich aan vandalisme
hebben bezondigd. Door aan
dit project deel te nemen ont-
lopen de daders de 'normale'
strafrechtelijke vervolging.

De gemeente Schinnen breekt zich
al enige tijd het hoofd over de vraag
hoe het vandalisme kan worden te-
ruggedrongen. Vorig jaar werd van-
uit het lokale 'driehoeksoverleg'
(gemeente, rijkspolitie, openbaar
ministerie) het idee geopperd aan-
sluiting te zoeken bij het HALT-pro-
ject. Zo neemt bijvoorbeeld de ge-
meente Onderbanken deel aan de
activiteiten van het in Landgraaf ge-
vestigde HALT-bureau. Het project
in Onderbanken functioneert naar
volle tevredenheid van zowel ge-
meentebestuur, politie als justitie.

Concreet komen de activiteiten
hierop neer dat vandalen recht-
streeks worden geconfronteerd met
de gevolgen van hun daden door
hen in te schakelen bij het herstel
van de door hen aangebrachte scha-
de. Dat deze methode vruchten af-
werpt blijkt uit een onlangs doorhet
Ministerie van Justitie gepubliceerd
rapport, waaruit blijkt dat 60 pro-
cent van de 'doorverwezen' HALT-
jongeren na deelname aan het pro-
ject anders denkt over de door hen
gepleegde overtredingen.

ONDERBANKEN -Er magvan een
kleine aardverschuiving worden ge-
sproken bij de zetelverdeling in On-
derbanken. Jo Theunissen werd
met zijn Lijst Kleine Onderbanken
de grote winnaar.

De fractie behaalde vier zetels, ver-
geleken met vier jaar geleden een
verdubbeling. Ook de nieuwe frac-
tie Democraten Onderbanken deed
het goed. Voortgekomen uit de frac-
tie Van Aarnhem was de groepe-
ring, aangevoerd door Riet Cre-
mers-Koekkoek, goed voor drie ze-
tels.

Verliezers waren het CDA en de
PvdA, die beide een zetel verloren.
CDA-voorzitter Vreuls: „Het meest
spijtige is dat de twee landelijke
partijen in Onderbanken beide een
zetel hebben moeten afstaan. Ik
denk dat het verlies bij het CDA
toch voornamelijk te wijten is aan
de hele trammelant rond de Awacs-
affaire. En uiteraard het feit, dat we
het zonder zittende wethouder en
fractievoorzitter moesten doen. We

" Jan Vleugelsen Carla Schippers brachten de afgelopen nachten door in de open lucht.
Foto: DRIES LINSSEN

Simpelvelds paar uilgekeken op drugscène

f / in gesprek j

’Bosbewoners’ snakken

naar bewoonde wereld
eten ze ook niet. Acht maal per
week een 'frietje-met'. Hobbyistendat Vleugels zonder schuld uit

het pand is gezet. Hij moet een
advocaat in de arm nemen. Het
probleem is dat de gemeente het
woningbezit heeft overgedragen
aan de woningvereniging. Ik kan
hen geen woning garanderen.
Ook al omdat er geen pand vrij is.
De honderden namen op de
wachtlijst is het beste bewijs.
Maar de gemeente Simpelveld
blijft zich voor hem inzetten. Ik
heb hun nu het adres gegeven
van een pensionhouder aan de
Stationsstraat in Simpelveld."

Bezinning
Vleugels kwam al op jeugdige
leeftijd in aanraking met drugs.
Op zijn 15-de rookte hij al zijn
eerste 'stickie. Dat beviel hem
uitstekend. De overstap van hasj
naar speed, heroïne en cocaïne
was slechts een kwestie van tijd.
Op het laatst was hij gebruiker,
dealer en 'handlanger' van een
Heerlense drugkoning. Jan
moest met harde middelen op-
treden tegen afnemers die de be-
talingstermijn al lang hadden
overschreden. Vier maanden ge-
leden kwam Vleugels tot bezin-
ning.

SIMPELVELD - Jan Vleugels
en zijn vriendin Carla Schippers
stonden begin deze week in alle
vroegte bepakt en bezakt voor
het gemeentehuis in Simpelveld.
Zij gingen op 'visite' bij ambte-
naar Schillings van de Sociale
Dienst. Hun dringend verzoek:
een huurwoning in Bocholtz of
Simpelveld.

Grootste probleem is echter dat
Vleugels in de gemeente bekend
staat als druggebruiker, dief, in-
breker, bezetter van kraakpan-
den en bosbewoner. Vleugels
(27) is echter van plan een nieuw
leven te beginnen. Hij wil weer
een woning, omdat hij vorige
week met zijn één jaar oudere
vriendin Carla Schipper door de
verhuurder uit een pand aan de
Pastoor Neujeanstraat in Bo-
choltz is gezet.

De afgelopen nachten hebben
Vleugels en zijn vriendin in het
bos geslapen. En daarvóór bij
een boer in de koestal en in een
slooppand aan de Pleistraat.

Een petroleumlampje, een ma-
tras en een fles butagas. Meer
comfort was er niet. Wassen
doen ze zich bij een tankstation,
een boer en die ochtend op het
gemeentehuis. Echt gevarieerd

Het HALT-project is in de steigers
gezet om jongeren zo min mogelijk
met justitie in aanraking te laten ko-
men. Het is eenreactie op de proble-
men die justitie heeft bij het bestrij-
den van vandalisme en kleine crimi-
naliteit. Zo wordt op kleine vergrij-
pen van jeugdigen door justitie heel
laat of helemaal niet gereageerd. Zo-
doende is van een snelle afdoening
geen sprake, en al helemaal niet van
een pedagogisch effect. Ook speelt
het herstel van de vernielingen een
belangrijke rol. Slachtoffers worden
zo veel mogelijk door de dader zélf
schadeloos gesteld via geld of via ar-
beid.

Slachtoffers

Jarigepastoor
Pastoor J.G. de Bakker van de

Afscheid
Het Vereniging Streekvervoer
Limburg neemt vrijdag afscheid
van ing. W.J.G. Ladeur, hoofd
technische dienst van het be-
drijf. De afscheidsreceptie vindt
van 15.30 tot 18 uur plaats in het
bedrijfspand aan de CBS-weg 15
te Heerlen. Men kan dan tevens
kennismaken met het nieuwe
hoofd technische dienst, ing. F.
v.d. Wulf.

per persoon

LANDGRAAF

De hobbyisten in Landgraaf gaan
goede tijden tegemoet. Bij de ge-
meenteraad uit die plaats heeft de
vrijetijdsbesteder namelijk een
streepje voor. Zo kreeg onlangs nog
een video-film-amateur een slordige
ton aan gemeenschapsgeld uitge-
keerd, voor het uitoefenen van zijn
hobby. Ter verkrijging van financië-
le steun voor uw hobby hoeft u geen
goed onderbouwd budget of reke-

De parochie van de H. Mo^L0

Anna te Bekkerveld Hee' <
viert zondag het robijnen P'^terfeest van pastoor B. Heij*l 'Om 11 uur wordt de mis J*
dankzegging opgedragen. N?
mis is er tot 14.30 uur recept., a'basisschool Windekind, l

Weerden Poelmanstraat 192- _j_

Robijnen pastoot

St-Gertrudisparochie in Jal> e^
wordt zondag tachtig jaar- üe
voormalige missionaris en tf ;ej
ne-aalmoezenier wordt zC! ile
door zijn parochianen in de &' k .
metjes gezet. Om 10 uur is ef1
mis tot dankzegging. Aan^p
tend vindt in het Ontmoet^
centrum een receptie plaats.

V

ningen te overleggen. Ook 'sij
niet aan te tonen wat u pred an
het geld gaat doen. Let er wél ijn
u een dure hobby opgeeft. D' [je
te van het te verkrijgen 'in
hangt daar namelijk van af.
sluiten bij een milieuverenigl*t
voorbeeld, levert niet meer' 'eti
een paar guldens. Voetbalt u^e
dan zijn dat enkele tientjes P
Wérkelijk interessant wordt >°f>
bij de duurdere hobby's zol 'ar
fen, golven of zeilen. In dat 'ei
geval hebt u tot aan de vetI'ar
gen, de wind zeker nog me* j
dus! Betaal uw hobby uit éIV
schapsgeld!

wilden echter een verjonging
hebben we doorgezet."
Volgens de CDA-voorman Jinitiatief voor de coalitiebes.
gen moeten komen van de i
partij, deLijst Kleine Onderd
Lijstaanvoerder Theunissen
verantwoordelijkheid niet
wen. Theunissen: „Er zijn t^
tijen door de kiezers gehoi1
voor hun werk in de afgelo
ren. Dat is de Lijst Kleine
banken en de Democraten
banken. Die laatste lijst ko1
dichtst bij ons in de buurt
denk dat wij best kunnen ga.
ten." ïfr
De nieuwe gemeenteraad V'tr „
derbanken ziet er als volgt u .
CDA: Chel Goossens, Jearp
mans en Sjef Cleven. Pvc^
Wojtkowiak. Lijst Boy Go'let
Boy Goossens en Jos Scl lat
Kleine Onderbanken: Jo Tljjc
sen, Leo Meijers, Theo Sturrt geJo Raats. Democraten On**
ken: Riet Cremers-Koekkoe*^re Lindner en Marlies Jonge'a

Onderbanken belooJ
Anti-Awacspartijen

Rechercheur Jo Dortmans kan
zijn strafblad bijna dromen.
Maar hij is ook overtuigd van zijn
goede wil. „Vleugels heeft se-
rieuze plannen opnieuw te be-
ginnen. Maar eenvoudig is dat
niet. Hij moet binnenkort voor
de rechter verschijnen voor een
twintigtal diefstallen en woning-
inbraken." Jan Vleugels: „Dat
klopt. Ik zal nog eenmaal een
tijdje moeten brommen. Als ik
echt vrij ben, wil ik een gezin-
netje stichten. Misschien dat er
dantoch nog iets goeds van mijn
kant op de wereld komt."

hans rooij akkers

Rechter

„Ik ben uit die wereld gestapt.
Mijn vriendin (ook een tijdje aan
drugs verslaafd, red.) en ik gin-
gen er kapot aan. Te veel meege-
maakt zoals de koelbloedige
moord op een drugdealer door
mijn verslaafde oom. De druk
werd te groot. Ik moest steeds
gevaarlijker werk opknappen en
Carla moest gaan tippelen. En
dat wilde ik per se niet."

Ambtenaar Schillings adviseer-
de Vleugels juridische bijstand
te nemen: „Ook de politie zegt

EO vandaag
in Brunssum

BRUNSSUM - De Evangelische
Omroep maakt vanavond in de
Brikke Oave radio-opnamen voor
het programma 'Met muziek het
hele land door. Belangstellenden
kunnen vanaf halfacht in de Brikke
Oave terecht. De toegang is vrij.

Lezing over
Paaseiland

Kerkrade

in discotheekLa Cave. De band One
Formation verzorgt de muziek.

12 uur en vanaf 19.30 uur een mu-
ziekdag.

Hoensbroek

Met name dit laatste argument telt
voor de gemeente Schinnen, omdat
zij immers zelf een van de grootste
slachtoffers is van vandalisme, gelet
op onder meer de graffity-vervui-
ling aan openbare gebouwen. Om-
dat de gemeente Onderbanken met
haar HALT-project deel uitmaakt
van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg én vanwege het ont-
breken van HALT-projecten in de
Westelijke Mijnstreek was er tot
voor kort onduidelijkheid over wat
de gemeente Schinnen nu precies
moest doen. Maar uit het oogpunt
van rechtszekerheid en rechtsonge-
lijkheid laten B en W van Schinnen
aan de gemeenteraad weten dat zij
contact hebben gelegd met het
HALT-bureau in deOostelijke Mijn-
streek. Hiermee verplicht de ge-
meente zich om voor elke doorver-
wijzing van een 'HALT-waardige'
jongere uit Schinnen aan het
HALT-bureau een vergoeding van
450 gulden te betalen.

" In verband met het feit dat ko-
mend weekeinde in Kerkrade het
carnavalsfeest dunnetjes wordt
over gedaan, wordt de Kunst- en
Antiekbeurs die op het programma
stond gehouden van 27 tot en met 30
april. De openingstijden zijn: vrij-
dag 27 april van 19 tot 22; zaterdag
van 14 tot 22 uur en zondag en
maandag van 11 tot 18 uur.

" De toneelvereniging St-Lauren-
tius uit Voerendaal brengt zaterdag
in het Corneliushuis aan de Heuls-
straat te Heerlerheide de klucht
'Vrouwluuj te koop' ten uitvoer.
Aanvang: 20 uur, entree ’ 7,50.
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij H. Schraa, Jongmans-
weg 47.

Schaesberg
" Het Limburgs Toneel uit Sittard
geeft vanavond om acht uur in de
aula van het St-Janscollege een uit-
voering van het liedjesprogramma
'tMörgelandj. Entree ’1,50. Men
kan kaarten bestellen via S 218666.

OnderbankenSchinveldMinisterie

Nuth" De harmonie St-Caecilia houdt
zaterdag vanaf 19 uur een drive-in
show in de Harmoniezaal, Broek-
straat 44a.
i
"In gemeenschaphuis 't Kloeëster
houden negen Schinveldse muziek-
verenigingen zondag van 10.30 tot

" Meester L. Dorhout, lid van de
Raad van State, houdt vanavond om
20.15uur in Auberge De Rousch een
lezing over 'Ontwikkelingen in de
administratieve rechtspraak in Ne-
derland, in het bijzonder bij de Raad
van State. Bezoekers dienen hun
auto te parkeren bij het ziekenhuis.

" De Sjelme van Heële houden
vrijdag om 21 uur het halfvastenbal

" In het Cultureel Tre^j ï
wordt zondag van 16 tot *j*J
een groot Wiener-treffen êe

HEERLEN - Paaseiland, voor de
kust van Chili, vormt morgen om 20
uur in de Volksuniversiteit in Heer-
len weer stof tot nadenken. P. van -
Wieehen geeft dan een lezing over
dit bijzondere eiland, dat op Paas-
morgen in het jaar 1722 door de
Zeeuwse kapitein Jacob Roggeveen
werd ontdekt. De reusachtige beel-
den die op Paaseiland prijken, ko-
men vanzelfsprekend aan bod. En-
treeprijs bedraagt vijf gulden.

" Kaartclub De Parasol houdt za-
terdag vanaf 14 uur in het clublo-
kaal op de markt een open kwajong-
concours. Inschrijving kost vijf gul-
den.

" De Stichting 'Geven om te laten
leven' houdt zondag een wandel-
tocht over zes en elf kilometer ten
bate van pater Jongen in Brazilië.
Vertrek tussen 10 en 14 uur aan het
Hobbyclubgebouw, Lichtenberger-
straat 7b.

Voor dit jaar willen burgemeester
en wethouders 26.625 gulden uit-
trekken om deel te nemen aan deze
vorm van criminaliteitsbestrijding.

Aangezien het Ministerie van Justi-
tie de helft van dezekosten voor zijn
rekening neemt resteert voor Schin-
nen een daadwerkelijke bijdrage
van 13.300 gulden.

" De Federatie van Ouderenvere-
nigingen en de Stichting Wereld-
winkel. Onderbanken houden
maandag om 14 uur een informatie-
midaag over de Wereldwinkel.
Kaarten zijn tot 23 maart gratis af te
halen bij de bestuursleden.



scoreverloop

"KEY BISCAYNE - In de achtst
finales van het tennistoernooi va
Key Biscayne werd Ivan Lendl i
drie sets (3-6 7-6 4-6) uitgeschakel
door Emilio Sanchez. Bij de dame
overkwam Gabriela Sabatini he
zelfde tegen Conchita Martinez.

de race blijven. Na een solo
maakte invaller Simone even
laternog 2-0 voor de thuisclub.
In de laatste minuut van de eerste
verlengingen strandde een vrije
trap van Rijkaard in de muur, maar
was de op het randje van buitenspel
staande Tassotti zo attent de bal op-
nieuw voor het doel te brengen. Van
Basten, in de competitie al goed
voor achttien treffers, stond als al-
tijd op de goede plaats.

halië kan
West-Duitsland

overtreffen

" Mechelen-verdediger Philippe Albert zet Marco van Basten
de voet dwars. De spits heeft echter alleen oog voor de bal.

HEERLEN -West-Duitsland en Ita-
lië leveren de meeste clubs voor de
halve finales van de Europese be-
kertoernooien: tot gisteravond ieder
drie. Italië kan in aantal West-Duits-
land overtreffen indien ook Samp-
doria zich vandaag in het toernooi
voor de bekerwinnaars plaatst.
Naast landskampioen AC Milan
plaatsten zich Fiorentina en Juven-
tus voor de volgende ronde van het
UEFA-bekertoernooi.
Voor het eerst sinds 1982 hebben
weer drie Westduitse Bundesliga-
clubs de halve finales van de Euro-
pese toernooien bereikt. De Bonds-
republiek wordt door Bayern Mun-
chen vertegenwoordigd in het toer-
nooi voor de landskampioenen. In
de competitie om de UEFA-beker
plaatste zich Werder Bremen on-
danks de nederlaag van 0-2 tegen
FC Luik. FC Köln had zich dinsdag-
avond in Antwerpen al een plaats
bij de laatste vier verworven.

Laatste kans
voor Denizli

MILAAN - Het is voorbarig
om na drie wedstrijden zonder
doelpunten bij Marco van Bas-
ten van een vormcrisis te spre-
ken. Dat bleek bij dekwart-fi-
nales van de strijd om de Euro-
pese beker voor landskam-
pioenen tussen AC Milan en
KV Mechelen (2-0 na verlen-
ging). Nadat beide ploegen in
alle opzichten in evenwicht
waren - qua doelpunten en qua
rode kaarten - scoorde de Ne-
derlandse international het
eerste doelpunt in 210 minu-
ten voetbal. Het was net vol-
doende voor een plaats in de
halve finale van de titelverde-
digers, die ondanks een min-
dere periode op alle fronten in

Kaartenfestival
Het gebeurde op een moment, dat
het door AC Milan beheerste duel
leek te ontaarden in een kaartenfes-
tival, zonder dat van een schoppartij
sprake was. In de 90ste minuut van
de officiële speeltijd liet Clijsters,
met al een gele kaart op zak, de

doorgebroken Donadoni struikelen.
Scheidsrechter Röthlisberger
stuurde hem weg. KV Mechelen
had in de verlenging echter slechts
tien minuten te kampen met een nu-
merieke minderheid, toen moest
ook Donadoni vertrekken. De Ita-
liaanse international sloeg na een
kleine schermutseling zijn directe
tegenstander Deferm in het gezicht.
De Zwitserse arbiter, in juni fluitist
bij de wereldtitelstrijd in Italië, had
geen keus en trok voor de tweede
keer rood.

Persfotograaf krijgt klappen
EINDHOVEN - Na afloop van PSV - Bayern Munchen is een persfo-
tograaf door de ordedienst van PSV mishandeld. Hans van Tilburg
van De Telegraaf wilde ormiiddellijk na de strijd het veld verlaten,
omdat snelheid een vanzelfsprekendheid bij zijn werk is. De orde-
dienst echter wilde de weg nog niet vrijmaken, omdat er nog spelers
van Bayern in een hoek van het veld stonden. De fotografen kregen
echter toch toestemming door te lopen via de weg die ook de spelers
moeten volgen, maar Van Tilburg werd op het moment dat hij wilde
passeren, opruwe wijze door twee suppoosten vastgehouden en ten-
slotte door een derde vol in het gezicht geslagen.

buitenland

AKEN - Mustafa Denizli, de traine
van het in degradatiegevaar verkt
rende Alemannia Aken, krijgt va
het bestuur nog een laatstekans or
het tij te doen keren. Denizli zal zj
terdag in de uitwedstrijd tegen Re
Weiss Essen zeker nog als veram
woordelijk man op de bank zitte:
bij Alemannia. Na een indringen-
gesprek met de Turkse trainer ove
spelconcept en enkele persoonlijk
zaken trad het bestuur van Alemar
nia gisteren naar buiten met cc:
verklaring waarin staat dat het r«
sultaat van zaterdag wordt afgt
wacht. „Verliest Alemannia in Es
sen dan zal Denizli worden ontsk
gen", zo deelde het bestuur mee.

één duels. Verderkampte AC Milan
vooral met een gebrek aan stoot-
kracht in het zestienmetergebied. In
de laatste drie wedstrijden - KV Me-
chelen uit, Juventus en Inter -
maakte de ploeg slechts één doel-
punt. De maker daarvan was uitge-
rekend verdediger Costacurta, die
woensdagavond wegens een schor-
sing ontbrak.
Aangedreven door de uitblinkende
Donadoni, die de eerste wedstrijd
nog geblesseerd aan de kant zat, en
de hard werkende middenvelder
Rijkaard, zette AC Milan de tegen-
stander al vrij snelonder druk. Kan-
sen kwamen er voor Evani, in goede
positie een keer te zelfzuchtig, en
Rijkaard, die vlak voor Ket doel
naast kopte. Later in de wedstrijd
kreeg Massaro, spelend op de plek
die de goed herstellende Gullit nog
steeds openlaat, enkele riante mo-
gelijkheden. Hem ontbrak echter de
koelbloedigheid.

Struikelblok
De kampioen van België dankte de
verlenging voor een deel aan doel-
man Preud'homme, die als gewoon-
lijk zijn grote klasse op moeilijke
momenten demonstreerde. Tot
twee keer toe stuitte hij de doorge-
broken Van Basten, normaal ge-
sproken de rust zelve in één tegen
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Bayern elimineert PSV op de valreep
Spanje, inhaalwedstrijden. Rayo Valecano
Osasuna 1-0, Malaga - Logrones 0-2. Enge
land, inhaalwedstrijden. Manchester City
Chelsea 1-1, Millwall - Everton 1-2. Sheffiel
Wednesday - Manchester United 1-0. Tol
tenham Hotspur - Liverpool 1-0.

Sacchi kapittelt Gullit
Van onze sportredactie

MILAAN - Trainer Sacchi van
AC Milan heeft verontwaardigd
gereageerd op de interventie van
Ruud Gullit in de zaak-Libregts.
Voor de wedstrijd tegenKV Me-
chelen zei hij daarover: „Ruud
heeft niet juist gehandeld. Dat
heb ik hem ook zelf gezegd. Een
speler moet zich buiten kwesties
houden, die handelen over trai-
ners. Zoiets is een zaak van de
werkgever en de trainer. Geen

enkele speler mag een trainer
ontslaan en zeker niet Ruud, die
al bijna een jaar niet meer actief
is geweest. Elk ontslag voor een
trainer die goed presteert, is een
droevige zaak voor ons vak".
Overigens had Gullit officieel
een paar dagen vrij gekregenvan
AC Milan voor het opnemen van
een reclamespotje in Parijs. De
clubleiding kwam pas via de Ne-
derlandse journalisten te weten
wat de werkelijkereden was van
Gullits verblijf in Nederland.

Van Basten
redt Milan

LimburgsDagblad Sport

Spits houdl hoofd koel in veldslag

Dnjepr Dnjepropetrovsk - Benfica 0-3 (0-0)
- 55. Lima 0-1, 60. Lima 0-2, 86. Ricardo 0-3.
Scheidsrechter: Blankenstein (Ned)
schouwers: 30.000. Gele kaart: José Carl...,
(Benfica).

Olympique Marseille - CFKA Sofia 3-1 (2-01- 26. Waddie 1-0, 28. Papin 2-0, 73. Sauzee
3-0. 84. Ouroukov 3-1. Scheidsrechter: Nl
meth (Hon). Toeschouwers: 35.000.
AC Milan - KV Mechelen 2-0 n.v. (0-0) - 105
Van Basten 1-0, 116. Simone 2-0. Scheids-
rechter: Röthlisberger (Zwi). Toeschou-
wers: 68.000. Rode kaarten: 100. Donadoni
(AC Milan), 90. Clijsters (KV Mee!
Gele kaart: Baresi (AC Milan). Def'eri:
trick Versavel (KV Mechelen).

Partizan Belgrado - Dinamo Boekarest 0-2
(0-0) - 51. Lupescu 0-1. 70. Raducioiu 0-2
Scheidsrechter: Rosa dos Santos (Pon
schouwers: 18.500. Wedstrijd gespeeld in
Titograd wegens straf Partizan.

Admira Wacker - Anderlecht 1-1 (0-0) - 59.
Nilis 0-1, 79. Rodax 1-1.Scheidsrechter: Spi-
rin (Sov). Toeschouwers: 7.000. Gele kaar-
ten: Kooiman, Keshi en Gudjohnsen (allen
Anderlecht).

Werder Bremen - FC Luik 0-2 (0-1) - 24 D«.
Sart 0-1, 81. Milosevic 0-2. Scheidsrect
Longhi (Ita). Toeschouwers: 25.760.
Auxerre - Fiorentina 0-1 (0-0) - 79. Nappi
0-1. Scheidsrechter: Smith (Sch). Toeschou-
wers: 18.000.

Juventus - Hamburger SV 1-2(1-0) - 35. Ga-
ha 1-0. 73. Furtok 1-1, 79. Merkle 1-2.
Scheidsrechter: Vautrot (Fra). Toeschou-
wers: 49.000 (uitverkocht). Gele kaa:
Marocchi (Juventus), Moser. Ballv
(HSV).

" Zie ook Nieuwsanalyse
op pagina 21

succes naderhand volledig toe aan
de verdediging, maar zag gemaks-
halve over het hoofd datKohier (te-
gen Kieft) en Grahammer (tegen
Povlsen) samen maar liefst 19 over-
tredingen nodig hadden om PSV in
toom te houden. „Op dit niveau
krijg je maar drie of vier kansen. Als
je die niet benut", doelde Hiddink
na afloop op de mogelijkheden voor
Gerets en Kieft, „wordt het al heel
erg moeilijk om een ronde verder te
komen."

Met Romario in de spits zou PSV de
kwartfinales vermoedelijk echter
wel overleefd hebben. Nu moest de
vaandeldrager van het Nederlandse
voetbal, net als vorig jaar tegen Real
Madrid, de eer laten aan Bayern
Munchen. De Duitsers hadden na
de 2-1 overwinning van twee weken
geleden genoeg aan 0-0 maar kregen
in blessuretijd ook nog de zege in de
schoot geworpen. Uit een vrije
schop van Augenthaler verdween
de bal via de muur achter Van Breu-
kelen. En dat vond Heynckes niet
eens onverdiend. Hiddink dacht er
het zijnevan en was metzn gedach-
ten al een dag verder.

Een van de weinige gevaarlijkePSV-aanvallen is gestrand. Povlsen (links) en Nielsen liggen op de grond na een overtreding
jegens doelman Aumann. Dorfner ontfermt zich over de bal.

worden alle middelen daarvoor ge-
bruikt. Voor ons geldt nu slechts
één zaak. Keihard voetballen om
kampioen te worden en de beker te
pakken."

Nederlaag sluit linies
in spelersgroep PSV

PSV - Bayern Munchen 0-1 (0-0) - 90.
Augenthaler 0-1. Scheidsrechter: Kohl
(Oos). Toeschouwers: 27.500 (uitver-
kocht). Gele kaarten: Grahammer,
Wohlfart, Augenthaler (allen Bavern),
Van Aerle (PSV).
PSV: Van Breukelen, Gerets. Valckx,
Nielsen (68. De Jong), Heintze, Vanen-
burg. Van Aerle. Boerêbach (77. Eller-
man), Povlsen. Kieft.
Bayern Munchen: Aumann, Graham-
mer, Augenthaler, Kohier, Pflügler,
Reuter, Dorfner (61. Kliek). Strunz.
Kögl, Wohlfarth. Mclnally (61. Ben-
der).

Erie Gereis: ’Kampioen worden en beker pakken’
Tussen haakjes de uitslagen van de eerste wedstrijden. Vet
gedrukte clubs over naar halvefinales. Loting halve finales
morgen in Genève.

LANDSKAMPIOENEN
PSV-Bayern Munchen 0-1 (1-2)
Olympique Marseille-CFKA Sofia 3-1 (1-0)
AC Milan-KV Mechelen n.v. 2-0 (0-0)
Dnjepr-Benfica 0-3 (0-1)

BEKERWINNAARS
Admira/Wacker-Anderlecht 1-1 (0-2)
Partizan Belgrado-Dinamo Boekarest 0-2 (1-2)
Grasshoppers-Sampdoria (22/3) (0-2)
Monaco-Valladolid (20/3, Monaco w.n.s.) 0-0 (0-0)

UEFACUP
Auxerre-Fiorentina 0-1 (0-1)
Werder Bremen-FC Luik 0-2 (4-1)
Juventus-Hamburger SV 1-2 (2-0)
FC Antwerp-FC Köln (20/3) 0-0 (0-2)

tend hoorde hij dat hij in de basis
stond. „Ik had er aleen beetje op ge-
rekend. Maar ik heb er al zo vaak op
gerekend." De opdracht was duide-
lijk. In de buurt van Wim Kieft op-
duiken en waar het maar kon op het
doel van Aumann schieten. De 'gro-
te knal' bleef achterwege. Een bui-
tenspeldoelpunt en een vrije trap
centimeters voorbij de verkeerde
kant van de paal was de hele oogst
van de EX-Roda-speler alvorens hij
een kwartier voor tijd het veld
moest ruimen voor Juul Ellerman.
Een kwartier voor tijd maakte Boe-
rêbach een gebaar naar de bank dat
hij gewisseld wilde worden. „Ik heb
de laatste drie maanden geen volle-
dige wedstrijd meer gespeeld. Het
verschil tussen trainingen en derge-
lijke ontmoeting is enorm. Dat ver-
schil sloeg mij in de benen. Ik stierf
van de kramp en had het gevoel dat
ik met een kruiwagen op mijn rug
liep." Een gevoel dat bijna geen
PSV'er vreemd was gisteravond.
„We zijn diep gegaan, ondanks dat
veel spelers niet helemaal fit aan de
wedstrijd begonnen. Ikzelf ook niet.
Maar wat wil je? Tegen zon oppon-
ent moetje met zn allen op de tan-
den bijten," aldus Boerêbach. „Ik
heb er ook geen moeite mee dat ik
niet met Oranje meega naar Rus-
land. Ik ben niet fit. En als Van Bas-
ten en Rijkaard geen vrijaf krijgen
van Milan en ik alsnog word ge-
vraagd, moet de KNVB maar con-
tact opnemen met PSV," aldus Boe-
rêbach.

door fred sochacki
EINDHOVEN - Met tranen in de
ogen en kramp in de benen nam
Berrie van Aerle het vaantje en de
bloemen in ontvangst. De onverzet-
telijke 'Diesel van Helmond' was
uitgeroepen tot man van de wed-
strijd. „Wat heb jk daar nou aan ?",
vroeg Van Aerle. „Hebben jullie
geen doelpuntje voor me? Dat had
ik veel liever gehad". En even later:
„Het heeft er eigenlijk niet ingeze-
ten. De hele wedstrijd niet. Zonde."
Van Aerle verwoordde het algeme-
ne gevoel dat leefde binnen de PSV-
spelersgroep. Men had zich voor
honderd procent ingezet, maar te-
gen de Duitse degelijkheid was
niets te beginnen. Zelfs door PSV
niet.

„Ook de verhalen van buitenaf heb-
ben geen invloed op de wedstrijd
gehad," is de stellige overtuiging
van de Brabander. „Allemaal strip-
verhalen. Er zijn genoeg mensen die
PSV willen pakken en kennelijk

I Van onze sportredactie
'^NDHOVEN - Als een mirakelkwam deroemloze ondergangr *n PSV tegen Bayern Munchen niet. Met veel defensieve]'rj*cht en overtuiging, een stortvloed aan overtredingen (35 te-r.en psv 24) en met weinig technisch raffinement sabelde deJ Uitse kampioen echter niet alleen PSV neer, maar kwam ook-j trainersduo Hiddink-Dorjee onder vuur te liggen. De elimi-atie van Bayern uit de Europa Cup I had de positie van Guus

£I(tdink aanzienlijk kunnen versterken. Het verlies op de val-
l! EPeP (0-1) was nu koren op de molen van de sceptici.L,
dlei a na de toezegging, begin dit jaar,

-tidri ■ PSV-bestuur aan het duo
o
aaink/Dorjee om nog twee jaar15i°r gaan, kwamen de schermut-

cja lnSen binnen de spelersgroep
■jy" het licht. Eerst kondigde Kieft
Mei Vertrek aan, vervolgens liet

Ij 's^n weten onmiddellijk uit
te willen vertrekken. De

,j,et al troebele sfeer werd er niet

' ierfr op door de voor PSV-begrip-
j)fe magere competitieresultaten.y u^§emoederen in Eindhoven zijn
b* ddels kennelijk zo hoog opge-, er> dat Hiddink deze week in Pa-, oma aankondigt dat het: „Voor
i.'an !;.Partij en beter is aan het eind, dit seizoen uit elkaar te gaan".

Vn etmaal voor de Europacup-re-
link tegen Bayern ontkende Hid-, )[<m vanuit het trainingskamp in
>ij poWiJk in alletoonaarden dat hij

' vertrekt, na afloop van het
i 6ri £ sPannende dan fraaie gevech-
cje led hij de deur echter op eeni :e„ ' »Van beide kanten is de toe-
liet nS gedaan om nog twee jaar
lc m£lkaar door te gaan. Daar houd
voMtin PrinciPe aan." In het artikel
ifui 1 gesuggereerd dat Hiddink
Vte uUw ir> contact staat met KV

Vrrouwen
VqorVan de vraag of Hiddink zijnslemen om pSV te verlaten nu
Ww niet uitvoert, valt niet te 100-
-1i et

en dateen deel van het bestuur
het t lTleer voor 100 procent achter
er „ staat. „Na alles wat

eest d was", draaide penning-
av°hri r arry van Raay gister-
.,hek? niet om de hete brij heen,
de w n wiJ Hiddink na afloop van
Vraa dstrijd tegen Groningen ge-
be n jp°f hij een gesprek wilde heb-
aatib h R'Jvers" Hiddink wees datatid° ver°ntwaardigd van de
eliil<-en Vroegom het onvoorwaar-

"batu Vertrouwen.
j^ay h-"8 Je biJ ons nooit" liet Van
%Ha min het Oosterpark weten.
KeliJk ri

Ver: "Het is toch heel men"
ven h

een coach de problemen
laat i

hoofd groeien. Als je uit
&u<Uerf lf uitwedstrijden maar twee

u aalt-is het toch logisch datv ati e k"aagt aan het vertrouwenetl bestuur in een trainer."

pverleg
Sest o

Qf en trainers gaan nog deze
1 tafel zitten om de gerezen

u 4aar£en uit te Praten. PSV gaat
t ddink J n°g steeds vanuit dat hij
°e2egf_- en DorJee hun mondelinge

c°tUact g nak°men. „Als Hiddink
gilden U hebben met Mechelen
IS" auWIJ dat heel vreemd vin-
Set bett Van Raay- Daar komt

e *e Wp
,ur van de landskampioen- eek snel genoeg. achter.aiher tJupp Heynckes schreef het

Geluk is ook het woord dat Michel
Boerêbach veelvuldig in zijn be-
spiegeling gebruikte. Gisteroch-

Boerêbach

met de haren erbij gesleept worden.
Als we ons standpunt bepaald heb-
ben, arrangeer ik een gesprek met
het bestuur. De mensen dievan bui-
tenaf rotzooi binnen de groep pro-
beren te brengen, moeten maar ge-
weerd worden."
De spelersgroep heeft de handen in
elkaar geslagen. Het doel, na het
verspelen van het Europees per-
spectief voor dit seizoen, is de titel
en de beker. „Dan heeft iedereen de
mond gestopt," zegt ook Berrie van
Aerle. Het derde doel, verder ko-
men in de Europacup, zat er giste-
ren soms maar heel even in. Zoals
dat moment vlak voor rust, toen
Erie Gerets naast schoot. „Ik had
die treffer op mijn voet. Ik had
eigenlijk moeten scoren. Jammer ik
had geen geluk."

Goede wil
Aanvoerder Erie Gerets ging een
stap verder. „Neem maar van mij
aan dat deze uitschakeling geen ex-
tra moeilijkheden over de groep af-
roept. Er komt niets over ons heen.
Nu niet en in de toekomst ook niet.
Sterker nog. De manier waarop we
gestreden hebben voor resultaat, is
het duidelijkste bewijs dat de goede
wil er bij iedereen is. Wat er nu met
Hiddink gebeurt, daarover heb ik
een eigen mening. Ik heb er even
met hem over gesproken. Privé.
Morgen komen de spelers bij elkaar
om ons standpunt te bepalen. Het
gedonder van buitenaf moet nu
maar eens afgelopen zijn. Kritiek
mag er best zijn, zeker als we slecht
spelen. Maar er moeten geen zaken

(ADVERTENTIE)

meesterlijke kleding

Wiel Eijssen
mode shop

Theaterpassage 13, Kerkrade
Telefoon 045-454617

Hiddink onder vuur
na uitschakeling

kwartfinales europacup
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Haarprobleme?

; sDk
Für Damen undHerren
Licntes Haar oderGlatzenbildung sind passé
Senöse Experten zengen innen wie es gefit.
Auch besonders interessant für unzufnedene
Toupettrager

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,--

599 overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. urn
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

DE NIEUWE HYUNDAI SONATA.
GETEST DOOR PROFS OP DE LANGE AFSTAND.

Deze zakenauto leer je pas op een lange rit echt waarderen. Om zn ruimte (ook in de
koffer: 473 liter!) Om znriante fauteuils. Om zn soepele kracht. En om zn formidabele weggedrag.

De Sonata is een wagen om in te wonen. En om mee voor de dag te komen,
zowel zakelijk als privé. Want zn uitzonderlijke klasse is ook in een superieure styling vertaald.

Zn hypermoderne technologie staat borg voorplezierig, veiligèn probleemloosrijden.

Hyundai geeft u dan ook rustig 3 jaar algehele garantie en maar liefst 6 jaar op de carrosserie.
U kunt kiezen uit 1.8, 2.0 en 2-4 liter motoren èn de 3.0 liter Vó; Standaard zijn 0.a.:

multipoint-injectie, smurbekrachtiging, and-duikgeometrie en onafhankelijke wielophanging
rondom.

Elektrische ramen? Centrale deu^sip^ Conditioning? Hyutuhl Zonara f

U zegt het maar. Voor de prijs hoeft u het allemaal niet te laten. Zeker nu niet, met de introductie OOO^O «
van de speciale Oort-uitvoering voor f29.950,-. * /

jf J iftótSÊp-ïijs vanaf f#Bo,~ excl B ï'W per maand.
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'xP1-^ fsssi '■-■'■^jtjÊÊÊÊÊÉÉtËI Hk^ ." \. iÈ*t ««. ,iü .^m.':'-:----' ""'"'" "r^ini ii --- uiiii\iui\iiim^^^mmmiÊÊÊiÊÊÊÊlÊÊÊiÊÊiiÊÊÊÊÊiÊÊÊMllUti WÊÊ- M
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Afegm bijvoorbeeld deSonata 2.0 GLX met oM.: Iberenteller Centrale deurvergrendeliry Elektr^ejmmen voor en achter Spiegels van binnenuit verstelbaar

Getintglas Elektrische antenne Bumpers inkleur van de auto En datvoorfl. 34.400,-.

Brunssum Autocentrum Sanders B.V, Akerstraat 128, Tel.: 045-251644 Heerlen Auto Vaessen, Beitel 19, Tel.: 045-424010 Stem Garage Centrum Stem, Heerstraat Centrum 9, Tel.: 04490-3 tf

■ i É
i——■ l

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

I /! i

GEEF OM DE TOEKOMST
j Wordvoor ’27,50 donateurvan het
Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.&

WWf— J
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Automobilisten die het onnodig zwaar hebben, zouden 'ns erbij moeten houden maar ook hun biceps: géén stuur- diesel (2.0 liter) of pittige benzinemotor (1.6 en 2.0 liter}

naar de Nissan Bluebird moeten kijken. Onbetwist de meest bekrachtiging! 't Zal u inmiddels duidelijk zijn dat de Nissan Waarbij alle handgeschakelde benzine-versies zijn voor-
complete auto in zn klasse, hoewel de prijs wellicht unders Bluebird, vanaf deLX-uitvoering, wèl standaard is uitgerust zien van een milieuvriendelijke 3-weg katalysator. Voeg

zou doen vermoeden. Elke Bluebird B^f |L||CCAIÜI Dl lEDI DR daarbij 3 jaar algemene garand

isvoorzien van tientallen standaard |/E N ImAN D_LA#EDII%V (met'n limiet van 100.000 km) e 0
extra's zoals warmtewerend glas, een verstelbaar stuur, met stuurbekrachtiging, die borg staat voor vingerlichte 6 jaar carrosseriegarantie en de zakelijke autorijder z3

dubbele buitenspiegels, digitale quartzklok, t oerenteller besturing.Overigens kuntu bij de Bluebird kiezen uit 22 luxe nauwelijksextra argumenten nodig hebbenom bij ons lanft

en een economische vijfversnellingsbak. Opties die bij tot zeer luxe uitvoeringen. Sedan, hatchback en station te komen. Wij weten wat er te koop is vanafy^Ess**
concurrenten doorgaans alleen in de meerprijstabellen wagon. Aangedre- P^^^^^^^^jfe
zijn terug te vinden. Düt verklaart waarom veel zakelijke ven dooreen SttP^ 11 \s, Sail-versi

rijders bij 't telefoneren in de auto niet alleen 't hoofd zuinige >|É§il^ ¥ jËfflmßÈr It^^^Sv
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Prijs mcl. BTW. excl. sfleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra,Sunny, Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX,Terrano. King Cab, Patrol, Vanette, Urvan.en Cabstar.

Hperiei 1£
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), Tlichterweg 122, tel. 045-212843. Heerlen, Jurgen Autocentrum "j^pUj
Huisbergeretraat 5, tel. 045-723500.Kerkrade, Jurgen Autocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feytó ■ „ f
Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Ne

Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.



Internationaal brak Jasjin door
in 1956 bij de Olympische Spelen
van Melbourne. De Russen ver-
overden goud en Jasjin werd
voor zijn verdiensten onder-
scheiden met de Orde van de
Rode Vlag. Toen de Sovjets in
1960 Europees kampioen wer-
den, mocht Jasjin zijn revers ook
voorzien van de Lenin-Orde. In
1963 werd hij uitgeroepen tot
Europees voetballervan het jaar.
In 1962 en 1966 maakte Jasjin
nog actief deel uit het nationale
teamvan zijn land, in 1970 mocht
hij bij de titelstrijd in Mexico al-
leen maar toekijken.
Op 27 mei 1971 kwam er een ein-
de aan de loopbaan van Lev Jas-
jin. In het stadion van zijn Dina-
mo speelde een selectie van
teams uit Tiflis, Moskou, Kiev en
Minsk tegen een door Jasjin sa-
mengesteld wereldteam. Liefst
700.000 Russen hadden het
bondsbureau laten weten kaar-
ten voor het duel te willen heb-
ben. 'Slechts' 103.000 konden in
het stadion getuige, zijn van Jas-
jins laatste optreden. Na zijn
voorspoedige sportieve carrière
verliep het levenvan Jasjin min-
der goed. Hij bleek kanker te
hebben, waardoor enige jaren ge-
ledeneen been diende te worden
geamputeerd.

Ad Wijnands, winnend gebaar in Kalmthout

Fignon en Delgado blijven thuis Russen en Polen aan start
NECKARSULM - Het Nederlands
handbalteam is nog niet klaar voor
het Europese kwalifcatietoernooi.
De ploeg van bondscaoch Guus
Cantelberg werd op de tweede dag
van het oefentoernooi in de Bonds-
republiek hardhandig de les gele-
zen. Na het verdienstelijke optreden
tegen de Westduitse formatie (15-211
was Oostenrijk gisteren ruim-
schoots sterker: 26-16.

Dreun voor
handbalteam

Italiaanse invasie
in Amstel Gold Race

onderscheidingen
jMjins kans kwam in 1950 toen, omitsj geblesseerd raakte inet duel tegen Dinamo Tiflis. Hij
ni°cht invallen en was daarna

et meer weg te denken uit het
rste team. Ruim vierhonderd.aal kwam hij voor Dinamo

j^skou in actie. Vijf keer werdJ landskampioen en driemaal
°cht hij de nationalebeker ont-a«gen. |

Jan Timman laat
jjvveer kans liggen

" ZWOLLE - PEC Zwolle is failliet.
Dat heeftrechter mr. J. Ariëns van de
rechtbank van Zwolle beslist. Het fail-
lissement van PEC Zwolle werd aan-
gevraagd door Credit Lyonnais Bank
Nederland, die nog een vordering van
669.000 gulden op deZwolse eerste di-
visieclub heeft.

eveneens. Ook de ploeg van Kuiper
met Ad Wijnands in de gelederen
start. De vier Nederlandseformaties
Buckler, Panasonic, TVM en PDM
verschijnen uiteraard op topsterkte.

Na de hergroepering demarreerde
Wijnands in gezelschap van Veen-
stra, die aan de leidingreed toen de
rode vlag van de laatste kilometer
bereikt werd. „Mijn metgezel keek
een paar keer om", aldus Wijnands.
„Toen haalde ik uit voor de beslis-
sende jump. Ik won vrij gemakke-
lijk".
Omloop Benego, Kalmthout: 1. Wijnands,
204 km in 5.04; 2. Veenstra zt; 3. Pieters op
0.20; 4. Talen; 5. Capiot; 6. Van denAkker; 7.
Van Holen; 8. Lilholt; 9. Woods; 10. Cordes;11. Van der Hulst; 12. Pirard; 13. Van der
Poel; 14. Schurer; 16. Dorgelo; 23. Bol; 24.
Den Bakker; 26. Hopmans; 28. Rozendal, al-
len zt als Pieters.

HEERLEN - Gianni Bugno, die vorige week Milaan-Sanremo op zijn
naam schreef, start in de Amstel Gold Race. Hij is kopman in de ploeg
waarvan ook de Zwitser Tony Rominger deeluitmaakt. De vijfentwintig-
ste editie van 's lands grootste wielerevenement, dat opnieuw met mede-
werking van het Limburgs Dagblad georganiseerd wordt, krijgt op zater-
dag 21 april overigens een complete invasie van Italianen te verwerken.
Behalve het team van Bugno geven vier andere Italiaanseploegen acte de
presence. Hiertoe behoren Bontempi, Fondriest, Saronni, Argentin, Baffi
en de Deen Rolf Sorensen.toto/lotto

" SITTARD -De Sittardse tennisclubSLTC heeft zich vlakvoor de competi-'
tiestart versterkt met de Bredanaar,
Hans Peter van Oorschot van de eer-'
steklasser Markendaal.

Tijdens de persconferentie gister-
morgen in de Heerlense Stads-
schouwburg kon Herman Krott me-
dedeling doen over de deelname
van tweeëntwintig ploegen met
ieder acht renners. Mogelijk wordt
dit aantal teams nog uitgebreid.
Maximaal mogen vijfentwintig for-
maties oftwel tweehonderd man
starten. Het prijzengeld bedraagt
veertigduizend gulden.

Maximum

Timman speelde f3. „Ik dacht met
die zet eenvoudiger te kunnen win-
nen." Die opinie werd gedeeld door
grootmeester Torre en de Neder-
landse schaakkolonie, die driftig
aan het rekenen sloeg met hoeveel
dagen het verblijf in de Maleisische
hoofdstad verlengd moest worden.

Karpov dacht er anders over. De
Rus vond een sluitende verdedi-
ging, kreeg hulp van Timman met
diens 24e zet Txes (Pxes was ster-
ker) en wikkelde griezelig secuur af
naar een simpel houdbaar eindspel.

Na 43 zetten gafTimman er de brui
aan. Hij bood remise aan, hetgeen
door Karpov zonder aarzeling werd
geaccepteerd.

In het ijzersterke deelnemersveld
zullen niettemin ook enkelebelang-
rijke renners ontbreken. Laurent
Fignon, bijvoorbeeld, start niet.
Trouwens, de hele ploeg waartoe hij
behoort, Castorama, blijft thuis. „Ik
denk, dat hij een lucratief contract
heeft voor deRonde van deVendée,
's anderendaags in eigen land", al-
dus Krott. Het feit, dat de Spaanse
ploegen, inclusiefhet team van Mat-
thieu Hermans, verstek laten gaan
noemde Krott van weinig belang.

„Uitgezonderd Delgado en Indurain
spelen de Spaanse renners nooit
een rol in klassiekers. Bovendien
kan ik begrijpen, dat zij devoorkeur
geven aan de Vuelta waarvoor enke-
le dagen na de Amstel Gold Race
het startschot klinkt."

" In bijzijn
van enkele
medewerkers
presenteerde
organisatie-
leider Nieck
Wassenaar
(derde van
links) in
Heerlen met
Herman Krott
het draaiboek
voor de
jubileumeditie
van de Amstel
Gold Race.

Foto:
DRIES LINSSEN

Hoe dan ook, er zal over een paar
weken weer een indrukwekkend
peloton vanuit Heerlen aan de koers
met bestemming Meerssen begin-
nen. Ruim driehonderd journalisten
zijn geaccrediteerd. De TV zal de
laatste 80 kilometer van de wed-
strijd rechtstreeks uitzenden.

Indrukwekkend

DEN HAAG - De juist ingevulde kolom in
Toto 11 A luidt: 2-l-l-2-3-?-3-2-3-2-2-2. Het
vraagteken staat voor de wedstrijd Gras-
shoppers-Sampdoria, die vandaag wordt
gespeeld.
HAMBURG - Resultaten Westduitse Mitt-
wochslotto van gisteren; trekking A: 7-21-
-22-23-34-40, reservegetal 24. Trekking B:
3-4-26-32-36-49, reservegetal 31. Spiel '77:
1375146.

Aan de zijde van Saronni bevinden
zich enkele Poolse neoprofs zoals
Jaskula (vorige week tweede in Tir-
reno-Adriatico) en Halupczok, de
wereldkampioen bij de amateurs
1989. Voor het eerst komt in Heerlen
ook een Soyjetselectie aan de start.
Het is de in San Marino ingeschre-
ven formatie Alfa Lum met Konys-

hev, de zilveren medaljewinnaar
achter Greg Le Mond in het WK van
vorig jaar als kopman. Of Le Mond
ook op de Limburgse wegen in actie
komt is nog niet zeker. Zijn ploeg,
gesponsord door het Franse kin-
derkledingbedrijf Z, is daarentegen
zeker van de partij. Stephen Roche
met een sterke Historafvaardiging

|wLa LUMPUR - Lord Wan-
i^wordt hij nooit. Daar is Jan
&tirpn te veel de onverbeterlijke

lst voor. Gefrustreerd raakt
*Ide in Kuala Lumpur. De win-
tet ’ variant kwam er na de partij

r
e snelheid van een repeteerge-

'°ofriUit- had het niet over het
*Hvq gezien, maar gedacht nog
r%t

"diger J.e kunnen winnen.
efen vderdekeer in de tweekamp

fCarP°v verzuimde hij toe te
"*Pt oud-wereldkampioen ont-
fye e r>a 43 zetten met remise. Na
\ Van de twaalf partijen kan

et twee Punten voorsprong
in de finale van het kandi-l°ernooi nogweinig gebeuren.

"Unt gevende partij lag het kritiekeW°P de 22ezet. Timman had een
kttj. 'Fefe stelling opgebouwd, an-
Hm m het SPaans- HiJ bracht de
*iat ch

g voor de derde keer in de
Si ?>et.de witte stukken op het

" k' te Wart st°nd zwaar onder
% ikarpov had weinig zetten tot

2escbikking, maar verdedigde
N )Vr

goed en kwaad als mogelijk
V^j et het kwaliteitsoffer Txe4[W^man naar winst kunnen af-
H*t h aar waren Jan en alle-!e atiii over eens- °ok Karpov. In
3o* e Saf hiJ na een half uur

toe. „Absolutely win-
U*H i'ngl^nsde hiJ- met het halve\n n de broekzak, met een knip-ar zijn secondanten.

Zettenverloop zevende partij. Wit: Tim-
man; zwart: Karpov 1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-f3
PbB-c6, 3. Lfl-b5 a7-a6, 4. Lbs-a4 PgB-tl6, 5.
0-0 LfB-e7, 6. Tfl-el b7-b5, 7. La4-b3 d7-d6,8.
c2-c3 0-0, 9. h2-h3 LcB-b7, 10. d2-d4 TfB-eB,
11. Pbl-d2 Le7-fB, 12. a2-a4 DdB-d7, 13.
a4xbs a6xbs, 14. TalxaB Lb7xaB, 15. d4-d5
Pc6-e7, 16. Pd2-n h7-h6, 17. Pfl-g3 c7-c6,18.
dsxc6 LaBxc6, 19. Pf3-h2 d6-d5, 20. Pg3-h5
Pf6xe4, 21. Ph2-g4 Dd7-f5, 22. f2-f3 Pe4xc3,
23. b2xc3 Dfsxhs, 24. Telxes Dhs-h4, 25.
Lcl-e3 Pe7-g6, 26.Le3-f2 Dh4-dB, 27. TesxeB
DdBxeB, 28. Lb3xds h6-h5, 29. Pg4-e3 Pg6-
f4, 30. Ldsxc6 DeBxc6, 31. Lf2-g3 Pf4-e6, 32.
Pe3-d5 Dc6-c4, 33. Ddl-d2 Dc4-b3, 34. Kgl-
h2 Db3^bl, 35. Dd2-el Dblxel, 36. Lg3xel
LfB-d6+, 37. Lel-g3 Ld6-c5, 38. Lg3-el KgB-
-f8,39. g2-g4 hsxg4, 40. f3xg4 KfB-e8,41. Kh2-
-g2 KeB-d7, 42. Lel-g3 Kd7-c6, 43. Pds-b4+
Lcsxb4, remise.

De tussenstations van PSV de NOS. Twee jaar voor drie mil-
joen gulden, waarvan het grootste
deel in PSV-kas vloeit. De recette
van wedstrijd van gisteravond be-
droeg zon slordige acht ton, maar
om zelfs dat soort bedragen gaat
het niet echt.MaarPSV wil verder en niets kan ze

nog stoppen en het verlies tegen
de Westduitsers is op die weg
slechts een tussenstop. De zesde
landstitel op rij zegt ze allemaal
niet zo veel meer in Eindhoven. De
top van het internationale voetbal
is het doel. In nieuwe shirtjes wel
te verstaan. De fonkelnieuwe out-
fit die deze zomer vol trots werd
gepresenteerd, ligt allang weer
tussen de mottenballen. Voldeed
toch niet helemaal in het beeld van
een multinational in voetbalzaken.

Niettemin is dat het enige wat er
bij PSV nog aan ontbreekt: een
manier om ook datgene wat zich
op het veld afspeelt, te allen tijde
volledig naar eigen hand te kun-
nen zetten.

Nieck Wassenaar, algeheel leider
van het organisatiecomité, moest
overigens melding maken van een
wijziging in het parcours. Wegens
werkzaamheden aan het wegdek
kan de Sibbergrubbe niet in het tra-
ject worden opgenomen. Na de
tweede bevoorrading in Vilt wordt
via Valkenburg, Haasdal en Walem
tijdens het laatste koersuur Schin
op Geul bereikt alwaar de beklim-
ming van de Keuteberg wacht. De
oorspronkelijke afstand van 242 km
komt door deze omleidingop 249 ki-
lometer. De oversteek van de rijks-
weg Sittard-Roermond ter hoogte
van Echt na circa 35 kilometer is het
noordelijkste punt in de route.

Daags voor het evenement is in res-
taurant De Rousch, Heerlen, een re-
ceptie waarvoor onder meer allealle
oud-winnaars zijn uitgenodigd.

Duizend winnaars van een door het
Heinekenconcern uitgeschreven
prijsvraag reizen ' anderendaags
vanuit Amersfoort en Eindhoven
per speciale Amstel GoldRace-trein
naar finishplaats Meerssen, waar zij
de ontknping van de wedstrijd mee-
maken. Ex-Tourwinnaar Joop Zoe-
temelk is hun gastheer. In afwach-
ting van deeerste doorkomst van de
profs wordt in Meerssen een crite-
rium over 120 km voor amateurs
verreden.

jW g°vEN -De trein gaat ver-Tgv °nis met de vaart van een
°cm S,°ms met het tempo van een

vQor Je- Of Hiddink weggaat, of
en

n°S twee jaar bijtekent, in
f'o^ z'Jn dat slechts tussensta-
Ps in het tr£yect- Winst of ver-let "sportief opzicht wordt op
Verlie, ■ beslist, de winst of het
il stLm het PSV-bedrijf zijn in
N hlt m niet eens afhankelijk
r*gen F>resultaat van de wedstrijd

a br<f ayern
' Natuurlijk, een ex-

sÖelen n van inkomsten door het
C'uf is Van nög een ronde Europa-

st
z°u meegenomen zijn ge-

vs m^aarPSV zou PSV niet zünj'Jh van yolledig afhankelijk zouS^e !r het resultaat van één of2e'ddip De nieuwe zakelijk-
i °etbaiLn

l biJ de meeste betaaldeiNeri i
de k°P °P steekt, is

t ven k
jaren geleden in Eind-den ?egonnen en moet leidenb^enV i
te Plaats in de illustere

h y M^^ waar ook clubs als% tef dnd' Ac Milan en Liver-e vinden zijn.

f^tS? 11,1?6"* straalt van PSV af.PJkheirt een dat diezelfde dege-& elfta]
n
t
let iedere wedstrijd bij

»VV nfi/fUg te vinden is- Voor
Nast-f het °°g °P het duel za-W «tegen de ploegvan Hiddinken troostrijke gedachte.

Stadion
Zakelijk zit het in Eindhoven wer-

kelijk ijzersterk in elkaar. De on-
geveer duizend business-seats zit-
ten vol en leveren per jaar een ka-
pitaal op waarvan clubs als bij-
voorbeeld Fortuna alleen maar
kunnen dromen. De potentiële
sponsors staan in rijen van vier te
dringen voor de Philipspoort. De
capaciteit van het stadion be-
draagt 27.500 toeschouwers en er
worden aan het begin van het sei-
zoen gewoon even 20.000 seizoen-
kaarten verkocht. Fortuna mag
blij zijn als ze een gemiddelde ha-
len van 5000 mensen per wed-
strijd. Scheve verhoudingen?. Toch staat de Limburgse club op
de zesde plaats in de eredivisie,
dus zo minimaal is dat nu ook
weer niet.

Foto-expositie
Amstel Gold Race

Van onze sportredactie
HEERLEN - Op initiatiefvan de
heren Smeets en Gijsen van de
afdeling sport en recreatie ge-
meente Heerlen vindt volgende
maand een foto-expositie plaats
over de Amstel Gold Race, die op
21 april voor de vijfentwintigste
keer wordt verreden. De fotogra-
fen Dries Linssen en Tonny
Strouken laten ter gelegenheid
van het zilveren evenement alle
voorgaande edities nog eens de
revue passeren. Plaats van han-
deling: Stadschouwburg Heer-
len. De expositie wordt gehou-
den in de periode 17-30 april. En-
tree gratis.

Visie
In dat kader was het tv-optreden

van Romario de Souza Faria tij-
dens de rust, op termijn althans,
lucratiever. De Braziliaan maakte
in een Ster-spot uitgebreid recla-
me voor de twaalf hoofdsponsors
van PSV. Zendtijd die overigens
gewoon betaald werd door de be-
drijven zelf. Bedrijven die per jaar
al één miljoen gulden in de club
steken. Dat een voetbalster op
deze manier actief voor het voet-
licht treedt, is echter nieuw en zal
een PSV als te sponsoren object
alleen maar aantrekkelijker ma-
ken. Visie waar het een gezondeen
aansprekende bedrijfsvoering be-
treft kan PSV, en met name mana-
ger Kees Ploegsma, dan ook niet
ontzegd worden. Visie die de club
met liefst sneltreinvaart naar de
roemrijke regionen van Milan en
Real Madrid moet brengen. Het
verlies van gisteravond was op die
baan slechts een tussenstation.

Bert groothand

'Image-building' heet zoiets in
markètingtaal. Hét imago dat de
club wil uitdragen moet dan ook
onverdeeld positief blijven. Reden
bijvoorbeeld dat Hans van Breu-
kelen, die de laatste maanden niet
altijd vlekkeloos optrad, voortdu-
rend in bescherming wordt geno-

Begroting

men en niet voortijdig zal worden
getransferreerd.

De begroting is dit jaar op 22 mil-
joen gulden blijven staan, maar
het is de bedoeling dat dat bedrag
binnen de kortste keren tot 25 mil-
joenzal zijn opgekrikt. Tegelijker-
tijd wordt de spelersgroep terug-
gebracht tot zestien mensen, waar-
door de financiële armslag nog
groter zal worden. Aan de efficiën-
te bedrijfsvoering zal het niet lig-
gen. De accomodatie is naar inter-
nationale begrippen niet groot,
maar wel zeer modern en wordt zo
ongeveer uitgebaat als een con-
grescentrum. Zodanig, dat het
voetbal bijna als een vervelende
overlast wordt gezien. Een kort ge-
leden door de KNVB doorgevoer-
de wijziging in het competitiepro-
gramma lokte ongemeen felle pro-
testen uit bij de, leiding van de
club, omdat de wedstrijd niet
meer in te passen was in het pro-
gramma van het 'congrescen-
trum. De televisierechten voor
Europacupduels werden aan het
begin van dit seizoen verkocht aan

SANTA COLOMA - Uwe Raab is
gisteren, na de door Urs Freuler ge-
wonnen derde etappe van de Cata-'
laanse Week, voor onderzoek naar;
een ziekenhuis in Barcelona ge-
bracht. De Oostduitser kwam
dens de massasprint in Santa Colo-;
ma ten val op vijftig meter van dp'
eindstreep. De 27-jarige renner uit
de ploeg van Jan Gisbers kwam iv
botsing met Malcolm Elliot. Dt
dalen van de fietsen haakten in he_P
gedrang in elkaar. Elliot en Raar>
smakten hard tegen het wegdek.'
Andere renners tuimelden over het
tweetal.
Elliot zat onder de schaafwonden.;
Raab was ook op diverse plaatsen'
van zijn lichaam ontveld. Boven-!
dien liep hij een gapende hoofd-
wond op. Voor de zekerheid werd
de Oostduitser geadviseerd een in'
tensief onderzoek te ondergaan in
de Catalaanse hoofdstad. De valpar-
tij tijdens de massasprint was het,
enige opwindende van de derde rit,
waarin Gaston de leiderstrui bc-:
hield. Op de streep was Urs Freuler
de snelste.

Derde etappe. Martinet-Santa Coloma: 1.
Freuler, 195 km in 4.38.13; 2. Gutierrez; 3.
Acacio da Silva; 4. Hermans; 5. Ghirotto; 6.
Abreu; 7. Passera; 8. Mauri; 9. Joaquin Her
nandez; 10. Delgado; 19. Van Aert; 37.
Bouwmans; 67. Breukink; 93. Verhoeven;
103. Suykerbuyk; 107. Van Poppel; 113. De

Koning, allen zt als Freuler. Algemeen klas-
sement: 1. Gaston 12.32.56; 2. Rominger op
0.06; 3. Alcala 0.09; 4. Delgado 0.12; 5. Roo-
sen 0.30; 6. Breukink 0.32; 7. Roche 0.34; 8.
Ekimov 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.

Molenbeek-Wersbeek (B), vrije liefheb-
bers: 1. Brebels (B) 80 km in 1.59.07 uur, 2.
Van Bael, 3. Blattler (Kerkrade), 7. Mareelis
(Herelen), 12. Hindriks (Geleen), 14. Kloos-
terman (Valkenburg), 15. Fooy (Maastricht).
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Freuler wint,
Raab tuimelt

Lev Jasjin
overleden

Hoofdprijs in Omloop Benego onderstreept uitstekende vorm

Ad Wijnands vlamt
door wiel verheesen

'n grenzeloos
goed tuincentrum
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blokhut
200 x 300 cm. Kompleet met
shingels. Als bouwpakket
met duidelijke beschrijving
nu van 2895.-voor

2495.-

door wiel verheesen

nieuws

" Lev Jasjin, 's werelds bes-
te doelman in de jarenvijf-
tig en zestig.

"tor.*jjJSKOU ~ "-'cv Ivanovitsj Jas-P - jarenlang beschouwd als deP^ste doelman in de wereld, is op
Pu-jarige leeftijd nn Moskou over-
199Qn' JasJin- die °P 22 oktoberfs«9 in Toetsjino werd geboren,
fpam 78 keer voor het Russi-r.he nationale elftal uit. VoorPJn vereniging Dinamo Moskou
FPeelde hij meer dan vierhon-derd duels.

J*et Lev Jasjin verliest de sport-
wereld in de Sovjetunie een van

J?n legendarische figuren. De
|f! J.zige doelman blonk tijdens
ij^n loopbaan niet alleen uit door
R°ede prestaties, maar evenzeerTj°°r zijn uitermate sportieve ge-
Pag zowel op als buiten het veld.

Twents zelden liet hij blijken het
j !" met een beslissing eens teI Jn-Een van diezeldzame keren

É_LaS k'J zÜn eerste toernooi om de
7ereldtitel. In 1958 speeldeRus-I nd in Zweden tegen Engeland
jv"1een plaats in de kwartfinales.
Uu voor üJd Saf de Hongaarse
Is h srechter Zsolt een straf"I chop aan de Engelsen die daar-oor de kans kregen de 1-2 ach-

rstand goed te maken. Jasjin
j,as woedend en liet dat merken
I oor zijn beroemde zwarte petran zich af te werpen. Het hielp

gPTnig" De Engelsen maakten
|e'|Jk, maar verloren de noodza-
el'jke beslissingswedstrijd.,asJin begon zijn sportieve loop-

Ibran als doelman van het fa-, neksteam van de ijzerwarenfa-j.r'Ek in zijn geboortestad Toets-bJ 10'Zi^n kwaliteiten op het veld
jj. v̂en niet lang onopgemerkt.

lj- Moskou kwam van Dinamo
et-verzoek tot de vereniging toe* treden. Jasjin deed dat, maar
erd voorlopig tweede doelman.rfksej Komitsj kreeg nog
*eds de voorkeur.

KALMTHOUT - Voor de
tweede keer in het nog prille
seizoen heeft Ad Wijnands op
de hoofdprijs beslag gelegd.
Na zijn denderende start in
Perpignan enkele weken gele-
den snelde de 31-jarige wieler-
prof uit Eijsden gisteren naar
de bloemen in het Belgische
Kalmthout. De randgemeente
van Antwerpen was eindpunt
van de Omloop Benego over
204 kilometer. Wijnands ver-
sperde zijn Friese medevluch-
ter Veenstra in de beslissende
meters de weg naar de bloe-
men.
De Omloop Benego is een semiklas-
sieker waar het parcours zowel op
Nederlands als Belgisch grondge-
bied is uitgestippeld. Gisteren fun-
geerde Tilburg als startplaats. De
overwinning leverde Ad Wijnands
50 punten op in het FICP-klasse-
ment. Met zijn oogst in Perpignan
(30 punten), Parijs-Nice (10 punten)
en de negende plaats in de GP Cho-
let voorbije zondag (4 punten)
bracht hij zijn totaal op 94 punten
oftewel ruim de helft van de totale
score, die zijn huidige ploeg Stutt-
gart vorig jaar in het hele seizoento-
taliseerde. Wijnands maakt in het
individuele wereldklassement een
geweldige sprong.

Wijnands: „Vanaf de eerste wed-
strijd voel ik, dat het prima loopt.
Onder de hoede van HennieKuiper
heb ik weer honderd procent mo-
raal." De-Omloop Benego bereikte
de beslissende fase toen het peloton
van ruim 150 man de smalle wegen
tussen Ossendrecht en Bergen op
Zoom bereikte. Plotseling formeer-
de zich in de spits een waaier van
ruim 20 man. Met nog iets meer dan
20kilometer te rijden barstte het ge-
vecht om de overwinning pas goed
los.
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Terug naar af
Voornaamste conclusies uit
de gemeenteraadsverkie-
zingen van gisteren: de Partij
van de Arbeid is terug naar
af, met name ook in Lim-
burg; D66 wint fors en het
CDA doet het, zeker in deze
provincie, heel behoorlijk.
Dat gebeurde allemaal te-
gen de achtergrond van een
erbarmelijk lage opkomst.

Ue winst voor de socialisten in de gemeenten in deze provincie - bij
de laatste raadsverkiezingen in '86 werd nog gesproken -van een
doorbraak - is gisteravond in één klap nagenoeg weggevaagd.
De gunstige positie van de partij in vooral de grote Limburgse ste-
den - die met zoveel moeite en slechts na jarenlangepolitieke in-
spanning werd opgebouwd - is met een enorme dreun verdwenen
en beweegt zich amper boven het niveau van 1982.
In Heerlen zakten de socialisten van twaalf naar zeven raadszetels.
Pikant detail daarbij is dat de plaatselijke politieke groepering
Heerlen-Noord, met ex-PvdA'er Rein Hummel in de gelederen,van
twee naar zeven zetels ging. Ook hetverlies in Maastricht was fors,
van achttien naar dertien.
De lage opkomst zal bij het verlies van de socialisten een rol heb-
ben gespeeld, maar kan onmogelijk de hoofdreden zijn, hoewel
partijvoorzitter Sint van de PvdA die opkomst wel als zodanig aan-
voert. Er moeten andere motieven zijn voor de zware nederlaag
aan socialistischekant. Het functioneren van de PvdA in het kabi-
net Lubbers, dat pas een paar maanden bestaat, kan van invloed
zijn geweest op het dramatische verlies. Het lijkt erop dat de kiezers
vinden dat de PvdA teveel aan de leiband van het CDA meehob-
belt en te weinig het eigen socialistische gezicht laat zien. Veel
stemmers, die bij de Kamerverkiezingen PvdA stemden, lijken nu te
zijn overgelopen naar Groen Links en D66.
Maar misschien moeten de redenen voor de nederlaag van de
PvdA ook worden gezocht in de internationaleontwikkelingen - en
dan vooral die in het Oostblok. Het verdwijnenvan de communisti-
sche systemen daar - de uiterste vorm van socialisme - en de daar-
mee gepaard gaande financiële schandalen in bij voorbeeld de
DDR kunnen veel kiezers, die normaal PvdA hadden gestemd, aan
het denken hebben gezet en een zich afkeren van het socialisme
als partijpolitiek systeem hebben veroorzaakt.
Voor D6ó-leider Van Mierlo staat vast dat de winst van zijn partij
voor een deel te verklaren is uit de gebeurtenissen bij de formatie,
toen D66 buiten het kabinet werd gehouden. Een andere verkla-
ring voor de winst van D66 is dat de doelstellingen van de demo-
craten over b/elangrijke onderwerpen als milieu en staatsrechtelijke
vernieuwing steeds duidelijker bij de kiezer overkomen en hem
dientengevolge bij de socialisten weghaalt.
Hoe dan ook, de uitslagen van gisteravond moeten een signaal
naar de lokale politiek zijn. Het is zaak dat diezich beter gaat profi-
leren. De burger moet duidelijk worden gemaakt waarom ge-
meentelijke politiek belangrijk is en waarom hij dient te gaan stem-
men. Daarbij moet worden vastgesteld dat het in ieder geval zeer
teleurstellend is als de landelijke politiek en de lageopkomst inder-
daad zon grote invloed op het electoraal debacle van gisteren
hebben gehad.

P.S.< )

aar 13 stemmen
[ALS - De Duitser Dieter
{Umann is er niet in geslaagd
J'aals een raadszetel te verove-

Zijn 'Vreemdelingpartij'pg slechts dertien stemmen.
| dat waren er volgens het
Ampère commentaar van de
Mtieke concurrentie elf meer
J1verwacht.
|or de Vreemdelingpartij kan-kerde behalve Dieter Stall-en ook zijn echtgenote. Een
J*tekandidaat trok zich op het

if«te moment terug.

het harnas
ÏEK EN DONK - Wethouder
INoten van Beek en Donk isP*ren overleden aan de gevol-

van een acute hartstilstand.
j'en was lijsttrekker van deptselijke groepering Werkne-

PjS- Hij maakte woensdag ook
*' uit van de bezettingvan een
'mbureau. Aan het eind van de
"ttend is hij naar huis gegaan.'ar is hij korte tijd later doodgetroffen.

Sklad en gekit
[■ERLEN - Zowel Amsterdam,
|Sen als in Nijmegen zijn stem-
bus beklad. In de WaalstadNen zelfs sloten dichtgekit,
~rdoor de deuren met breek-rrs moesten worden geopend,
f^gezien de verfkreten onlees-
p 1 waren heeft de gemeente
Uitlegen vooralsnog geen idee
l[e verantwoordelijk is voor!pe actie. De gemeente gaat wel

doen bij de politie.

[Assen waren de leuzen wel
Psbaar. -stem niets of stem
ff en 'Stem niet, denk zelf. In
P 3! ging het om vier stembu-
fUs- Van enkele waren ook de
f 1"" of stoep zwart geverfd.

I Amsterdam is het hoofdkan-
|* van de Partij van de Arbeidl?e nacht voor deverkiezingen
Fj^ad. De actie is gericht op het
poud van het gekraakte Wol-
fs Noordhoff Complex (WNC)
Iproningen. Volgens de actie-
Pders maakt de PvdA in Gro-
ten de dienst uit en wil zij de
P5l veranderen in een „investe-f gsparadijs voor bedrijven".

Premier Lubbers en PvdA-leider Kok na verkiezingen:
’Geen consequenties

voor kabinetsbeleid ’vadent in raad
gf11 HAAG - In de nieuwe ge-

nteraad van Breukelen komt
in Vertegenwoordiger te zitten
lr *?et opleidingsinstituut Nij-
e°ae. De groepering 'Lijst 6',
ln °P initiatief van studenten, is opgericht kreeg
>ld stemmen, ruimschoots

°ende voor een zetel in de*a van Breukelen.
st 6' heeft zich al doel gesteld

6r
,Verbetering van de samen-

"n., g tussen Nyenrode en deneente Breukelen.

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG- De uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen zal geen gevolgen hebbenvoor hetbeleid van de huidi-
ge regeringscoalitie.Premier Lubbers en PvdA-leider Kok
hebben dit gisteravond beklemtoond. Nochtans heeft de
coalitie in vergelijking met vorig jaar als geheel bijna tien
procent prijs moeten geven.

Kok zei dat de 'PvdA-koers in het kabinet goed is', on-
danks te hoog gespannen verwachtingen bij een deel van
de achterban. CDA-voorzitter Van Velzen meent dat de
coalitie 'spanningen wel aan kan als het regeerakkoord
wordt nageleefd. Ook oppositieleider Voorhoeve (VVD)
vindt dathetkabinet te kort zit om de uitslag als een kiezer-
soordeel over het landelijk beleid uit te leggen.

Afstraffing
stelt PvdA

voor raadsel
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De electorale afstraf-
fing die de PvdA gisteren heeft ge-
kregen bij de verkiezingen voor
nieuwe gemeenteraden,heeft de so-
ciaal-democraten voor raadsels ge-
steld. Een duidelijke verklaring
voor het formidabele verlies aan
met name D66 en GroenLinks bleef
de partijtop gisteravond schuldig.
De nederlaag van de PvdA is vooral
in het zuiden van het land en in de
steden omvangrijk.

PvdA-leider Kok en partijvoorzitter
Sint menen dat de lage opkomst de
sociaal-democraten parten heeft ge-
speeld. „Dat is altijd slecht voor
onze partij", aldus Sint, maar Kok
zei dat dat 'nooit de hele verklaring
kan zijn.

Volgens Kok hebben te hoog ge-
spannen verwachtingen van de re-
gerinsdeelname onder de PvdA-
achterban meegespeeld. „Er is spra-
ke van een zeker ongeduld over wat
er aan veranderingen mogelijk is."
Kok zei dat binnen de partij 'stevig
gediscussieerd' moet worden over
de nederlaag, maar liet merken
'overtuigd te zijn dat de huidige
koers van de PvdA in hetkabinet de
goede is.

Marktonderzoeker Maurice de
Hond weersprak gisteravond dat de
lage opkomst de PvdA de das om
heeft gedaan. Volgens De Hond
blijkt uit de leegloop van de PvdA
in de richting van Groen Links en
D66 dat er meer aan de hand is. De
Hond meent dat de PvdA bij lande-
lijke verkiezingen minder terrein
zou hebben verloren aan met name
Groen Links.

De PvdA-verliezen in het zuiden
overtroffen de landelijke gemiddel-
den. Maar ook in de grote steden in
de Randstad wist de partij zich nau-
welijks overeind te houden.

CDA-voorzitter Van Velzen meent
dat het omvangrijke PvdA-verlies
in de grote steden 'iets te maken
heeft met de wijze waarop de socia-
listen de problemen van de grote
stad aanpakken. Volgens Van Vel-
zen heeft de PvdA de rekening ge-
presenteerd gekregen van de plaat-
selijk gevolgde politiek van meer-
derheidscolleges.

" Zie ook pagina 33

ongen oud
raadsverkiezingen van vier jaar
geleden een record-score van
33,4 procent, zakte bij de parle-
mentsverkiezingen van -1989 al
naar 31,9 procent, en reikt nu
landelijk niet hoger dan een ge-
middelde van 24,8.

Terugval
Omgerekend in Kamerzetels
zouden de sociaaldemocraten
van hun huidige 49 zetels er
slechts 38 overhouden. D66 zou
in het parlement stijgen van 12
naar 19 zetels, het CDA van 54
naar 51, terwijl de VVD haar 22
zetels behoudt. In Tweede Ka-
merzetels omgerekend zou de
uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen voor Groen Links
een winst opleveren van zes ze-
tels naar tien, en voor de kleine
christelijke partijen SGP, GPV
en RPF van zes naar negen.

PvdA-leider Kok noemde de
onverwachte nederlaag 'teleur-
stellend' en weet haar groten-
deels aan de lage opkomst. D66
klom van acht procent vorig
jaar naar 12,5 procent nu, en zal
in veel stadsbesturen wethou-
dersplaatsen opgisen. De VVD
bleef voor het eerst sinds lang
een nederlaag bespaard: de li-
beralen handhaafden zich op
14,7 procent. Het CDA zakte
van 35 procent vorig jaar naar
bijna 32,7 procent nu. De poli-
tieke aardverschuiving zal in
vrijwel alle colleges van B en W
tot grote en onvoorziene veran-
deringen leiden. De nieuwe col-
leges worden 1 mei gekozen.
Het CDA hamerde er gister-
avond op dat er in de gemeen-
ten weer breed samengestelde
colleges van B en W moeten ko-
men.

Ê\r,uv HAAG - Oudere kiezers
n er dan 50 jaar) hebben voor-de gestemd op CDA en PvdA.

kta P'ykt uit onderzoek in op-la^.1van het ANP door het bv-■ u interview.

Nrn d 65-plussers stemden
ml o Procent °P het CDA e"
Nti Procent PvdA. In deLn 'Jascategorie 50-64 jaar haal-
liju ®2e partijen respectievelijkI a en ruim 24 procent.

liirjp e kiezers stemden veel ge-
S°riperder- In alle leeftijdscate-fceh h bleek het CDA evenwel

v aantrekkeliJkst, zij het|le ccl minder voorsprong op
"ijft dere partijen.De PvdA
:r0e

v°or byna alle leeftijds-
(ertjp n' soms wel op het nip-
'Jkstf.' de °.P een na aantrekke-
8-2 4 Partij. Alleen in de groep
''jgp«aar wordt de PvdA voor-
win eefd door de VVD.Ver-
-'fks tSWlnnaars D66 en Groen
;tett, trekken relatief veel jonge

1?- In de categorieën 18-
->et ge °"34 jaar was dit met name

inhet nauw
'?n de^T~ Raadslid Vreeswijk
recht " entrumdemocraten in

i^oeiii-tgijteren het stemmen
i act. door een groep van
te aan tV°erders- Er moest poh*-
* otitzefi Pas komen om de mann WpZ n- Daarbij vielen overeer rake klappen.

l stem1V?erders blokkeerden
i^Ool t okaal in een UtrechtseN wi ,° er> het raadslid naar bin-Sd v'de- De Politie wist hetNen een nooddeur binnen tehü'**atóarna Vreeswijk volg-
)>ht il V!J.zlJn stem had uitge-
»lditiß Jf 1J onder politiebege-
oC>Voe?H ar huis gebracht: De
h^iwrders trokken zich daar-
in *ieh,', hadden spandoeken

ns aan^aarop leuzen als 'Var-adll de macht'

Reden

nu een controlecommissie in het
leve/i geroepen. Als lid van deze
commissie controleerde burge-
meester Meijer op de verkie-
zingsdag steekproefsgewijs de
volmachtstemmen. De controle
vormde een van de strenge maat-
regelen om het 'ingekankerde'
ronselen van stemmen tegen te
gaan. Alles wijst er op dat deze
maatregelen effect gehad heb-
ben. Ook tijdens de inspectievan
de stembureaus bleek niets van
eventuele ronselpraktijken.

Kiesraad hekelt
ronselpraktijken

" Burgemeester Meijer controleert de volmachtstemmen op het stembureau Moutheuvel in
Stem. Foto: PETER ROOZEN

De winst van D66 is volgens
partijleider Hans van Mierlo
deels te danken aan de hard-
handige wijze waarop de partij
uit de kabinetsformatie ver-
dween. „Het is overgekomen
hoe de grote partijen omgaan
met de macht," aldus Van Mier-
lo over het optreden van de hui-
dige coalitiepartners CDA en
PvdA. VVD-voorzitter Ginjaar
noemde het 'op zichzelf verheu-
gend' dat zijn partij zich lande-
lijk heeft gestabiliseerd na ach-
tereenvolgende verkiezingsne-
derlagen. „Dat biedt hele goede
perspectieven voor de Staten-
verkiezingen volgend jaar."
Voorhoeve zei dat de liberalen
„het zware weer hebben gehad;
we zullen weer gaan groeien".

De Centrum Democraten van
Janmaat hebben bij de raads-
verkiezingen in acht gemeenten
elf zetels behaald. Zij waren bij
de vorige verkiezingen onder
deze naam nog nergens verte-
genwoordigd. De CD kreeg in
Amsterdam, Den Haag en
Schiedam twee zetels. In
Utrecht, Haarlem, Purmerend,
Dordrecht en Rotterdam kreeg
de als racistisch omschreven
partij één zetel. Alleen in Til-
burg - de negende gemeente
waarin de partij meedeed -
hield de kiezer de CD buiten de
raad.

Elfzetels

kwalijke sport overigens, die niet
lijkt uit te roeien."
Vandaar dat Bakker denkt aan
verder gaande maatregelen. De
eenvoudigste vorm van stem-
men bij volmacht is de over-
dracht van de witte oproepings-
kaart. Maar deze kaart biedt
vooral de ronselaars grote kan-
sen. Zo zouden bejaardenhuizen
zijn afgestroopt. „Als bij de defi-
nitieve uitslag van de verkiezin-
gen blijkt dat inderdaad op grote
schaal geronseld is, dan zou
overwogen kunnen worden om
die eenvoudige overdracht te
schrappen," meent Bakker.
De geruchten over de ronsel-
praktijken deden vooral vóór de
verkiezingen de ronde.

Juist vanwege ronselpraktijken
bij de vorige gemeenteraadsver-
kiezingen in 1986 was er in Stem

Twee keer
Overigens heeft in Montfoorteen
vrouw kans gezien om twee keer
een volmachtstem te laten uit-
brengen. Als er zich geen bijzon-
dere problemen voordoen in die
Utrechtse gemeente, dan hoeft
dat geen verdere gevolgen te
hebben, meent secretaris Bakker
van de Kiesraad.
Een Montfoortse had met haar
witte oproepingskaart iemand
gemachtigd om voor haar te
stemmen. Daarop vroeg ze bij de
gemeente een nieuwe oproep-
kaart aan. De Kieswet voorziet
daarin, bij voorbeeld als iemands
kaart zoek is geraakt.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/STEIN - Terwijl
burgemeester Ed Meijer in 'zijn'
Stem hoogst persoonlijk de per
volmacht uitgebrachte stemmen
controleerde, maakte de Kies-
raad in Den Haag zich ernstige
zorgen over het ronselen van vol-
machtstemmen. Adjunct-secre-
taris M. Bakker van de raad
vroeg zich gisteren dan ook af of
niet verdergaande maatregelen
moeten worden genomen om
aan dat ronselen paal en perk te
stellen.
Bakker: „Bij de laatste wijziging
van de Kieswet is ronselen straf-
baar gesteld. Misschien moet er,
als daadwerkelijk wordt vastge-
steld dat er geronseld is, een aan-
tal mensen worden veroordeeld.
Misschien helpt dat. Maar vooral
in het zuiden is dat ronselen
haast een soort volkssport, een

Zakken
De landelijke gemiddelden ca-
moufleren het verlies van de
PvdA nog enigszins. De partij-
en boekte bij de gemeente-

De Centrumpartij, die meedeed
onder de naam CP '86, behield
in Amsterdam, Rotterdam en
Almere één zetel. In Utrecht
verdwijnt dit gezelschap uit de
raad, maar in Den Haag maakt
het zijn entree met één zetel.

De opkomst van 61,9 procent bij de gisteren gehouden ge-
meenteraadsverkiezingen iseen diepterecord voor lokale of
nationale verkiezingen. Alleen de vorig jaar gehouden ver-
kiezingen voor hetEuropees parlement trokken nog minder
kiezers: toen ging minder dan de helft van het electoraat
stemmen.

wwwamanÊÊOÊimaa^^mtt,- :^mwm^wwi^-■. ■ -^^WÊ^^^miÊÊÊÊmm

Hoewel in Limburg meer kiezers de stembus wisten te vin-
den - zoals deze dames in een leeg tot stemlokaal omge-
bouwd café in Heerlerheide - bleef de opkomst ook hier be-
duidend achter bij die van vier jaargeleden: 66.8 procent
tegen 73.8 procent.

Foto.CHRISTA HALBESMA
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verkiezingen

Het oog van de burgemeester
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In Echiopië heerst hongersnood Door droogte en oorlog zijn de oogsten mislukt- Mensen hopen
op vrede, maar de honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd. De televisie
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TEGELEN 19050 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 17 9376 64,7 72.8 17
CDA 7 3910 41,7 50.5 8
PvdA 4 2089 22,3 28,7 5
RealB2 4 2384 25,4 11,1 2
WD 2 993 10,6 9,7 2

VAALS 10748 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

t zetels stemmen % % zetels
Opkoifcst 15 5827 74,8 78,1 15
PvdA 4 1608 27,6 24,1 4
CDA 5 1842 31,6 14,5 2WD 3 839 14,4 11,5 2
PerspeBs 2 743 12,8 9,2 1D66 0 279 4,8 - 'Scheffers 1 427 7,3 12,0 2
Stallman 0 13 0,2
Eur SU 0 76 1,3 2,4 0
OverigB6 - - 26,3 4

VALKENBURG A/D GEUL 17824 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 17 11912 83,7 87,1 ~~17
Alg Bel 5 3695 31,0 34,2 6
CDA 4 2579 21,7 18,5 3PvdA 1 1006 8,4 5,7 1
Groot V 2 1087 9,1 8,2 2
WD 1 1032 8,7 3,7 0
Frissen 1 769 6,5 14,5 3Inw Bel 3 1744 14,6 13,8 2
OvengB6 _ _ _

1,4 0

VOERENDAAL 13228 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 15 7732 74,5 82^6 15
CDA 5 2450 31,7 19,0 3
PvdA 3 1398 18,1 16,1 3
Alg Bel 2 1177 15,2 15,7 2
Ransdaal 2 855 11,1 15,2 2
WD 1 452 5,8 11,3 2
Moonen 1 560 7,2 8,4 1
Lemmens 1 840 10,9 13,2 2
OverigB6 - - _

1,1 0

WITTEM 7740 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86 .

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 5436 88,7 93,4 13~
CDA 3 1431 26,3 16,3 2
WGWitt 2 868 16,0 17,6 3
PvdA 2 . 718 13,2 8,0 1
Eenh Wit 3 1136 20,9 21,0 3
Pappers 1 562 10,3 9,8 2Herberi 2 721 13,3 18,0
OverigB6 - _ _

9,3 0

OVERZICHT OPKOMST
Raad '90 Raad '86 Euro '89 Kamer '89

% % % %
Nederland 61,9 72,4 47^2 80,1 "
Groningen 63,6 75,5 53,4 82,5
Friesland 70,0 80,6 55,7 85,7
Drenthe 69,2 80,1 55,6 86,8
Overijssel 68,8 79,1 54,6 85,4
Gelderland 65,3 74,6 50,0 82,6
Utrecht 62,2 71,4 49,4 81,2
Noord-Holland 57,3 69,2 43,7 77,5
Zuid-Holland 57,5 68,6 45,3 77,6
Zeeland 66,3 75,4 47,5 81,2
Noord-Brabant 60,5 71,3 43,0 78,4
Limburg 66,8 73,7 43,4 76,5
Flevoland 60,8 75,6 46,3 79,9
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Grote Limburgse gemeenten
53129 INW.

* Gem.raad '90 Gem.raad '86
r zetels stemmen % % zetels

'dA**181 31 25841 61,5 69,6 zT~
&A 8 6049 23,4 30,7 10fefr 9 6537 25,3 25,2 8
Ui-gj, , 7 5754 22,3 21,9 7Vg°el 5 4311 16,7 12,5 4
J.W ° 718 2,8 3,2 1P nits 2 1949 7,5 3,0 1

0 523 2,0

È-
3,5 0

26582INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
21 15911 76,3 85,3 21FM 7 4705 29,6 44,3 10

$A 3 2352 14,8 21,2 4
£$ 3 2194 13,8 15,0 3

1 1048 6,6 5,7 1;^b 2 1633 10,3 4,8 1
fV 0 535 3,3 4,4 1>«gBR 5 3444 21,6S.DRfi " " 4,6 1
V^ö6en WD lijstencombinatie

33700 INW.
s. Gem.raad '90 Gem.raad '86ibiwP zetels stemmen % % zetels
£4 St 23 18368 67,6 75,6 23
\£\ 10 6918 37,7 33,4 8
«Sar 6 4305 23-4 27.7 7
j:,C> 4 3124 17,0 22,4 5

° 634 34 54 1kMnks X 873 4,8 5,3 1
)? 2 1947 10,6 4,8 1
I<*igB6 0 567 3,1
*<W " " " 1,0 0r en Geleenßel lijstencombinatie

SITTARD 45404 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 29 25337 70,4 77^9 27
CDA 12 9527 37,6 36,7 10
Nw Sittard 9 7830 30,9 31,8 9
PvdA 3 3016 11,9 14,2 4
GrLinks 2 1826 7,2 8,2 2
WD 2 1617 6,4 6,8 2
D66 1 843 3,3
Mager 0 530 2,1 0,8 0
SP 0 148 0,6
OverigB6 - - - 1,5 0

m

MEERSSEN 20542 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 19 13372 82,0 86,5 19
Nieuw M 3 2029 15,2 16,7 3
CDA 8 5172 38,7 35,2 7
Lok Demo 4 2408 18,0 14,9 3
WD 3 2318 17,3 13,7 3
PvdA 1 958 7,2 9,8 2
D66 0 487 3,6
OverigB6 - - - 9,7 1

VENRAY 34291 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 23 14664 56,7 68,9 23CDA 14 7981 54,4 50,5 12PvdA 4 2673 18,2 21,6 5
Vorle 2 1465 " 10,0 10,1 2WD 1 H24 7,7 9,2 2Samenw Ve 2 1421 9,7 8,6 2

LANDGRAAF 40148 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 27 22825 72,6 76,9 27
CDA 6 4987 21,8 23,0 7
PvdA 4 3380 14,8 18,1 5
Gulpers 5 4214 18,5 17,9 5
Vrouwen 2 1880 8,2 10,2» 3
Burg Bel 3 2900 12,7 9,7 2
LandgBl 2 . 1601 7,0 7,4 2
WD 1 750 3,3 4,8 1
Bec/Terp 1 751 3,3 3,8 1
Abd 2000 1 765 3,4
Nieuw L 1 835 3,7 3,3 1
Rutjens 1 762 3,3
OverigB6 - - - 1,8 0

BRUNSSUM 29851 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 21 17319 72,8 77,1 21
CDA 4 3038 17,5 26,0 6
Borger 6 4498 26,0 24,6 6
PvdA 3 2533 14,6 21,7 5
Horselenberg 1 873 5,0 7,6 1
PAK 2 1711 9,9 6,8 1
D66 3 2074 12,0 6,5 1
WD 0 684 3,9 4,2 1
SP 0 358 2,1
BCD 2 1550 9,0
OverigB6 - - - 2,6 0
Horselenberg en PAK lijstencombinatie

HEERLEN 94037 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 41934 55,7 64,8 37"CDA 14 15020 35,8 30,6 14
PvdA 7 8066 19,3 27,0 12
WD 2 2908 6,9 8,3 3
Groep Heer 7 7182 17,1 6,2 2Gr Links 2 2443 5,8 6,1
SP 3 3504 8,4 3,8 1
D66 2 2556 6,1 2,1 0
Benders 0 255 0,6
OverigB6 - _ _ 15,9 3 —

1MAASTRICHT 117007INWJ-Gem.raad '90 Gem.raad '86 <zetels stemmen % % zetels 3
Opkomst 39 53410 56Ü 660 39PvdA 13 17551 32,9 39)5 18CDA 15 18844 35,3 31,7 14 8WD 3 4525 8,5 10,9 4 ISen Maast 2 2592 4,8 4 0D66 4 5389 10,1 38Sp, ° 3" 0,7 0,6
Vinkensl 0 682 1,3 13 oGr Links 2 3122 5,8 5,2
Gr Maastr 0 335 0 6OverigB6 - _

3 0 0

" ' "S
VENLO 63917 INW:

Gem.raad '90 Gem.raad '86
zetels stemmen % % zetels

Opkomst 33 25534 51,6 63,1 33CDA 16 11994 47,0 42,5 15PvdA 8 5782 22,6 27,4 10WD 5 4104 16,1 18,4 6D66 2 2104 8,2
Gr Links 2 1550 6,1 5,7 1OverigB6 . - _ _

6 0 1 .

SSEN EN VELDEN 8750 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86, zetels stemmen % % zetels

13 4911 75,2 79,8 13
9 3480 70,9 72,7 10

M ... 3 1092 22,2 16,9 2
PjgM 1 339 6,9 10,4 1

iÉJfe 16489 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86F?"^|t zetels stemmen % % zetelsfQffnst- 17 9870 76,1 82^3 17

5 3145 31,9 26,7 5wL-M 2 939 9,5 12,6 2■Hl. 2 1402 14,2 11,4 2■HB°eek 2 1375 13,9 11,4 2
BÖ» 1 614 6,2 8,7 1|^J| 2 1062 10,8 7,3 1

1 500 5,1 4,7 1
Kplffel 2 833 8,4 12,0 2

3ÉSEL 12620 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86£~S^B~. zetels stemmen % % zetelsfbiH1"151 15 6458 67,6 693 15

6 2564 39,7 28,4 4
W. 4 1569 24,3 27,8 4
E\ 2 1112 17,2 24,9 4—Mulst 2 835 12,9 12,2 2

1 378 5,9 6,7 1

SBIFELp 5205 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86|ll zetels stemmen % " % zetels

Ëhtist 11 2777 70,4 73^9 lï
»-86 3 870 31,3 40,3 4

2 432 15,6 22,8 3Rh'te 1 270 9,7 12,8 1■IL 1 215 7>7 8,4 1
Ü ü°cm 3 'S» 28,4

|Pard 1 202 7,3 15,7 ' 2

IpGEN 12958INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86l|S zetels stemmen % % zetels""§t°mst 15 6738 67,6 764 15

M.. 9 4061 60,3 54,0 8IfKom 5 2224 33,0 30,9 5WL 1 453 6,7 8,2 1

P*N 14032 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86|\ zetels stemmen % % zetels■IlSist 15 9019 84,2 88^3 15IIL 5 2977 33,0 35,4 5K*l 3 1603 17,8 28,9 5■W>n74 3 2023 22,4 15,1 2

HnimiA 3 1603 17>8 14,2 2lift 1 585 6,5 6,4 1Lltlks 0 228 2,5
iEDRtk__ ___
_^ Bekhuizen 1849inw.

Gem.raad '90 Gem.raad '86
S zetels stemmen % % zetels

't^st 7 1013 72,8 81,0 ~
n ti 2 303 29,9 23,6 2iaiefëe f 71! *£ «ll l

ALO^-
11249 INW.

M^> Gem.raad '90 Gem.raad '86
■ zetels stemmen % % zetels
~hst 15 7103 81,6 86,6 15
t* 5 2606 36,7 33,4 5UrEij 6 2615 36,8 26,5 4

fWatU 2 858 12,1 16,8 3I^*B6 . 1 102 t Ul l

GENNEP 16315 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels 'Opkomst 17 7840 62,2 71,5 17
CombEenh 5 2433 31,0 30,9 5
D66 4 1864 23,8 22,9 4
CDA 4 1907 24,3 22,8 4
PvdA 2 991 12,7 17,0 3
WD 2 645 8,2 6,4 1

GRUBBENVORST 6702 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 3523 68,9 79,2 13
CDA 7 1993 56,6 47,8 6
WD 3 694 19,7 25,2 4
PvdA 3 836 23,7 24,1 3
OverigB6 - _ 2,9 0

»

GULPEN 7316 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 4661 80,6 85,4 13
CDA 3 1147 24,6 24,9 3
Fractie F 6 2084 44,7 21,0 3
PvdA 2 767 16,5 15,3 2
Liege 2 663 14,2 16,2 2
OverigB6 - - 22,6 3

HELDEN 17869 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 17 8393 62,9 73,6 17
CDA 10 4861 57,9 52,0 9
IH'B2 4 2051 24,4 20,2 3
WD 1 507 6,1 9,1 2
PvdA 2 974 11,6 7,9 1
OverigB6 _ _

10,8 2

HORST 17831 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 17 8816 65,0 71,9 vT~
CDA 11 5914 67,1 60,4 10
PvdA 3 1583 18,0 24,0 4
WD 2 912 10,3 15,6 3
SP 1 407 4,6

KESSEL 3880 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 11 2042 68,9 84^5 U~
Huijs 4 824 40,4 15,1 2
Dings 7 1218 59,6 50,6 6
OverigB6 _ _ _ 34,3 3

f

MAASBREE 11884INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 15 6038 69,4 79,2 15
CDA 7 2749 45,5 40,6 6Democ Sam 4 1498 24,8 24,8 4
Maasb Bel 1 652 10,8 13,0 2
WD 1 324 5,4 8,7 1
PvdA/GrL 2 815 13,5 12,9 2

MARGRATEN 13337 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 15 8793 85,5 88/7 15
CDA 6 3294 37,4 38,3 6
WD 2 1154 13,1 17,2 3
PvdA 2 1052 12,0 14,5 2
Gem Bel 1 876 10,0 11,7 2
Samenw 3 1837 20,9 9,9 1
Lok Dem 1 580 6,6
OverigB6 - - - 8,4 1

MEERLO-WANSSUM 7066 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 3737 71,3 77~4 13CDA " 8 2335 62,5 66,3 9Prog Kom 4 1020 27,3 23,5 3WD 1 382 10,2 10,2 1

MEIJEL 5267 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 11 2983 74,1 75^6 ÏT~CDA 5 1317 44,2 46,0 5
MVP 2 659 22,1 22,8 3PWM 2 597 20,0 20,1 2PvdA 2 410 13,7 11,1 1

MOOK EN MIDDELAAR 7225 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 3763 69,1 76,9 Ï3~
Pouwels 5 1243 33,0 31,2 4
PvdA 3 888 23,6 25,9 3
CDA 3 879 23,4 24,4 3
WD 2 539 14,3 18,5 3
GrLinks 0 214 5,7

NUTH 16880INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 17 11057 83,1 87 3 W~CDA 5 3115 28,2 36,3 6Lenoir 7 4704 42,5 30 5 6GrootNut 2 1283 11,6 18 4 3PvdA 2 1136 10,3 112 2LeefbNut 1 516 4,7
WD 0 303 2,7
OvengB6 - _

3,6 0

ONDERBANKEN 8107 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 5326 83,6 88,1 13CDA 3 1177 22,1 30,4 4
PvdA 1 583 10,9 16,0 2
Goossens 2 646 12,1 13,5 2
KlOnderb 4 . 1660 31,2 12,4 2
Dem Ond 3 1260 23,7
OverigB6 - - - 27,7 3

SCHINNEN 13527 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86_, zetels stemmen % % zetel s

Opkomst 15 8627 82,2 88^6^ 15CDA 8 4558 52,8 36,8 6
PvdA 3 1707 19,8 16,0 3Verngr7o 3 1730 20,1 12,1 2
WD 1 632 7,3 5,5 1OverigB6 - _

29,6 3

SEVENUM 6838 INW
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 13 3887 74,8 77,6 13
CDA 7 2006 51,6 55,4 7
PKS 5 1440 37,1 33,8 4
WD 1 441 11,3 10,8 2

SIMPELVELD 11875 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 15 8054 84,8 90,5 15
Frac Fanss 4 2333 29,0 21,8 4
Starmans 2 1071 13,3 14,8 2
CDA 3 1307 16,2 13,6 2
Onaf Groep 2 1053 13,1 13,0 2
Alg Bel 1 700 8,7 9,2 2
Loozen 1 459 5,7 8,3 1
PvdA 1 506 6,3 5,3 1
Vaessen 1 625 7,7 5,2 1
OverigB6 - - 8,8 0

SUSTEREN 12992 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 15 8468 82,8 88,5 15CDA 3 1665 19,6 26,1 4GrNwstad 2 1310 15,5 14,3 2PvdA 1 698 8,2 8,2 1v Helden 2 1057 12,5 12,8 2Nw Sust 1 591 7,0
Groot S 3 1582 18,7
Alg Bel 3 1565 18,5 19,6 3OvengB6 - _

190 3
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iipiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: 'Proficiat en
'Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Mimmumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Pnjs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

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

(Bron Cebuco Summo Scanner! 2230 b

Vermist Gevonden_____ _______________
Het

Piccoloteam
van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaaren viert feest!

Profiteer en informeer naar onze
tijdelijke aanbiedingen

Bel nu
045-719966

Het Piccoloteam regelt 't wel,
Vermist KERKRADE, 2
katers, 1 tijgeracht. bruin,
buik I. bruin en wit, 1 wit met
zwarte staart. Als u weet
waar ze zijn bel dan a.u.b.
045-442091. Beloning voor
de eerlijke vinder.

Personeel aanbod
Jonge vrouw 22 jr., biedt
zich aan als AFWASHULP.
Tel. 045-316375.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

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

Pijlsbakkerijen Gulpen/Terwinselen/Kerkrade Centrum
Bent U die

energieke banketbakker m/v
waarna wij op zoek zijn? Afhankelijk van uw woonplaats,

bieden wij U werk aan in onze bakkerijen in Gulpen of
Kerkrade-centrum, soll. na telef. afspr. met Dhr. Pijls

Tel. 045-411318. of 04450-1337.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt: gemotiveerde

Produktie-medewerkers m/v
die kiezen voor een autofabriek waar hard werken goed
betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegen
dienst. Er zijn ook plaatsen voor 17-jarigen in dagdienst.

Vervoer is geregeld.

Bel voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens,

Sittard Rosmolenstraat 4.

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg zuid 1a

043 - 21 05 51, Adriane Keulen
Hoenderstraat 3, Maastricht

Slagerij Harzon vraagt voor direkt
Nette, vlugge verkoopster

Sollicitatie na telefonische afspraak, 045-452838

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Productie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Brunssum. Kunt u eéh of meerdere da-
gen per week een dag-, middag- of nachtdienst draaien,
dan is dit een baan voor U. Het is ook mogelijkom alleen in
het weekeinde te werken. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Kandida-
ten zijn bij voorkeur woonachtig in Brunssum of omgeving.
Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid.
Ook werkstudenten komen in aanmerking.

Voor meer informatie:
045-718366, Anita Dolk

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
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 wij
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.

Gevraagd:
Allround timmerman

I B.E.M. BV. Vijlen. Tel. 04455-1871.
Vleespaleis Juch te Landgraaf zoekt enkele parttime

Verkoopmedewerkers m/v
voor ongeveer 20 uur per week elk. Betaling gescheidt op

basis van de C.A.O. voor het slagersbedrijf, waarbij
rekening gehouden zal worden met ervaring en genoten

opleiding. Voor informaties of sollicitatieskunt u bellen met
de chef slager Dhr. S. Wolters 045-320006.

U kunt natuurlijk ook even in de winkel langskomen.
Ons adres is Rossinipassage 7 te Landgraaf.

Trefcentrum Openbare Golf
Brunssummerheide BV

vraagt op korte termijn voor de bediening
keukenhulp M/V

voor het bereiden van kleine snacks en voork. keuken-
werkzaamheden. Verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel

voor perfectie behoren tot de vereisten.
Voor de bediening:
part-time (20 uur) en/of oproep

kelners/serveersters
met ervaring voor: A la Carte Restaurant, Party's, bars,

terrassen, vergaderingen. Ook zaterdag- en zondagdienst.
Variabele werktijden tussen 8.00-24.00 uur.

Soll. na tel. afspraak met dhr. F. America,
tel. 045-271892.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

gemotiveerde kandidaten M/V
die opgeleid willen worden tot heftruck-chauffeur. Wij bie-
den een erkend vorkheftruck-rijbewijs, een goede kans op
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

R.W.B. Zuid Nederland
Detacherings-, wervings en selektieburo

te Sint-Oedenrode, zoekt voor een relatie in Heerlen:
Kandidaten voor de funtie van hulp liftmonteur.

Naast een technische kennis op L.T.S.-nivo metaal of
electro, hechten wij veel waarde aan wilskracht en

motivatie.
WILT U MEER INFORMATIE, NEEM DAN KONTAKT OP
MET: R.W.B. ZUID NEDERLAND. TEL: 04138 - 77705.

Kopak Vestjens
Wij zijn een jong en dynamisch levensmiddelenbedrijf en

zoeken een
winkelbediende/kassièrre M/V

part-time min. 24 uur p.wk. Na ca. 3 maanden full-time.
U zult zich voornamelijk bezighouden met werkzaamheden

t.b.v. de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf.
Functie eisen: lft. min. 16-19jr. middelbaar onderwijs of
gedeelte daarvan, goede contactuele eigenschappen,

klantvriendelijk, bereid tot het volgen van interne
opleidingscursussen. Salaris wordt vast gesteld op grond

van de C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf.
Sollicitatie gesprekken na telefonische afspraak

van 14.30-16.30 uur, 045-416185.
Gezocht

Medewerkers
Voor montage, produktie en magazijnwerkzaamheden op
diverse afdelingen van een automobielfabriek in Bom.
U gaat werken in dag-, 2- of 3-ploegendienst. Deze baan
biedt een goed salaris (volgens CAO) en prima toekomst-
mogelijkheden. Voor vervoer wordt gezorgd.

Heeft u, M/V, interesse in een zeer langdurige baan, of wilt
u weten wat uw mogelijkheden bij dit bedrijf zijn, neem dan
direkt kontakt op met

Keser Uitzendburo
Sittard, Rosmolenstraat 13, 04490-22279.

Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000.
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120.

Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151.
Kerkrade, Hoofdstraat 39. 045-463700.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Huishoudelijke hulpen M/V
voor diverse projecten in Heerlen en Kerkrade voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn zowel in de ochtend- als in
de avonduren. Ook werkstudenten komen hiervoor in
aanmerking. Hebt u interesse in bovenstaande vacature

neem dan contact met ons op of kom langs
Voor meer informatie :

045-718366, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerijmedewerkers M/V
die een of meerdere dag-, middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij
bieden een goede salariëring, alsmede 22,67% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie :
045-718366, Wilma Smaling

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Kulowany
Interieurarchitektuur vraagt:
A. Meubelmaker allround
B. Werkster - poetswerk

C. Werkster - was en strijk
Sollicitatie uitsluitend via tel.
nr. 045-256704 na 19.00 u.

Avon
zoekt consulente, 20 DM in-
schrijfgeld krijgt u bij de 3e
bestelling terug. 04742-
-3106 na 16.00 uur.
Schoonmaakbedrijf Fortron

BV in Hoensbroek
vraagt met spoed
2 dames

met ervaring voor een
school in Sittard voor de

middaguren. Betaling vol-
gens schoonmaak CAO.

Bellen tijdens kantooruren
maandag t/m vrijdag.

Tel. 045-223800.
Gevr. voor Aken zelfst. wer-
kende KOK. Tel. 09-49-
-241-33643.
Gez. serieus stel voor het
runnen van een FRITURE te
Valkenburg. Br.o.nr.
B-4007, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
VERKOOPSTER gevr. voor
onze v. Melik slagerij te Sit-
tard, leeftijd 17-20 jr. voor
24 uur. per week, liefst met
enige verkoopervaring. Bent
u geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak naar Slagerij v.
Melik, Molenbeekstr. 2, Sit-
tard. Tel. 04490-17186.
Hotel de L'Empereur
Restaurant La Mangerie
vraagt zelfstandig werkende
a la carte KOK, leerlingkok
en kamerwerkmeisje. Heb je
interesse bel ons dan, tel.
04406-13439.
Gevr. voor as. seizoen aan-
komend SERVEERSTER
(ca. 25 uur p.wk.) goede se-
cundaire arbeidsvoorw.
(vrije weekenden en vak.
aug.). Hotel Vermeulen,
Valkenburg. 04406-40675.
Aantrekkelijke BIJVER-
DIENSTE. Het Algemeen
Dagblad zoekt met spoed
voor Geleen actieve bezor-
gers. Inl.: 04492-1546.

Meisje gevr. voor alle voor-
komende werkzaamh. Hulp
in bediening voor de avond
en afwashulp voor de avond
Hotel AMSTERDAM Val-
kenburg. 04406-12238.
Voor direkt zelfst. werkend
KAMERMEISJE, leeft, vanaf
30 jr. Hotel Tummers, Sta-
tionstr. 21, Valkenburg. Tel.
04406-13741.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS, naar CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor werk in Aken.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236 b.g.g. 045-310348.
SERVEERSTER gevr. met
enige ervaring, 3 dagen per
week (overdag), 't Euveke
Brunssum 045-271718, na
18 uur 272091.
Modern levensmiddelenbe-
drijf zoekt ervaren CASSIÈ-
RE voor goede samenwer-
king in klein team. Tel. 045-
-212752.
Hotel Monopole te Valken-
burg vraagt BUFFETHULP
M/V, werktijden 17-24 uur.
Tel. 04406-13545.
Schoonmaakbedrijf EURO-
CLEAN vraagt met spoed
ervaren schoonmaaksters/
schoonmakers. Inlichtingen
tijdens kantooruren: 043-
-257677.
Gez. BABYSIT v" 5 midda-
gen p.wk. 045-220375, voor
12.00 uur of na 18.00 uur.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende Escortservice,
tel. 045-320343

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.
Dautzenborgstr. 23, Heerlen
Tel. 045-714116.
Leerling SLAGER gevraagd
voor onze van Melik slagerij
te Heerlen voor plm. 32 uur
per week. Bent U geïnteres-
seerd kom den even langs
of bel voor een afspraak.
Slagerij ven Melik, Apollo-
laan 29-30, Winkelc. 't Loon
Heerlen. Tel. 045-718739.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547.
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,
’lO,- per uur. Tel. 045-
-230514.
KOK of Kokkin en hulp in de
keuken. Part-time is ook
mogelijk. Hotel 't Centrum
Buiten de Poort, Grendel-
plein 12-14, Valkenburg.
Tel. 04406-15333.
Bar-dancing zoekt MEIS-
JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281
KINDEROPPAS gevr. voor
kinderen van 2 en 4 jr., 3
avonden p.w. Vanaf 16.30
uur. Tel. 045-222730.
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
SCHOONMAAKHULP gevr.
voor min. 8 uur per week, bij
Leen Bakker Heerlen, tel.
045-723030.
Ervaren MACHINIST mob.
graafmachine. Tel. 043-
-622338.
Gevr. part-time CHAUF-
FEUR voor meubelzaak in
Hoensbroek. Liefst met
spoed. Br.o.nr B-4003 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP 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.
045-412188.
Gevr. HULP in de huish.,
plusm. 3 uur per wk., bij
duits gezin met dieren. Het
Ambacht. Tel. 045-271524.
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.

Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
Gevr. IJSVENTER m. erva-
ring voor seizoenswerk. Tel.
voor 12.00 uur 045-722814,
na 17.00 uur. 045-712021.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken werken, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd
Cafébedrijf
in Zuid -Limburg.

Inl. Tel. 070-3996205.

OG te huur

Beatrixhaven
Maastricht

Kantoren en magazijn.
Totaal ca. 370 m2.

Inlicht. Tel.: 043-640400.
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 gestoff. Huur

’ 800,- p.mnd. excl. borg 2
mnd. huur. Overname in o-
verleg te bezichtigen na tel.
afspr. 04490-48912.
Te huur aangeb.: 1 app. gel.
LANDGRAAF-Nieuwenh.
overal voorz. van parketvl.
en vertik, lamellen. 1e verd.:
keukeneetk. living, badk.
w.e. 2e verd.: 3 slpk. kelder,
berging. Tel afspr. 045-
-326326.
Te huur WINKEL annex ho-
recaruimte a/d Rijksweg
Nrd. 12 te Swalmen. Direct
gelegen aan de provinciale
weg tegenover het centrum,
onlangs volledig gereno-
veerd. Geschikt voor vele
doeleinden (o.a. pizzeria)
oppervlakte 200m2. Par-
keergelegenheid op eigen
terrein. Huurprijs: ’24.000,-
-per jaar. Overname inventa-
ris n.o.t.k. Inl. 04740-2057
b.g.g. 04750-31410.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te h. appartement in HEER-
LEN va. 1 april te aanv. voor
nette heer of dame. Te bevr.
op zat. tussen 11.00 en
12.30 uur. Schandelerboord
13E, Heerlen.
Te h. 1 tot 2 pers. app. te
KERKRADE, huurpr.

’ 550,-incl. 045-462185
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.—-— :

Onroerend goed te koop aangeboden

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.
Wij man & Part-
ners Vastgoed

Tel. 045-728671.

BLEYERHEIDE, Finefrau
81, prima gelegen, vrijblij-
vend uitzicht a.d. Nieuw-
straat (100 mtr. van Duitse
grens) ruim woonh. (1981)
met mooie tuin, grote
garage, woonk. met par-
ketvl. en open haard, aan-
bouwk. met tegelvl., 3
slpks., luxe badk. met lig-
bad, 2e toilet, zolder. Zien is
kopen! Pr. ’139.000,- k.k.
Zaterdag 24 maart open
huis tussen 13.00-16.00
uur. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.

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.

Indien U uw
Huis

Wilt verkopen
neem dan eens vrijblijvend

contact op met

Livac BV
Brugstr. 19, Sittard
Tel. 04490-10855. 'Tel. 045-220550.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Hypotheek
Centrale

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

Bedrijfsruimte
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.
HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m 2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te h. in centr. HEERLEN 1
eenpersoons kamer met ei-
gen keuken, eigen opgang,
gebr. badk. en wc. 045-
-721147 v. 8.00 tot 19.00 uur.
Te h. gevr. in Centr. HEER-
LEN 2 kamers in 1 woning.
Tel. 077-822932/732781.
C-HRL. stud.kamer, douche
keuken, dir. te aanv. Tel.
045-714151, na 18.00 uur.
NIEUWENHAGEN gemeub.
zit-slaapkamer, gemeen-
sch. keuken, wasmachine,
douche etc. 04492-2871.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
Kleine WONING in Geleen
tegen een kleine woning in
Eygelshoven. 04490-44597.

Bouwmaterialen
Levering van geslepen glas voor:

Glazen tafels, wandmeubels etc.
Spiegels

In verschillende uitvoeringen en kleuren
Glas in lood sierruitjes

Klassieke en moderne uitvoeringen in:

Gebrandschilderd
glas op glas

Hardglazen binnendeuren
Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

Boels Deuren
Speciale aanbieding

KANTELDEUREN vanaf ’ 520,- mcl. montage, mcl. BTW,
keuze uit 25 standaardmaten.

ELECTRISCHE BEDIENINGEN vanaf ’ 1030,- mcl.
afstandbesturing P.T.T. goedgekeurd,

mcl. montage, mcl. BTW.
BOELS DEUREN EDCO B.V.

Nusterweg 80, Sittard, tel.: 04490-15252.
Ook uw adres voor sektionale deuren in hout of staal,

geïsoleerd of ongeïsoleerd.

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
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

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.
VLOERTEGELS ’ 15,-
-’19,50 ’24,50 p/m2. De
Hut 7, Gulpen. Tel. 04450-
-1970.

KANTELDEUREN. Maga-
zijnopruiming diverse deu-
ren met lichte beschadiging.
Bel voor informatie: Boels
Deuren Edco b.v., Nuster-
weg 80, Sittard. 04490-
-15252.
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

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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

Winkel & Kantoor
t ' .;

■ H...É— umi

Ter overname aangeboden:
Complete winkelinrichting

Harmeling Woodshopper

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

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

Geldzaken
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be- Bel voor vakkundig invullen
lastingadviesburo Drs. van uw BELASTING-
Timmermans, 045-752284. FORMULIER. 045-312949

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeboden

Huur-café
met koop van inventaris, ml. 045-352848.

Klein zelfst. ass.kantoor v.a.
1975 werkzaam met B-in-
schr. zoekt COMPAGNON
voor opr. B.V. Br.o.nr. B-
-3999 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Landbouw
Te koop zware

Aspergeplanten
ras Boonlim en Geynlim.

Maatschap Duyf, K. Heide 2,
Maasbree.

Tel. 04765-1512 of 2342.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Auto's

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken -COMPAC autokrikken - BALDUR lagertrekkers -

RHODIUÖ afbraam- en slijpschijven.
TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaar bij

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

ijmn i.iun:
OTIlt» 1U-M.^ MHIiH

BEREGOEO IN OCCASIONS
Ga arwa g 14 Sillard tal. 04490-12814 l^l,'lL-l-M,'l ■

Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814.
Audi 80 L, 4-drs., blauwmet '. 1976
BMW 316 2-drs., lichtblauw 1983
Citroen Visa 2 RE 5-drs. rood 1985
Citroen Visa Spirit GT, wit/rood 1984
Fiat Panda 45, beige 1984
Fiat Uno 60 S 3-drs., blauwmet 1986
Lada2los, beige 1981
Mazda 626 LX 2.0, 5-drs., blauwmet 1986
Mazda 929 S Estate, blauwmet 1978
Mitsubishi Colt 1.5 GL, 3-drs., wit 1986
Mitsubishi Colt 1200 GL, 3-drs., beigemet 1987
Nissan Maximo 5.0 V6dir.auto, d.grijsmet 1989
Nissan Bluebird 2.0 LX, 4-drs., wit 1989
Nissan Sunny 1.7 Diesel, 3-drs., d.grijsmet 1989
Nissan Bluebird 2.0 aut. groenmet 1986
Nissan Cherry 1.3 DX, groenmet 1984
Nissan Cherry 1.3 L, 3-drs., I.blauw 1984
Nissan Cherry 1.5GL, 3-drs., roodmet 1982
Nissan Florida 1.7D, wit 1986
Nissan King Cab 2.3D, 2-wd, grijsmet 1986
Nissan MicraSDX, 3-drs., wit 1987
Nissan Sunny 1.3 DX, grijsmet 1984
Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs., wit 1987
Nissan Sunny 1.6 SLX, 4-drs., blauwmet 1987
Nissan Sunny 1.7 SLXDiesel, grijsmet 1987
Nissan Vanette Camper, rood 1984
Opel Kadett 1.3 N, aut., blauw 1982
Peugeot 205XE 1.1 S6,wit 1987
Renault R5Express 1.1, rood 1986
Skoda 120LS, 4-drs., roodmet 1984
Toyota Corolla 30 aut., geel 1978
VW Polo 1300C, 3-drs., rood 1986
VW JettaDiesel, 4-drs., rood 1988
Volvo 245 L Combi, groen 1978
Volvo 66 aut., geel 1978

3 maanden Bovag-garantie!
Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil!

Donderdag koopavond!

Garage Schoenmakers
Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814.

Canton Reiss
* Uitgebreide keuze uit div. scherpe aanbiedingen.

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

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

«fSl^- <l?rcTficia.-tf *§||
Proficiat Sara en Abraharr

1-2-3 je raadt wel van wie!!!

"Lilian" KSProficiat
met je verjaardag

i|j# Harry, Lilian, Chri
Succes zaterdag Piccolo's in het Lii
"Je trouwste Fan" Dagblad zijn groot i

Vandaag ook op L.D.-t.v. SULTAAT! Bel: 045-7

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaa

Ford Fiesta XR2i
1989, zwart

6.800 km, prijs ’ 28.800,-.
Hamstraat 70, Kerkrade

Tel. 045-423030.

MgiïEM
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Va

Ford Escort XR3i
1988, zwart

21.729 km, prijs ’ 27.600,-
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030.

Mazda Auto Leymborgh B.V
Mazda 626 1.8LX sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX

'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84-'B5; Maz(
1.6 GLX sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX '82; Mazc

1.3 GLX sedan '87; Mazda 323 1.5 GLX sedan 86; f
1.3LX sedan 2x '86; Mazda 323 1.3LX HB 2x '86; *\
323 1,6iLX HB veel ace. '87; Mazda 323 1.3 HB

'85-'B2; Maxda 323 1.7 GLX D station '87; Mazda 3:
HB DX '83; Opel Kadett 1.2 SC HB veel ace. '87; Op
dett 1.3 SHB aut. 24.000 km. nw.st. '87; Opel Kadel
stationcar '86; Opel Rekord 2.0 S LPG sedan 4-dr
Opel Kadett 1.2 city puntgaaf ’ 1.250,-; Ford Esco

Laser veel eMra's '86; Nissan sunny 1.6 SLX aut. nw.
Mitsubishi Galant 1.6 GL LPG nw.st. '82; Mitsubishi l
4-drs. ’ 2.500,-; BMW 318i32.000 km. 1987;Fiat I
34 40.000km. '86; Fiat Uno 45 silver uitv. '87; Mazc

2.2iaut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met fJ
Kroon garantie. Bomerweg 2-8, Limbricht. 04490-1;

voor nieuw of gebruikt

/ OF=»EL-€

Haefland 2. Brunssum. Tel. 045-257700.
Te k. gevr.

Toyota's
Datsuns

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

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

Tel. 045-443996.
Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
Te k. Chrysler SUNBEAM
1.0 LS bwj. '79, APK 2-'9l,
’1.250,-. 045-716333.
Te koop Opel KADETT die-
sel, 5-drs., bwj. '83, 100% in
orde, ’ 5.750,-. 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.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
ALFA Giulietta 2.0, 6-'Bl,
APK 1-'9l, 5-bak, blauw, vr.
pr. ’ 2.000,-. 045-322619.
Te koop gevr. PERS.AU-
TO'S, v.a. 1980. 045-
-211071.
AUDI 80 1,8 S blauw,
schuifdak, LPG, lichte scha-
de, 6-'BB, 49.000 km,
’23.950,-. Tel. 04906-1387
AUDI 80 GLS type 80, APK,
4-drs., i.z.g.st., ’ 2.450,-.
045-720951.
Audi 100 beigemet., 1e ei-
genaar, km.stand 45.000,
airco., getint glas, stuurbe-
krachtiging, etc. Bouwjaar
1988, ’35.900,-. Autobe-
drijf VAN LEEUWEN, Strijt-
hagenweg 129, Kerkrade,
045-453355.
Te k. AUSTIN Allegro, bwj.
'78, APK febr. '91; 72.500
km, groenmet., in pr.st., pr.
’795,-. Tel. 04492-2152.
Te koop BMW 320 i.z.g.st.,
kl. wit, APK, compl. met ra-
dio en trekh., vr.pr. ’ 1.950,-
Groningenstr. 1, Heerlen.
Te koop BMW 320/6, bwj. 6-
82, 5-bak, LPG, ’6.450,-.
Tel. 045-453572.
Te koop BMW 320 aut. '61,
i.z.g.st. Dr. de Visserstr. 35,
Heerlen. 045-722665.

"■■ " "" —- ■ """

BMW 315 bwj. '81, rf*\'91, wit uitgeb. sportvl'?
banden, vr.pr. ’6- >045-461082 b.g.g. 460^
Chevrolet BLAZER &\
aut. 2 w.dr. ’6.750,-'
mog. 045-211071. ?
CITROEN BK 14 1
sept. '87, 67.000 km, K
auto v.d. zaak, pr.f
Tel. 04490-15444.
Citroen AX 1.1 RBm
55.000 km, bwj.
CANTON-REISS, V* "-
burgerweg 28-34, H#«
Tel. 045-718040.
CITROEN BK Diesel, rj
model, wit," 9-'B6, 8S
km, ’ 10.950,-. 04906^ ]
Speciale VOORJA *AANBIEDINGEN bij 'bedr. Loek Schaepkei-p
greep uit onze voorraa'
plm. 75 topoccasions: |
Escort 1300,
’8.950,-; Ford Siërra
tionc, 5-drs, t. I

’ 11.900,-; Fiesta luxe>|
2 kl., ’3.950,-; EscqJll
tionc. ’ 4.500,-; '' '1
Starlet 1e eig. 50.000 3
'87, ’ 11.900,-; Opel Pi
traveler, LPG '86 ’ 13^
Kadett coupé 160Ö f
’2.700,-; Corsa 120" a
50.000 km., '85, fW\
Kadett 1600S'85 ’ Ui»
Kadett 1200S'78, ’ 1-J
Kadett coupé ’ld
Ascona 1600, '82, ’3.»
VW Golf 1300, '83, i|

’ 10.950,-; Jetta, LPG,

’ 3.250,-; Jetta sport,
’4.900,-; Golf GTI, ïp
'82, ’9.900,-; Golf W'81, ’ 5.750,-; Volvo ï\\stationcar, ’ 9.500,-;.(\
245, stationc. LPG ’ ''Volvo 340 autom-. t\
’6.000,-; Audi 80 <H\drs, ’3.000,-; RengJ
stationc, ’4.250,-;
5 autom. 5-drs '81 ’*\Honda Prelude, ~■’ 7.000,-; Suzuki Alto 'j.
'84, ’7.900,-; Nissan ,
DX, '83, ’ 7.900,-; Al'" ;
letta, '81. ’ 2.900,-. j
super 2E, 1e eig., ’ tSkoda de Luxe, 1a
’3.950,-; Visa spec" .
'84, ’8.950,-; Fiat
5-drs, '83, ’ 6.250,-'. vfse inruilers v.a. /|l
Klimmenderstr. 110 !
men. Tel. 04405-289j>V

*JINKOOP goede autoS'|i
geld. Joosten, Schaaf
3, Maastricht. 043-63*?

Voor Piccolo's j
zie verder pagina
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XMAAR 89647 INW.i
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Rist 37 36649 54,5 67,8 37

9 8549 23,3 30,6 12
bel 5 5148 14,1 21,7 9

8 7767 21,2 18,2 7
4 3944 10,8 12,3 5

liks 5 4781 13,0 10,6 3
6 5247 14,3 3,4 1
0 503 1,4 , 0,9 0
0 710 1,9

(gB6 - - - 2,3 0
i ~ ,
jELO 62191 INW.

Gem.raad '90 Gem.raad '86, zetels stemmen % % zetels
mst 33 28142 60,2 76,9 33
i 12 9796 34,8 41,0 15

12 9525 33,8 30,3 11
4 3460 12,3 15,5 5
3 2839 10,1 3,6 1

P/SG 1 837 3,0 1,2 0
«86 0 572 2,0 1,8 0

0 336 1,2
nks 1 777 2,8 4,3 1
186 - 2,3 0
n 86 en Gr Links lijstencombinatie

jERE 63784 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86„ zetels stemmen % % zetels

*nst 33 26862 53,9 70,8 27
t 9 7053 26,3 46,1 14

7 5629 20,9 18,6 5
4 3016 11,2 11,0 3
7 5609 20,9 8,1 2

Part 2 1592 5,9 3,5 1
5 1 1039 3,9 3,4 1

0 353 1,3 0,8 0
inks 3 2571 9,6 7,7 1
igB6 - - 0,8 0

il
A/D RIJN 60739 INW.

Gem.raad '90 Gem.raad '86
zetels stemmen % % zetels '33 27217 61,0 71,2 ÏT~

11 7948 29,2 29,1 10
8 6369 23,4 26,9 9
5 4205 15,4 21,6 8
2 1550 5,7 5,1 1
4 3205 11,8 4,1 1
2 1757 6,5 4,0 1
0 668 2,5
1 1147 4,2
0 368 1,3 2,6 0- - 6,6 1

=OQRT 99400 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
IJ7- 42630 55,7 71,0 37
9 9835 23,1 30,9 12
6 7154 16,8 30,1 12
5 5946 13,9 18,5 7
6 6503 15,3 7,1 2
8 8687 20,4 5,4 2
2 3007 7,0 4,1 1
1 1498 3,5 2,6 1- - 1,3 0

.VEEN 70006 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
35 35452 62,7 74,2 33
11 10731 30,3 34,4 12
9 8997 25,4 26,3 9
6 6044 17,0 24,2 9
6 6657 18,8 8,1 2
3 3023 8,5 6,6 1- - 0,4 0

)QRN 147584 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
39 68849 61,0 73,9 39

8 13900 20,2 32,3 13
12 20081 29,2 29,8 12
6 10561 15,3 19,8 8
7 11126 16,1 5,5 2
1 1861 2,7 4,2 1
2 4134 6,0 3,1 1
1 2663 3,9 2,7 1
1 2247 3,3 2,6 1
1 2276 3,3

49640 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
29 24627 65,2 76,2 29
12 8993 36,5 44,6 14
6 4996 20,3 19,8 6
4 3441 14,0 17,4 5
2 2167 8,8 6,9 2
2 1809 7,3 5,6 1
3 2895 11,8 5,0 1
0 326 1,3 0,7 0

E A/D IJSSEL 57575 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
31 23041 52,4 67,5 31

8 5482 23,8 35,7 12
7 4943 21,5 20,9 7 'Vw 6 4127 17,9 14,6 5

i 6 Pv 4 2886 12,5 10,3 3
Uk. 3 2371 10,3 3,7 1> nks 1 1091 4,7 2,9 0

>6h 0 391 1,7 0,3 0Kil I}} 2 1750 7,6 9,8 3886 - - - 1,8 0

%5T 88742 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86Jj>-~ zetels stemmen % % zetels

VflAmst 37 38941 55,2 69,5 37
,V 9 9317 23,9 32,6 13
/o 8 8298 21,3 23,3 9

'fLn, 5 4889 12,6 16,0 6
Wp.Klj 4 4353 11,2 10,3 4
«6 °el 5 4748 12,2 6,6 2
G/Gp,D^ 5 5495 14.! 6-1 2
?VsOrö 1 1568 4° 33 1
>ties« ° 273 °>7 0.5 °'886 - - - 1,3 0

109084 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86J6|^"- zetels stemmen % % zetelsmSt 39 43345 51,7 67,0 39"VA 12 12422 28,7 40,6 17

10 10372 23,9 20,5 9
.►^P/nt. 5 5753 13>3 17-4 7

2 2985 6-9 6-° 2
3 3457 8,0 5,8 2

.tffi'OMi 6 6477 14,9 4,3 1
SJ, 0 72 0,2 0,3 0
06 1 1360 3,1 0,4 0

6figBfi ° 447 1,0 1,5 0- 3,2 1

EDE 93395 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 46120 67,3 75,8 37
CDA 11 12867 27,9 28,1 11
WD 5 6040 13,1 18,5 7
PvdA 5 6683 14,5 18,2 7
SGP 6 7276 15,8 14,4 6
Gem Bel 2 3062 6,6 6,7 2
RPF/GPV 3 3781 8,2 5,3 2
GrLinks 2 2649 5,7 4,6 1
D66 3 3400 7,4 2,5 1
SP 0 362 0,8 0,5 0
OverigB6 - - - 1,2 0
SGP en RPF/GPV lijstencombinatie

EMMEN 92805 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 44709 62,5 77,0 37
PvdA 15 16916 37,8 53,5 22
CDA 12 13439 30,1 27,8 11
WD 3 4221 9,4 9,4 3
D66 4 4815 10,8 4,3 1
GrLinks 1 2119 4,7 0,6 0
SP 1 1370 3,1 2,0 0
RPF/GPV 1 1829 4,1 2,4 0

. f— ■, ~
GOUDA 64500 INW.

Gem.raad '90 Gem.raad '86
zetels stemmen % % zetels

Opkomst 33 29043 59,8 70,8 33
PvdA 9 7397 25,5 36,2 13
CDA 8 6695 23,1 22,2 7
VVD 5 4401 15,2 17,3 6
D66 5 4350 15,0 7,2 2
SG/RP/GP 3 2536 8,7 7,0 2
PrG/GrLi 2 2048 7,0 5,6 2
Gem Bel 1 1227 4,2 4,5 1
OnafhSP 0 389 1,3

«

GRONINGEN 167851 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86_ zetels stemmen % % zetels

Opkomst 39 83031 59,4 72,5 39
PvdA 11 21170 25,5 41,4 18
WD 4 9374 11,3 15,3 6
CDA 6 12908 15,5 14,3 6
GrLinks 7 13612 16,4 9,3 3
D66 6 13054 15,7 6,3 2
GPV 2 5491 6,6 5,7 2
SP 2 4109 5,0 3,3 1
CPN 1 2559 3,1 3,3 1
VCN 0 152 0,2 0,4 0
Buissink o 602 0,7
OverigB6 _ _ _

0,7 0
Gr Links en CPN lijstencombinatie '

HAARLEM 149459 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 39 66374 55,0 68,3 39
PvdA 11 18136 27,3 39,0 16
CDA 9 15181 22,9 24,3 10
WD 6 9556 14,4 19,2 8
D66 8 12460 18,8 7,1 3
Gr Links 4 6722 10,1 7,0 2
CD 1 2035 3,0 1,4 0
PPvO 0 652 1,0
HBP 0 511 0,8
GP/RP/SG 0 1121 1,7 1,3 0
OverigB6 - - - 0,7 0

HAARLEMMERMEER 96000 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 40333 56,2 71,9 37
CDA 11 12059 29,9 29,8 12
WD 9 9437 23,4 29,1 12
PvdA 5 5362 13,3 20,8 8
D66 5 5638 14,0 6,7 2
Gr Links 4 3663 9,1 4,3 1
SGP/GPV 1 1565 3,9 3,2 1
HAP 1 1154 2,8 3,0 1
NwGr'9o 1 1455 3,6
OverigB6 . - - - 3,1 0
PvdA, D66 en Gr Links lijstencombinatie

DEN HELDER 61647 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86, zetels stemmen % % zetels

Opkomst 33 24917 53,0 65,6 33
PvdA 7 5178 20,8 32,8 12
WD 6 4462 17,9 26,2 9
CDA 7 4646 18,6 20,5 7
D66 11 7488 30,1 9,2 3
R.gelijk vi 0 600 2,4 2,8 1
GrLinks 1 1291 5,2 3,1 1
GP/RP/SG 1 1252 5,0 3,3 0
OverigB6 - - - 2,1 0

HELMOND 68170 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 33 25600 49,2 62,8 33
CDA 14 10066 39,3 34,1 12
PvdA 8 5933 23,2 32,9 12
WD 3 2686 10,5 10,6 4
SDH 3 2080 8,1 8,3 3
D66 2 2020 7,9 3,2 1
SP 1 1205 4,7 2,1 0
Gr Links 2 1070 4,2 2,6 0
ADPH 0 540 2,1 - ,
OverigB6 - - - 6,2 1
PvdA en Gr Links lijstencombinatie

HENGELO 75989 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 35 38810 65,8 78,6 35
PvdA 10 10450 26,9 34,2 13
CDA 13 13156 33,9 30,4 12
WD «. 3 3887 10,0 13,5 5

' D66 4 4399 11,3 6,6 2
Burg Bel 2 2265 5,9 5,0 1
GPV/RPF 1 1165 3,0 2,4 0
Gr Links 1 1964 " 5,1 5,3 2
SP 1 1524 3,9 1,2 0
OverigB6 - - - 1,4 0

'S-HERTOGENBOSCH 91117 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 33659 46,9 62,1 37
PvdA 10 8406 25,0 34,7 14
CDA 11 9712 28,9 26,5 10
WD 4 3449 10,2 13,5 5
Knillis 3 2604 7,7 7,6 3
Boschßel 2 2423 7,2 5,0 2
Gr Links 2 2384 7,1 4,9 2
D66 3 3028 9,0 4,5 1
SP 2 1653 4,9 1,6 0
OverigB6 - - - L 7 0

HILVERSUM 84653 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels .
Opkomst 37 40755 62,0 70,9 37
PvdA 8 8001 19,6 31,1 12
WD 6 6409 15,7 25,4 10
CDA 8 8143 20,0 25,3 10D66 4 4392 10,8 6,0 2
GrLinks 3 3200 7,9 4,5 1
SP 0 945 2,3 4,3 1
SG/GP/RP 1 1616 4,0 3,4 1
LibPartij 0 49 0,1
Hilv2ooo 7 8000 19,6

HOORN 57383 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst ~31 23527 56,1 70,4 IT"
PvdA 9 6359 27,0 38,3 13
CDA 8 5834 24,8 25,3 8
WD 6 4867 20,7 19,7 6
D66 5 3885 16,5 5,7 2
Gr Links 3 2582 11,0 9,6 2
OverigB6 - - - 1,4 0

LEEUWARDEN 85569 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 42025 61,9 75,9 37
PvdA 15 15586 37,1 46,3 18
CDA 9 9831 23,4 22,8 9
WD 4 4936 11,7 13,1 5
PAL/GrL 3 3866 9,2 9,0 3
D 66 5 5169 12,3 4,0 1
GP/RP/SG 1 1374 3,3 2,8 1
ABC 0 552 1,3
FNP 0 711 1,7 1,5 0
OverigB6 - - - 0,5 0

LEIDEN 110400 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 39 48641 55,1 66,2 39
PvdA 11 12504 25,7 38,2 16
CDA 8 9494 19,5 19,6 8
WD 6 6976 14,4 18,4 8
Gr Links 4 5022 10,3 8,9 3
D66 8 8693 17,9 5,9 2
SP 2 2132 4,4 3,2 1
LWG 0 845 1,7 2,7 1
AAP 0 789 1,6 - -SG/GP/RP 0 921 1,9 1,4 0
LeefbLDN 0 716 1,5 -
Groenen 0 549 1,1
OverigB6 - - - 1,7 0

LELYSTAD 58000 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 21906 54,7 69,9 31
PvdA 9 6474 29,6 43,4 14
CDA 6 4132 18,9 17,7 6
WD 6 3975 18,1 15,5 5
D66 6 4396 20,1 9,1 3
Gr Links 3 2196 10,0 7,3 2
GPV/RPF 1 733 3,3 2,1 0
OverigB6 _ _ _ 4,9 1

MIDDELBURG 39462 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 25 17707 59,1 72,6 25
PvdA 7 4559 25,7 30,3 8
CDA 7 4673 26,4 26,7 7
WD 3 2314 13,1 17,0 5
SG/RP/GP 4 2638 14,9 12,5 3
D66 3 2322 13,1 6,0 1
Gr Links 1 1201 6,8 5,9 1
OverigB6 - - - 1,6 0

NIJMEGEN 144740 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 39 64175 54,6 67,3 39PvdA 12 18181 28,3 38,1 16CDA 11 18174 28,3 25,4 10GrLinks 6 10386 16,2 11,6 5
WD 3 4787 7,5 10,7 4
SP 2 3366 5,2 5,7 2
D66 5 8278 12,9 5,1 2Nutopia 0 106 0,2
SAP 0 340 0,5
deHom 0 557 0,9
OverigB6 - _ _ 3,4 fl

OSS 51287 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 22466 57,5 69,0 31CDA 11 7994 35,6 32,6 10
PvdA 6 4011 17,8 23,8 8SP 8 6002 26,7 21,1 7
WD 3 2351 10,5 12,8 4
D66 3 2108 9,4 4,8 1
OverigB6 - - 4,9 1

PURMEREND 58718 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86 '

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 23841 53,1 67,3 29
PvdA 9 6643 27,9 40,9 13
WD 7 5075 21,3 24,2 7
CDA 5 4139 17,4 16,8 5
D 66 6 4874 20,4 8,5 2
CD 1 857 3,6
Gr Links 3 2253 9,4 9,6 2

ROOSENDAAL EN NISPEN 60204 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 24525 53,0 63,9 31
CDA 11 8552 34,9 34,8 12
PvdA 5 3693 15,1 22,0 7
WD 3 2619 10,7 14,2 4
Rampaart 7 5066 20,6 11,4 3
POR 3 2024 8,2 6,1 2
Roos Bel 1 1099 4,5 6,0 2
D66 1 1243 5,1 3,1 1
SP 0 229 0,9 0,5 0
OverigB6 - - 1,9 0
PvdA en POR lijstencombinatie
Rampaart en Roos Bel lijstencombinatie

SCHIEDAM 69414 INW.;
Gem.raad '90 Gem.raad '86 '

zetels stemmen % % zetels [
Opkomst 33 30416 54,6 65,5 33
PvdA 12 10158 33,4 46,0 16
CDA 8 7201 23,7 22,2 8
WD 3 3287 10,8 14,1 5
Gr Links 3 2640 8,7 7,5 2
D66 5 4226 13,9 6,0 2
SP 0 502 1,6'
CD 2 1911 6,3
Gem Bel 0 491 1,6 2,1 0
OverigB6 - - - 2,1 0

SMALLINGERLAND 50229 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 27409 72,5 81,6 31
PvdA 11 9361 34,1 38,8 13
CDA 10 8372 30,5 30,3 10
WD 3 2382 8,7 10,4 3
Gr Links,- 2 1962 7,2 7,0 2
GPV 1 1216 4,4 3,9 1
FNP 1 981 3,6 3,2 1
D66 2 2104 7,7 3,2 1
RPF 1 1031 3,8 2,9 0
OverigB6 - - - 0,3 0
GPV en RPF lijstencombinatie.
SPIJKENISSE 67502 INW.

Gem.raad '90 Gem.raad '86 I
zetels stemmen % % zetels ■

Opkomst 33 25277 51,2 64,1 ÏT~
PvdA 9 7109 28,1 44,7 15
WD 7 5041 20,0 20,6 6
CDA 6 4735 18,7 16,9 5
D66 7 5139 20,3 9,2 3
SP 3 2234 8,9 4,9 1
SG/GP/RP 1 1019 4,0 3,7 1

VELSEN 58528 INW.
!

Gem.raad '90 Gem.raad '86 :
zetels stemmen % % zetels I

Opkomst 31 26484 56,5 72,3 .TT
PvdA 10 7691 29,0 38,4 13
CDA 9 7432 28,1 27,1 9
WD 5 4612 17,4 19,2
D66 5 4137 15,6 5,9
Gr Links 2 1927 7,3 6,0 0
GP/RP/SG 0 685 2,6 2,2 0OverigB6 - - - 1,2 0

VLAARDINGEN 73852 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 35 33801 57,5 6&S 35
PvdA 8 7548 22,3 29,1 11
CDA 8 7211 21,3 20,5 8
WD 4 3745 11,1 16,2 6
SP 5 5411 16,0 14,5 5
SG/RP/GP 4 3616 10,7 7,4 2
D66 5 4599 13,6 5,0
Gr Links 1 1671 5,0 4,1
OverigB6 - 3,2

' ■ -TT

ZAANSTAD 130002 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '89-?

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 39 57878 57,5 70,4 39
PvdA 12 16699 28,8 41,1 18
CDA 7 10639 18,4 18,7 8
WD 5 7820 13,5 15,9 6
Gr Links 6 8262 14,3 11,7 4
ZaOnafGr 3 4324 7,5 5,1 2
D66 6 8927 15,4 4,4 1
SGP 0 289 0,5 0,2 0
GPV 0 616 1,1 1,5 0
VCN 0 302 0,5 0,9 0
OverigB6 - - - 0,5 0

ZEIST 59469 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86 -

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 31 28763 62,0 72,3 31
WD 8 6732 23,4 27,7 9
PvdA 6 5773 20,1 26,6 9
CDA 8 7346 25,5 25,7 8 .
SG/GP/RP 2 2375 8,2 7,2 2
D66 5 4189 14,6 6,5
Gr Links 2 2348 8,2 5,2 1
OvengB6 - - - 1,1 0

ZOETERMEER 96294 INW.'
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 37 38789 55,9 68,7 37
PvdA 9 8629 22,2 30,4 12
WD 7 7250 18,7 24,1 9
CDA 8 8111 20,9 23,0 9
D66 6 6551 16,9 7,8 3
SP 4 4330 11,2 6,1 2
SG/GP/RP 2 2280 5,9 4,8 1
Gr Links 1 1160 3,0 2,7 . 1
Groenen 0 478 1,2
OverigB6 - - - 1,1 0

OVERZICHT
RAADSZETELS

LIMBURG
Raad '90 Raad '86

Partijnaam zetels zetels
Zetels 729 729
CDA 269 256
PvdA 112 135
WD 50 63
D66 19 8
Gr Links 30 23
SP 4 1
GemßelGr 111 92
GemLijst 134 120
Overige - 31

OVERZICHT
RAADSZETELS

NEDERLAND
Raad '90 Raad '86

Partijnaam zetels zetels
Zetels 10455 10355
CDA 3318 3242
PvdA 2238 2775
WD 1423 1681
D66 651 229
SG/GP/RP 545 462
Gr Links 384 254
SP 71 41
CD 13
Groenen 3 1
VCN 1 1
CP'B6 4 4
FNP 27 21
GemßelGr 878 714
GemLijst 899 785
Overige - 145

Donderdag 22 maart 1990 " 27
Limburgs dagblad verkiezingen ’90
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€1 Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. \Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424.
RENAULT » i

-^

Auto's
Nieuw CITROEN BK 19 GTI
(nov. '87), rood, elec. getinte
ramen, centr. vergrend.,
stereo, sportvelgen, 28.000
km, ’ 26.000,-, met gar. Tel.
045-741184
Fiat Uno 60S 5-drs. 1987,
blauw; VW Golf 5-drs. 1984,
wit; Citroen BK 14 RE 1988
wit; Citroen BK Leader 1987
grijs; Citroen AX 11 RE 1987
wit; Nissan Cherry 1.3 GL
1985 blauw; Peugeot 305
GL Break 1986 grijs; Citroen
BK 14RE 1985 rood; BMW
316 1982 blauw; Seat Ron-
da 1.6 GLX 1984 blauw; La-
da 1200 S 1986 wit; Citroen
BK Basis 1988 wit; Citroen
Visa 11 RE 1985 wit. Auto-
bedrijf VAN LEEUWEN,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de, 045-453355.
Te k. Daihatsu CUORE 850
TX, bwj. '88, kl. wit, km.st.
20.000. i.z.g.st. vr.pr.

’ 10.750,-. Tel. 04752-3900
DAIHATSU mini bus, m.
banken, geel kent., APK'9I
hondenkooi ’ 2750,-. Klein-
graverstr. 154, K'rade West.
Te k. gevr. AUTO'S van
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. Golf GTi,
alles '83, in nw.st. ’ 5.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom.,
t.'Bl, ’3.900,-; Volvo 244
GL t.'Bo, ’3.500,-; Ford
Fiesta t.'B4 nw. model
’6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Opel Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t. 83 ’8.900.-;
BMW 315 t.'B3 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t. 81 ’ 3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’ 6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700.-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500.-; Opel Rekord
2 L S, t.82, ’2.900.-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3. ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500.-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4
’2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100.-; Honda Prelude
automaat t.'Bl sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4 900,-; Opel Manta
2 LSR, HB, t. 80, ’2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900.-: Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Datsun
Violet 5 bak, t.'B2, ’2.700,-;
Opel Kadett station, t.'Bl,
’4.900,-; Simca Bestel '82,

’ 2.900.-: Opel Ascona t.'Bo
’2.700.-; Div. goedkope in-
ruilers. alle auto's met nw.
APK. Geopend van ma tm
vrij van 9.00-19.00 uur, zat.
tot 17.00 uur. Inr. fin. gar.
mog.
Fiat Tipo Bigft, spec. uitv.,
blauwmetallic, 25.000 km,
bwj. 89. CANTON-REISS,
Valkenburgerweg 28-34,
Heerlen. Tel. 045-718040

Fiat RITMO 130 TC, bwj.
'84, zwart, vr.pr. ’ 10.250,-.
04492-5284 na 17.00 uur.
Fiat PANDA 45, m. '84,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal na 17.00 uur
Te k. Fiat PANDA, '85, i.z.-
g.st. van 1e eig. Tel. 04490-
-16585.

i Te k. Fiat PANDA, bwj.'Bs,
1 75.000 km, met radio en

trekhaak, ’4.500,-. Tel.
045-728874.

; Ford Siërra IS, sportuitv.,. wit, 40.000 km, bwj. '87.! CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34. Heerlen.
Tel. 045-718040.
Te koop Ford FIESTA 1100
i.z.g.st. zeer zuinige auto,
motor '83, kl. grijsmet., vr.pr.
’1.500,-. Groningenstraat
1, Heerlen.
Ford SCORPIO 2.0 CL ww-
glas, cv, LPG, zijschade,
10-'B9, 15.000 km,
’23.950,-. Tel. 04906-1387
Ford FIESTA 1.6 D, bwj.'B6,
keurige auto, vr.pr. ’ 9.500,-
Tel. 045-716056.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, type '81, APK, kl. groen.
Demstraat 26, Hoensbroek.
Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
83. 1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'78, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-728494.
FIESTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544 Hrl.-Rennemig
Te k. rode Ford ESCORT
KR 3 i, bwj. '83, APK '91, pr.

’ 8.250,-. 045-273340.
Honda Civic 1.5 GL, dolfijn-
grijs, 43.000 km, bwj. '85.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
Honda PRELUDE automa-
tiek als nw. bwj. 6-'B2 APK
'91 ’5.250,-. 045-316940.
Te k. HONDA Civic bwj. '79,
APK 11 -'90, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-415528.
JAGUAR 4.2 '79, duurste
Daimler, blauwmet., APK 2-
91, ’6.000,-. 045-318521.
Te koop: LADA 2105 i.z.g.st.
bwj. 09-'B2, t.e.a.b. Tel.
045-227803.
Te koop MAZDA 323 sedan
'86, 50.000 km. Tel. 04754-
-81130.
MAZDA 626 GLX Coupé,
rood, bwj.l2-'B3, sportuitv.,
sportvelg.. spoiler, sunroof,
pr.n.o.t.k. 045-463072
MAZDA 323 ES, bwj. '78, pr.

’ 500,-. Tel. 045-752648.
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 306 Diesel,
open laadbak met tent,
dubb. cabine, bwj. '77, APK
mrt. '91. Tel. 045-226359.
Anjelierstr. 58, Heerlen.
Mercedes 280 SE nw. type,
bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radiocass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel. l
045-323178. j
Te koop MERCEDES 190
bwj. '83, op gas, centr, ver- ;
gr., uitgeb., mr. mog. Hee- :renweg 277a, Heerlen, t.o. :Zeekoelen. .
Wij geven het MEESTE voor I
uw auto! U belt, wij komen! I045-422610, ook 's avonds, i

Te k. MERCEDES 190D 2.5
LM-velgen, 1985, ABS, sch.
d. C.D.V., metal.silver, org.
trekh. org., km.st. 38.000.
Tel. 04490-29862.
Mitsubishi Colt 1.2 GL, wit,
5-bak, 40.000 km, bwj. '87.
CANTON-REISS, Valken-
burgerweg 28-34, Heerlen.
Tel. 045-718040.
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.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
Turbo diesel m. '85 APK 2-
91 vr.pr. ’5.750,-. 045-
-322619.
Ascona Traveller 1.6 S,
staalgrijs, 68.000 km, bwj.
86. CANTON-REISS, Val-

kenburgerweg 28-34, Heer-
len. Tel. 045-718040.
Omega Sedan 2.4 I, div. op-
ties, staalgrijs, 25.000 km,
bwj. '89. CANTON-REISS,
Valkenburgerweg 28-34,
Heerlen. Tel. 045-718040.
Omega Sedan 2.0 GLS,
zwartmetallic, LPG, 74.000
km, bwj. dcc. '87. CANTON-
REISS, Valkenburgerweg
28-34, Heerlen. Tel. 045-
-718040.
Omega 2.0 I Caravan, div.
opties, zilvergrijs, 41.000
km, bwj. '88. CANTON-
REISS, Valkenburgerweg
28-34, Heerlen. Tel. 045-
-718040.
Opel Kadett 1.3 GL, blauw-
metallic, 50.000 km, bwj.
'86. CANTON-REISS, Val-
kenburgerweg 28-34, Heer-
len. Tel. 045-718040.
Te k. Opel KADETT 1.6 D
bwj. '82, i.z.g.st., APK vr.pr.
’4.500,-. Inr. mog. 045-
-726008.
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.
ASCONA 16 LS 10-86,
LPG, 86.000 km, wit, 2-drs.,
alarm, stereo enz., als nw.
’10.750,-. 04406-14408.
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.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 2.950.-. Tel. 045-323576.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'79 , sportvlg., APK '91; Opel
Manta bwj. '77, APK '91.
Tel. 045-215361.
Opel KADETT D 1200 N t.
'80, APK 8-'9O, pr. ’ 2.250,-
Tel. 045-444481.
Te koop Opel KADETT D, in
nw.st., ’3.250,-. Broekstr.
62, Schinveld.
Opel KADETT 1.6 SR bwj.
'83, kl. zwart, i.z.g.st. 045-
-244142 na 17.00 uur.
Te k. PEUGEOT 305 Break,
i.z.g.st., APK en radio, pr.n.
o.t.k. 045-461078.
Renault FUEGO 2.0 LPG
bwj.'Bl, pr. ’2.450,-. Na 14
u. Stationsstr. 16 Elsloo.

5 Te k. RENAULT 5, bwj. '80,. vr.pr. ’ 1.100,-, APK gek. J.. v. Vondelstr. 90, Molenberg-. Heerlen, na 14.00 uur.. RENAULT 18 TS Stationcar,, bwj. '80, APK april '91, 5-. drs., ’ 1.450,-. 045-720951.

" Pracht RENAULT 5 GTL,

" bwj. '81, 60.000 km, zeer. mooi en gaaf. 045-456487.
Te k. Seat RONDO bwj. 85.
Kochstr. 57, Landgraaf-■ Schaesberg. 045-317816.
Te k. SUZUKI Alto, 3-drs.,- bwj. 10-'B4, als nieuw,

' ’ 5.450,-. Tel. 045-453572.
Suzuki SWIFT GTi, bwj.'B9,; nieuwpr. ’ 27.000,-, vr.pr.

1 ’21.000,-. 045-312936.. Mooie Toyota CELICA cou-
pé ST, APK tot 12-'9O. sp.- wielen, ’2.500,-. Unescostr

■ 98, Vrieheide-Heerlen. Tel.■ 045-225913.
.Te koop Toyota TERCEL

1300 L m. '81, APK '91,- apart mooi, ’ 2.500,-. 045-
-' 721660.

Toyota STARLET 1.0 m:
'82, kl. rood, i.z.g.st., APK
'91, pr. ’3.250,-. Lampiste-■ riestr. 2, Hoensbroek.

i Te k. TOYOTA Starlet '81,. zeer mooi, APK febr. '91,
I ’2.350,-. Tel. 045-218925.

' Te koop VW PASSAT Die-
■ sei bej. '79, i.z.g.st., vr.pr.■ ’ 1.950,-. Tel. 045-726008.. Golf GTI, alle opties, sig-, naalrood, 68.000 km, bwj.

' '86. CANTON-REISS, Val-
kenburgerweg 28-34, Heer-■ len. Tel. 045-718040.
Te k. GOLF diesel Stayer,

'. bwj. '82, 5-bak, div. extra's.. Tel. 045-443973.
Te k. VOLKSWAGEN-per-

i sonenbusjes, bwj.'Bo en '81
na 18.00 uur. Hompertsweg
12, Landgraaf.

USA JETTA GL, '84, Turbo
Diesel, div. extra's. Tel. 043-
-644657.
GOLF 13 S GTi Look als nw.
72.000 km. ’4.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'80, veel extra's, vr.pr.
’5.950,-. Tel. 045-314105.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. " Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1 LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. '86; Madza 323 HB
1.3 DX '83. * Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 LX '87; Mazda
323 1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel 88. * Opel Ka-
dett HB 1.3 2x '87; Opel Ka-
dett '85, '86 en '87; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Omega
1.8 LS '87. * BMW 315 '81;
BMW 318 autom '81; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 405
SRI 1.9, 9-10-87; VW Jetta
'87. Goedkope inruilers;
Datsun blue bird 1.8 autom. ;
'81; Opel Ascona '79; Re-
nault 18 TS Stationwagon
'80; Opel kadett HB 1200
'81. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.

Te k. Metro Sport '88; Land-
cruiser 2.4 TD h.r. '89 met
div. ace. 11.000 km; BMW
318 i automaat '82; Triumph
Acclaim 4-drs. 5-speed '83;
Citroen 2CV6 Special '83;
Volvo 66 GL 1300; Datsun
Sunny 1500 '82; Mazda 323
1300 '81; Opel Rekord 2.0
LS 4-drs. met LPG '81; Ro-
ver 216 SE '85; Demo auto
Rover 820 E 5-drs. 89.
Austin Rover Dealer HAVE,
Industriestr. 31, Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
APK-keuringsstation, alle
type auto's. Tevens verhuur
spuit-moffelcabine. Dus tot
ziens!

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
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-'83
v.a. ’ 8.250,-; Volvo 240 GL
'81 ’4.750,-; Volvo 340 GL
'82 1e eig. ’4.500,-; Peu-
geot 205 accent '84-86 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.
VW POLO '86, i.z.g.st.,
’10.700,-. Tel. 045-
-320765.
Te k. VOLVO 440 GL kl.
rood, km.st. 13.500, bwj. 3-
89. 045-723830 na 13.00.
Te koop VOLVO 240 DL
Combi, wit, bwj. '83, i.z.g.st.,
’12.500,-. 045-317153.

VOLVO 240 GL inj. aut.,
I schuifdak, zwart, 2-'BB,

' 48.000 km, ’28.500,-. Tel.
i 04906-1387.
i VOLVO 360 GLT inj.'86, km.

' 72.000, veel extra's, Neptu-
nusstr. 21, Geleen. Tel.

[ 04490-42416.
Wij betalen een goede prijs

i voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959.

> Kadett 16 S Caravan '86;
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S

! TR '87; Kadett 12 LS'B6 en

' '85; Kadett 12 S 2x '84; Cor-
-1 sa 12 S '84; VW Jetta '80;

Fiat Panda '86. Automobiel-
bedr. J. DENNEMAN,

t Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
BMW 728 iaut. '81, motor
'88, ’5.750,-: Mazda 626
Coupé aut. '82 ’2.750,-;
Volvo 245 '79 ’1.950,-;

i Commodore '79 LPG

’ 1.750,-; Manta 79
i’ 1.750,-. Inr. mog. 045-
-i 211071, Overbroekerstr. 54,

Hoensbroek.
Te k. PEUGEOT 205 1.9
GTI (130pk), 1988. Tel.
04493-1440.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal

" de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en

' verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.

Bedrijfswagens
MAZDA E 2200 Diesel 9-
pers. Bus, rood, 6-'B6,
86.000 km, ’12.950,-.
Tel. 04906-1387.
Renault TRAFFIC, lang,
hoog, 1e eig., wit, 5-'B5,
75.000 km, ’7.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
TOYOTA Hi-Ace Diesel,
dakrek, trekh., wit, 5-'B7,
78.000 km, ’ 13.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.

Onderdelen/ace.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

Motoren
Te k. HONDA XR6OO R, i.z.
g.st., bwj. '89, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-752040
Te koop HONDA XL 600 R,
bwj. '86, i.z.g.st. Alleen op
weg gebr. Tel. 04490-22867

(Brom)fietsen
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Te koop gevraagd loop en
sloop VESPA en Puch Maxi.
Tel. 045-750393
Te k. Peugeot RACEFIETS,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-752568
na 18.00 uur.
Te koop VESPA Ciao z.g.a.
n., bwj. '88. J.v.Stolbergstr.
24, Landgraaf (Schaesberg)
Te koop Anlen MOUNTAIN-
BIKE, z.g.a.n., met kleding.
Tel. 04404-2067.
PUCH Maxi, i.g.st., ’375,-.
Roebroekweg 44, Heerlen.

Zonwering
Te koop knikarm ZONNE-
SCHERM 4 mtr. electr., bei-
ge-bruin gestreept, vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-753346,
na 19.00 uur.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sport & Spel

Opheffings-uitverkoop
Golfaanbieding
Alle Golfclubs nu ’ 50,- per stuk

Alle merken
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Tel. 045-459230.

fik
Fitness-stunt

Body-trimstation, ’ 749,-nuvoor ’350,-
Buikspierbankje, ’ 109,- nu voor ’ 89,-
Halterschijven per kg. ’ 2,80 nu voor ’2,50

Halterstangen:
* Kort ’ 21,50 nu voor ’ 15,00
* Gebogen ’ 54,-nu voor ’40,00
* Lang ’ 60,- nu voor ’ 45,00

enz., enz
Smash Sportspeciaalzaak

Theaterpassage 122, Kerkrade, tel. 045-459230.
JUDOMAT 375 x 400 cm.,
compl. met zeil ’ 500,-. Tel.
045-326024.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie
De FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGUS 1990

(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.
U kunt dezeGRATIS afhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.

Te huur: STACARAVANS
op camping aan de Noord-
zee (Zld./Walch.). Vrij Pasen
tot 7-7 en vanaf 4-8. Inl. na
18.00 uur; 01181-1882.

DENIA, Schakelvilla en bun-
galow te h. van part., compl.
inger., wasm., vlakbij breed
zandstrand, v.a. 14 april vrij,
ook hoogseizoen. Bel voor
reservering. 045-720404.

Caravans/Kamperen
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122

"Heerlen, 045-722566
alle onderd. en access. voor

caravan en camper.
Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
Siistermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.

Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
VOUWCARAVAN Rapido
Record '80, voll. alum. als
nw. Tel. 045-456776.
CAMPER te k. bwj.'B3, Re-
nault Traffic, 3-pers. modern
int.'BB. Ijskast, verw., omv.,
wasbak, 3-pits gasf., chem.
toilet, trap, imp., voortent
etc. Vr.pr. ’13.500,-. Tel.
04490-51045.
Sprite CARAVAN 2-3 pers.
i.z.g.st., mcl. verw. Tel. 045-
-217164.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
Te koop KIP Caravan, i.g.st.
vaste pr. ’10.000,-, geh.
compl. Tel. 045-215745.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier bwj. '87, m. veel ex-
tra's, z.g.a.n., vr.pr.
’6.900,-. Tel. 045-312949
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1
Kontakten/Klubs. <
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p-"1
06-320.330.03

06-gaycafe limbui
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen'
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

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

Privehuis Michell
Tel. 045-228481/045-22968!
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329'
Harry's Gaybox 06-320.330

Homobox 06-320.325.50, 50 et p/m I
Telefoonsex 1

Sexofoon Automatic 06-320.320.11
Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m J
Nieuw Club Pin Up NieuW
Geopend va. 14.00 uur. Tel. 045-272929J

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis- j

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 a"3
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18*3

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze lf
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aa'Jvknusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en Pj

de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen.'" 5
aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder &

Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u-
RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. y

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn $10 MEISJES 50 cf'

320.323^
Gay Bo*, :

Rotterdam beter cc j
buur dan een verr? j ■06-320.328.22pj?V
Zakenmen5?

kiezen hun privé-a^:
bij bem. Buro »V

Inschr. dames.Jjjjp^
Love

de enige ec^ ö
06-320.324.82jg^<.
Je put met

Ik ben
machteloe5'
* Eroslij^

06-320.32 1'
50 ct.pill
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't Is voorjaar bij deRenault-dealer. Want op die hele speciale eigenschappen: zoals bekleding, een in delen neerklapbare achter- één dingkonkluderen: de Renault 5 Roxane WÊ TCffip
i hem vindt u de Renault 5 Roxane. zonwerend glas, een zonnedak, zeer bank en dichte stoffen hoofdsteunen. heeft niet alleen iets, die lp!} \
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Tropische
*Slrig. De lekkerste van
h„Mederland!g0j50.61 -50 et p/m

Bizar !!-f -324.68...50ct p.m.
■fokkende SM-Sex.

geurde Sex
ïP-323.46...50ct p.m
<|Pgprouw 41 jr.
!!en begint bii 40. Ook'sexleven. Óp de
%>lus box
I ongedwongen met
h:eftijdsgenoten.
;5jj27.28 (50 ct.p.m.)
.31-wilde lifesex met
o""ieisje. Wij zorgdenHet trio leeft zich uit
lp. Trio-bisexgüjgUO (50 ct.p.m.)
A°s wordt dichter, het
jeu smaller, achter haar

"'an... Tussen de
struiken

b^beurt het...■^3g3.84 (50 ct.p.m.)
»i<.i(aan de grens wordt,6erd voelt Rhonda
mri Pwindend vrouwe-en zijn, het wordt..

(50 ct.p.m.)

Juanita
\ Privé

n9en haar naar een
verlaten

>onboot!
h6 ,5,111e Plek leert Brigit

320 2 mannen.
(50 ct.p.m.)

% Meisjes
tt6r^9d voor madame
W open vanaf 13 uur
v<üg!lj4, Vaesrade.

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.)

Snel-contactlijn
In 24 uur Uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
sexcont. voor m/v en paren.
Gratis. Diskr. 010-4282395.

Pas toen alles uitging
mochten we bij dit paar aan

huis de
lifeopname

maken, ze vergeten de band
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)
Loes komt voor een dans-
test. 2 kerels kijken toe en

eisen steeds meer
"Ik ben toch geen

naaktdanseres
of wel 06-320.326.93 (50 et)

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

doetze het met de vrouw en
de man; en dan 3 tegelijk.

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

Rosie-relatielijn
//oor 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.)

045-326191
Escortservice. All-in.

John 19, gaatwerken 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

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

Tel. 045-423608.

Brigitte
Privé 045-254598.

Contactburo
Geleen

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

De Super
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, de heet-
ste box van Nl. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)
Twee knullen doen het met
elkaar in het bos. Dan zijn er

plots

2 mannen
die ook .... homo.

06-320.323.86 (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.)

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

vrouw worden haar mindere.
SM 06-320.330.61 (50 cpm)
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hanja beleeft bij ons lifesex
zoals het in
afrika

gaat. Een woeste manier
waar ze aan moet wennen.
06-320.330.09 (50 ct.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
Direkt snel sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Als ze ziet hoe flink die 2

sportknullen zijn gaat Wen-
dy best uit de kleertjes voor

Lifesex
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Zoek je 'n ondeugende meid

hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

Hete Vrouwen
06-320.328.00 - 50 et p/m

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

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
Heb je zin in sex?

De erotische
partnerlijn

1 06-320.325.80 - 50 et p/m
Leuke dame bij

Buro Elvira
Ook voorn privé-adres,

inschr. mog. 045-419384.

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.

j 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.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

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 je rest vergeten.

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

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

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat. en
zond, af 10 uur. 045-721759

Gezellige
dames

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

Bel zelf rechtstreete Lenie.
Info na elk verhaal - 50 cpm

06-320.324.94
Anita

Privé en escort ook
zaterdags. Tel. 045-352543.

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

Brigitte
Privé. 045-729101.

(Hu.s)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop POSTDUIVEN, 1e
broed, kweek ’ 150,-; vlieg
’lOO,- per koppel, soort
Tournier. 1989: 1e Prov.
Melun, Phoenix, duivenklok
Benzing E ’ 500,-. Wetzels,
Dormigstr. 7, Schaesberg,
na 16.00 uur.
Te k. Blauw voorhoofd Ama-
zone PAPEGAAI met grote
kooi, vr.pr. ’BOO,-. Tel.
045-220233 na 18.00 uur.
Te koop Europese (Britse)
korthaar KATJES, stamb. en
ing. Tel. 04498-53188.
Te k. jonge DWERGPOE-
DELTJES en sprekende
Beo. Tel. 045-321231.
'

In/om de tuin
Te k. Geïmpregneerde ter-
ras/tuintegels. ~ Bielzen.
Geïmpregneerd tuinhout.
Nationale HOUTHANDEL
b.v., Parallelweg 4, Heerlen.
Tel. 045-711052

-1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
1 thuisbezorgd. Ook hele tuin-

aanleg goedkoop. Ook voor- uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.- garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/ol
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585

Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’ 4,-,
heide ’l,- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.

KARREWIELEN alle maten -weggeefprijzen. Hand.on- <dern. de Kasteellaan, Kas- i
teellaan 104, Heerlen, tel. <045-727488 I
Te koop CONIFEREN, ■’ 6,50 per stuk. Broekstraat <62. Schinveld. I

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 graag vrijblijvend 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- i
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA CCV-B start 31
maart a.s. Cursus gevaarlij-
ke stoffen start datum 30
maart a.s. Opleiding motor-
lux auto-vrachtauto-aan-
hangwagen-autobus-trek-
ker-oplegger. FAM Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045-312558. Nieuw au-
to rijcompact cursus, in 2-6-
-8 weken uw opleiding.

Huwelijk Kennismaking
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"

Dame met eigen huis zkt.
HEER. Br.o.nr. B-4004, LD.
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar. legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Goed uitziende heer. 55-
-plus. 1.78' I. fors, fin. on-
afhank.. eerlijk, serieus,
z.k.m. een charm., sympa-
thieke, slanke VROUW voor
een duurzame relatie. Br.o.
nr. B-3938 L.D. Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
Geh. vrouw zonder kinderen
zoekt vlotte VRIENDIN (30-
-35 jr.) om overdag o.a. mee
te gaan winkelen en sporten
(zwemmen, tennis). Omg.
Geleen. Br.o.nr. B-3953. L.
D.. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
WEDUWNAAR van mid-
delb. lft. met vooraanst. pos.
in bedr. en maatsch.. zou
graag in kontakt komen met
een jonge (dame) die beant-
woordt aan het volgende
profiel: lft. 30-45 jr.. gezond
van lich. en geest., vrouwe-
lijk, dynamisch, zorgzaam,
humor., stijlvolle persoon-
lijk)-.. U krijgt besl. antw. als u
schrijft o.nr. B-3984 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Vr. 36, zkt. VRIEND, lengte
plusm. 1.80 m, alleen ser.
reacties. Br. alleen met foto
op crew. ret. o.nr. B-4016,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Dame 63 jr. i.b.v. rijbewijs
zkt. kennism. m. HEER tot
65 jr. woonachtig in Hrl. Br.
o.nr. B-4017, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
Te k. COMMUNIEJURK. mt.
134 140, wit. Tel. 045-
-230426.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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Het voordeel ziet er weer
2j^ \j-ft wlM w M.^ 1 1 1 r\jM #: mm I
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Nivea crème 000 Head & shoulders anti-roos Kiki sportdouche j OQ
blik 150 ml. A9- JLmlI ShampOO diverse soorten, 'T QIT uringen, flacon 300 ml. 2£sr 1m\J I

flacon 150 ml. AS5r *2 ml +J

Gillette Foamy scheerschuim OOO ëdah Tandpasta fluor gel OCQ Today haarspray normaal of OQQ
h,,c ?nn ml JJW- Z**Z*7 ~^~ bus 10° mL 2S9r MwkJ I extra strong, bus 300 ml. A69" »_ /Lm 7 1bus 200 ml. *«r m* mmm m met handjg doseerpompje.

_<^>_ Tandpasta fluor O AjQ *Palmolive toiletzeep 7Q W bus 100 mi. A» JLmTTI Douche/badschuim seringen iQQ
wit of groen, 3 x 100 gram *»- I" / 7 -met handig doseerpompje- of dennen, flacon 1 liter A49" I" # #

Wieer graag goedverzorgd
uit wil zien, staat er deze week
mooi op bij Edah. Allesvoor de
verzorging van top tot teen
hebben we nu extra aantrek-
kelijk geprijsd.

Mooie aanbiedingen zoge-
zegd, waarmee u zich lekker
voordelig kunt verwennen.

■ Zwitsal*
baby shampoo
flacon 200 ml.

3£9 AmJI

Shiral shampoo of
crèmespoeling 4 OQ
flacon 300 ml. A25" I «O 1

ïTSïï "fandenborste'
-"ëSH hard en medium, 4 IQ

duopak.499- l«OT
Colgate tandpasta bi-fluor j QT
2 tubes a 50 ml A!9" !"#

KS«,-% 1 baby toiletzeep
("pi 2 stuks: „„PU

3<i AT* i.yy
>wwww...'.".'^,w,y"'

* Neem bij aankoop van een Zwitsal
artikel een kleurplaat mee! Hierdoor
maak je kans op één van de 275 grote
pluche beren of 1375 Bruynzeel kleur-
potlodendozen!

Alleen bij Edah!

I Today douche
for men

249 !"/ /

Kiki crèmespoeling O "ZQ
flacon 500 ml. iT* Z,"*} 7

Today vaseline O QQ
potje 125 ml. 249 JLrni M

vmü TissuesW 2-laags, O CQ
doos 200 stuks i9§" £*"&§

4

*"—~ Zwitsal*
■^JwlftMt^ bijdehandjes

doos 50 stuks

Clearasil schuimgel Q A F
flacon 150 ml. O«T<J
Hairgel
strong of normaal, 4 QP
pot 500 ml. 259 l»#^
Fa deospray 'T AU
diverse geuren, bus 150 ml. _ &"*+!

Gezichtjesworst 4 OQ
-snijvers-, per 100 gram 4549". \»l* 1

Puntje Brie QQ
-verpakt-, 100 gram 4525" # #

Paté in aardewerkbakje
diverse smaken, 4 QQ
170 gram A39" !"//

Rode kool met appeltjes 11Q
-diepvries-, pak 450 gram 4r35\ 1" 1 /
Huzarensalade
gegarneerd f\ QQ
bak 600 gram 2£9 Zr*7O

..v,„„„„„„,. Iglo's pizzeria

NIEUW BIJ EDAH
Krenten- of rozijnenwegge 4 4Qpakje, 4 plakken 4r39" I*l #

VLAAI VAN DE WEEK
Boerenappelvlaai C QC
0 27 cm, per stuk &A 9 &»J &

KOEKJE VAN DE WEEK*
Choco pindakoek 4 4y
melk, pak 200 gram 4^9" 1"Hr

GROENTE & FRUIT J
7 Handappelen r

Sla Ofper krop ' ll. \
jï7n---_ EDAH SERVICELIJN. Van maan*

([oó-osoó t/m vrijdag 's morgens van 10 tot
«Ltst/im/ , ... ■»____,__ _-_.il'""*.,.«"" uur en s middagsvan 2 tot 4 uur W
ugratis bellen met de mensen van onze sen"'
afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-ef'
fabrikantenmaatregelen voorbehouden. ,
Prijzen geldig t/m zaterdag 24 maart ffi
Zolang de voorraad strekt.

;—A__ , , 1 — <

HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARACTIE 1È

Wie spaart bi] Edah, zit deze maand goed in het vlees.;
■ (ggjjl I Onze slagers vlees van f 2.50 voor niets krijgt! En een pakket en in te leveren: Zo dingt u elke maand mee na*|

DAVERENDE I hebben 't maar druk. vlees van bijvoorbeeld een tientje voor f 7.50. U fantastische prijzen. Al met al de moeite waatfj
SPAARAKTIE De korting op vers mag echternietmeerdan één vollespaarkaart per om weer mee te doen met Edah's Daveren [t

CS ' -^^^^\ ö vlees gaat er ken- pakket vlees inleveren. Spaart u weer mee? Spaaraktie. .l

wSuSS*^ . . ji £ A. u üudiosonic Polaroid F-
't nog niet weet: ledere maand kans op fantastische prijzen. mgffiAEG J

\^'f^J^^^3 elke volle spaarkaart Wie meedoet aan het vervolg van Edah's mst*"mrunbs Bffßrl
geeft deze maand f 2.50 Daverende Spaaraktie, doet automatisch óók TEFAL W\ i.\r^Zfë^I JB DENKTOOK AAM ALLES HtTISÏ

korting** op het gehele assortiment vers vlees. mee aan Edah's Prijzenfestival. U doet mee door ! JbH""■Bß'' &
Dat betekent bijvoorbeeld dat u een pakket de slagzin op de spaarkaart (of op de wedstrijd- Bang&oiufsen jgg s^" JSUï^te^
«of* he,ft van de korting in tontanten kaart, dieverkrijgbaar is aan de kassa) afte maken aaondia *****L -^^^^f-^m
: '— ■ L

Edah heeft steeds meer te bieden.EMS
■ *try



teresse, en sprak van een 'uitno-
diging aan politieke partijen om
met elkaar een zeker idealisme in
stand te houden. PvdA-leider
Kok noemde de opkomst 'bui-
tengewoon teleurstellend. „Dat
geeft aan dat de gemeentelijke
politiek niet voldoende leeft."
Groen links-Kamerlid Brouwer
noemde de 'dramatisch lage op-
komst en de winst van extreem-
rechts een heel zwaar signaal aan
de landelijke politiek.
D66-leider Van Mierlo, meent dat
de kiezer 'onverschilliger staat
tegenover de democratie. „We
moeten de -democratie vernieu-
wen, en daar moet je een beetje
revolutionair voor worden."
In 1970 werden de eerste ge-
meenteraadsverkiezingen ge-
houden waarbij geen opkomst-
plicht meer gold. Slechts 67,2
procent van de kiezers bracht
toen een stem uit. Bij latere ge-
meenteraadsverkiezingen kwa-
men telkens rond de zeventig of
meer kiezers naar de stembus.

'uitholling van de democratie.
„Je zou toch denken dat de ge-
meenteraad dicht bij de mensen
staat. Ik heb geen idee hoe dit
heeftkunnen gebeuren, maar het
is bedroevend."
Woordvoerders van alle grote
partijen reageerden teleurge-
steld en verbaasd op de onge-
kend lage interesse van de kie-
zers. Dat de derde verkiezingen
binnen een jaar minder enthou-
siasme zouden wekken dan de
vorige twee afleveringen, was
'niet helemaal onverwacht', zoals
premier Lubbers (CDA) zei.
Maar dat zoveel mensen thuis
zouden blijven was in geen enke-
le opiniepeiling voorzien.
De opkomst bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 1986 was
aan de hoge kant, omdat die ver-
kiezingen golden als een aan-
loopje naar landelijke verkiezin-
gen.
Lubbers meende dat er sprake is
van 'een beetje' politieke desin-

ken naar D66, maar dat hoeft niet te
gaan ten koste van VVD. We zullen
ons constructief opstellen."

D66de winnaar
in Maastricht

PvdA levert vijf zetels in
Kans
PvdA-wethouder John Wevers was
gisteravond verbaasd na het verne-
men van de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezing in zijn gemeente.
De PvdA verliest vijfzetels in Maas-
tricht. „We hadden gedacht het tot
een verlies van twee zetels te kun-
nen beperken, maar dat ging; dus
niet. Ik denk dat de PvdA in de re-
gering nog niet genoeg de kans
heeft gehad het nieuwe beleid te
profileren, dat heeft deze terugslag
tot gevolg."
Momenteel vormen PvdA, CDA en
VVD een coalitie in de Maastrichtse
raad. Wevers denkt dat bij de vor-
mingvan een nieuw college, het ma-
ken van een goed coalitie-program-
ma voorop zal staan. „Daarbij kij-
ken we met zeer veel interesse naar
Armand Cremers van D66, maar dat
hoeft niet te gaan ten koste van de
solidariteit met de VVD," gaf We-
vers als zijn persoonlijke mening.

Groen Links behaalde twee zetels.
„Dat is een heel aardig resultaat,"
vindt lijsttrekker Maya de Bruijn.
Toch had de partij op wat meer suc-
ces gehoopt, gezien het feit dat door
het samengaan van ZALM en PSP
in Groen Links, de zetelswinst al
min of meer vastgtond.

PvdA-lijsttrekker Raymond Leen-
ders noemde het inleveren van vijf
zetels een fors verlies. Een lage op-
komst werkt nadelig voor de PvdA;
ook de landelijke tendens is in
Maastricht merkbaar, meende hij.

Zon grote winst had CDA-wethou-
der Jan Hoen niet verwacht. De si-
tuatie zoals die vier jaar geleden
ontstond - toen groeide de PvdA
van 11 naar 18zetels hetgeen de par-
tij drie wethouderszetels opleverde- noemt " Hoen een overtrokken
zaak, die geen afspiegeling is van de
samenleving in de Limburgse
hoofdstad.

Toch was Theo Bovens de jonge
lijsttrekker van het CDA niet ver-
rast. „Nee we hebben vier goede ja-
ren achter de rug en we hebben een
uitstekende campagne gevoerd. Het
is duidelijk dat aan de opmars van
de PvdA een halt is toegeroepen en
dat de teruggang in het aantal zetels
van het CDA ook is gestopt." Het
CDA stuurt voorzichtig aan op een
coalitie met PvdA en D66. „We kij-

Piet Neus, de lijsttrekker van de
VVD, de partij die een zetel verliest
in Maastricht is teleurgesteld. „Jam-
mer, want ik had gedacht dat we op
zn minst het aantal zouden handha-
ven. De spannende dagen liggen
niet achter ons maar voor ons."
Daarmee doelt Neus op de college-
vorming want het is alleszins moge-
lijk dat hij niet meer terugkeert als
wethouder omdat PvdA en CDA
voor D66 als coalitiepartner kiezen.

Grote steden_____
"VERDAM 695606 INW.

Gem.raad '90 Gem.raad '86

' fr>--—^___ zetels stemmen % % zetels
HA*181 45 276242 50,6 61,9 45ft 12 72031 26,1 43,8 21
Xini, 7 39330 14,2 15,1 7
>4 Ks 7 42557 15,4 13,1 6
6 5 31305 11,3 12,6 6
86 9 50412 18,3 6,4 3

Sen 1 6536 2,4 26 1
Mijl 2 14646 5,3 2,1 1' LpAR o 375 0,1
~fC(w 0 1882 0,7 0,2 0|t>° mm 0 2671 1,0

V/Hp 0 577 0,2 0,1 0J *^ 0 1758 0,6 0,3 0
SBsR 2 12162 4,4 0,9 0. BÖ6 - - - 2,8 0
P"-—.

130217INW.
v Gem.raad '90 Gem.raad '86
"itoJïJ~~-- zetels stemmen % % zetels
"M St ~39 55793 53,7 67,3 39

10 13218 23,7 43,5 18
R\t> ' 11 15224 27,3 23,4 10

6 8753 15,7 16,6 7
W, 7 9402 16,8 5,2 2, 4 4785 8,6 5,5 1
i^iw 1 2101 3,8 2,3 1
v 'Hp/s 0 1055 1,9%86 ° 1255 - 2-2 L 7 °. - " " I'B1'8 °<. Links lijstencombinatie

123026 INW.
t\^ Gem.raad '90 Gem.raad '86[J'tc^P-— zetels stemmen % % zetels

39 47909 48,9 64,6 39
f\rS 10 12184 25,5 33,8 14
k§ 13 15277 31,9 30,8 13
K. 7 8877 18,5 20,1 8tó'lks 6 6673 13,9 5,6 2Ik! 3 3891 8,1 ' 7,4 2< 0 462 1,0
%h. 0 347 0,7 0,6 0:f/lgB6 0 198 0,4
Wks ■ - 1,7 0'en SAP lijstencombinatie

■■■■■■■■ ■■■ :::■:: " = =

DEVENTER 66887 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 33 31125 59,6 74,8 33
PvdA 13 111*70 35,9 41,3 15
CDA 7 6593 21,2 20,9 7
WD 4 3635 11,7 12,4 4
Dcv Bel 4 4170 13,4 12,4 4 .
D66 3 3065 9,8 3,2 1
PSP/SAP 1 1138 3,6
vdVlist 1 1201 3,9
SP 0 153 0,5
OverigB6 - - - 9,8 2

EINDHOVEN 191471 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 39 70787 45,9 60,5 39
CDA 15 26713 37,7 37,3 16
PvdA 10 18230 25,8 33,2 14
WD 5 9565 13,5 14,8 6
D66 5 8737 12,3 4,7 2
Gr Links 3 5340 7,6 4,9 1
SP 1 1894 2,7 1,8 0
SAP 0 308 0,4
OverigB6 - - - 3,3 0

'S-GRAVENHAGE 443250 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 45 170036 49,6 62,7 45
PvdA 12 41461 24,4 36,4 18
VVD 9 33221 19,5 22,3 11
CDA 10 36211 21,3 21,4 10
Gr Links 3 12728 7,5 6,0 3
D66 7 25463 15,0 5,6 2
SG/GP/RP 1 5106 3,0 2,3 1
PDS 0 106 0,1
BejCentr 0 ■ 1279 0,7
Burg Bel 0 498 0,3 0,2 0
WP 0 645 0,4 0,3 0
CP'B6 1 3550 2,1 2,0 0
Heijer 0 235 0,1 1,3 0
SAP 0 254 0,1
CD 2 7267 4,3 1,1 0
HOPP 0 871 0,5
SP 0 1141 0,7 0,3 0
OverigB6 - - - 0,8 0

'

ENSCHEDE 146007 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst ~ 39 62263 54,7 68.8 39
PvdA 14 21760 34,9 45,3 20
CDA 11 17280 27,8 24,2 10
VVD 5 8214 13,2 15,5 6
D66 4 7243 11,6 4,2 1
GPV 2 3100 5,0 4,0 1
Gr Links 3 4385 7,0 3.8 1
VCN 0 281 0,5
OverigB6 - - - 3,0 0

ZWOLLE 94132 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst ~37 43221 59,4 72,2 37~
PvdA 10 11271 26,1 34,9 14
CDA 10 11391 26,3 29,5 12
VVD 5 5212 12,1 15,8 6
D66 4 4956 11,5 5,5 2
Gr Links 2 2896 6,7 4,8 . 1
GPV 2 2466 5,7 4,7 1
RPF 2 1787 4,1 2,7 1
SP 0 342 0,8 1,3 0
SGP 0 305 0,7 0,8 0
Swollw 2 2595 6,0
GPV en RPF lijstencombinatie

ROTTERDAM 571000 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 45 215844 47,6 59,3 45
PvdA 18 77813 36,1 48,0 24
CDA 10 41054 19,0 16,7 8
WD 5 23980 11,1 15,0 7
GrL/SAP 2 11871 5,5 5,2 2
D66 7 31038 14,4 4,9 2
CP'B6 1 7080 3,3 3,4 1
SG/GP/RP 1 7511 3,5 3,0 1
VCN 0 302 0,1 0,3 0
Casterm 0 151 0,1
PvdMA 0 863 0,4
SP 0 3087 1,4 0,5 0
CD 1 8202 3,8 0,6 0
Gr R'dam 0 * 2892 1,3
OverigB6 - - - 2,4 0

TILBURG 156416 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen rk % zetels
Opkomst 39 59342 48,3 62.8 39CDA' 15 20176 34,0 32,7 14
PvdA 8 11823 19,9 31,3 13
WD 3 5066 8,5 10,9 4
Gr Links 4 5738 9,7 7,6 3
ABT 3 3847 6,5 4,2 1
D66 3 5071 8,5 3,2 1
SP 2 3527 5,9 3,2 1
SWB6 1 1410 2,4 2,7 1
PMB 0 858 1,5 2,4 1
Senioren 0 1068 1,8 1,1 0
vd Sluijs 0 52 0,1 0,3 0
CD 0 706 1,2 0,2 0
OverigB6 - - - 0,2 0
ABT en SW 86 lijstencombinatie

UTRECHT 230119 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % % zetels
Opkomst 45 99235 53,3 65,5 45
PvdA 13 25604 25,8 39,2 19
CDA 10 19690 19,8 21,4 10
WD 4 9815 9,9 14.6 7
GrLinks 8 17002 17,1 11,6 5
D66 8 16792 16,9 5,8 2
SP 1 3627 3,7 2,5 1
CP'B6 0 1134 1,2 2,3 1
GPV 0 1022 1,0 0,6 0
CD 1 3840 3,9 0,3 0
SGP 0 709 0,7 1,1 0
OverigB6 - - - 0,6 0

NIEUWEGEIN 58792 INW.
Gem.raad '90 Gem.raad '86

zetels stemmen % <7< zetels
Opkomst 31 22719 53,4 68,4 31
PvdA 7 5133 22,6 32,5 11
CDA 9 6621 29,1 26,5 8
VVD 5 3656 16,1 20,7 7
D66 6 4099 18,0 8,8 2SGP 3 2061 9,1 7,6 2PSP 1 1149 5,1 3,9 1

Slechter
De opkomst van de Maastrichtse
kiezers met 56,69 procent was stuk-
ken slechter dan in 1986, toen de
Limburgse hoofdstad 65,6 procent
scoorde. D66 voorman Cremers, be-
drijfseconoom bij DSM, zei even-
tuele verantwoordelijkheid voor
een wethouderschap niet uit de weg
te gaan, als zijn fractie uitgenodigd
zal worden voor het overleg.

- De fractie D66 in de Maastrichtse gemeente-
r-yanaf 1970 een eenmanspost, zal in de nieuwe samenstel-
f er zetels gaan bezetten. Drs. Armand Cremers was giste-I an ook de grote winnaarvan de gemeenteraadsverkiezin-t.^ Maastricht. Grote vreugde ook in het CDA-kamp, waar—Vf

opging toen bekend werd dat de christen-democraten-{ t̂el °P het verlies van 1986 hebben ingelopen en terugke-
ek e* 15 zetels- Het is weer de grootste fractie geworden en_Jl*n dikke vinger hebben in het overleg betreffende de sa-./ stelüng van het college.

':m i een teleurstelling- Vanels terug naar 13 wordt een
Verlies genoemd. Komend— j lride gaan de Maastrichtse so-

efi f err>ocraten zich al beraden
njtflvyj?* hun nu te doen' staat. Ook

.'f moest inleveren, éénvan de>aitels-
iistr6 D' 66 en CDA zi Jn ook de

lchtse senioren dik tevreden
T I lt) t

Vv'nstvan een zetel waardoor
/ti senioren in de raad ko-AjurUe toenemende vergrijzing

Jin^stricht heeft zijn effect niet
f\ ' Groen Links, een' samen-

> Var» wat ZALM met andere

splintergroeperingen - zoals PSP,
CPN, PPR - zal met twee leden in
de raad vertegenwoordigd zijn.

Van onze verslaggevers

(ADVERTENTIE)

jf Geld-lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één wat u hebt- afgelost. Zo hebt u altijd een fi-
m telefiH>ntje is meestal voldoende. Maar een- nancielereserve achter de hand.

~W vou£''R betekent niet altijd Hoed, laat staan Ook hebhen we een Persoonlijke Le-
§Ê goedkoop. Want tegenover een snelle af- ning voor u, een eenmalig bedrag, dat vin
M.. wikkelingstaat vaak een hogerente. En dan vaste maandelijkse termijnen terugbetaalt.

wordt lenen al snel een last. Als u precies wilt weten h_>e voordelig
i Als u wilt lenen zonder kromliggen, lenen bij de Spaarbank is, vult u dan

#'1 kunt u nie' om de Spaarbank heen. Bij ons onderstaandstaatje in. Dan /.iet u zeil dat u
m bent u altijd voordelig uit. met een lening van de Spaarbank beter uit

We hebben een Doorlopend Krediet. bent. Op ons kantoor vertellen wij er graan
ïïjdgm een lening waarbij u steedskunt opnemen meer over.

DOORLOPEND KREDIET Spaarbank wrtteljjfcimum Andere instelling
p „, . , Maandbedrag(2% D„, , Theor.looptijd „ , Theor loopti|d „ , Theor.loopti)djjf Kredietlimiet vJ kredietl.m.et] Renle in maancien Rente in maanden Rente in maanden

f. S.ÜÜU,- f. 100,- 12,2% 69 20,73% 100
f. 10.000,- f. 200,- 12,2% 69 18,58% 89p| f. 20.000,- |f. 400- | 12,2% |69 116,70% |82 | |

W PERSOONLUKELENING <■„ . , Volgens A
, „,„„.,,„„

n _ ,
.__; i, spaarbank .. ~ _L „ „ Andere instenem [looptijd 3b mnd) wettelijk maximum

Ij l^nbedrag Rente' I *"*%» I Maa^del.h Ren, e, I N^ks
II 'f. 5.000- 13,5% f. 167,82 21,36% f. 184,57
I 1 f. 10.000- 12,2% f. 330,08 19,05% f. 359,36
| i I f. 20.000,- | 12,2% [f. 660,15 | 17,63% |f. 701,79 | |

* De rente zoals vermeld, is de rente per jaar op basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectieve
|p jaarrentegenoemd(rentewijzigingen voorbehouden).

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

*^_. J__Sil «PMrt&nk

Kantoren SpaarbankLimburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666.Distriktskantoor:
Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen in Limburg: Maastricht, Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick,
Borgharen, Bunde,Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond, Sittard, Tegelen, Vaals, Valkenburg,

Velden,Venlo en Venray Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen,telefoon 045-716441
Overigekantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg enKerkrade (2)

,

# Met de tong tussen de tanden en een geconcentreerde blik zet premier Lubbers een hand-
tekening voor Stephanie Willigenburg, die de CDA-voorman opwachtte, toen hij gister-
morgen in Rotterdam zijn stem uitbracht.

Van Mierlo: ’We moeten de democratie vernieuwen’Ongekend lage opkomst

| -bun» aogb.ad j verkiezingen’90
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Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Zelden tevo-
ren in de naoorlogse geschie-
denis van ons land zijn er zo
weinigkiesgerechtigden naar
de stembus gegaan als bij de
gisteren gehouden gemeente-
raadsverkiezingen.

Vooral in de grote steden bleven
de kiezers massaal thuis. In Am-
sterdam werd een opkomst ge-
noteerd van 50,6 procent, in Rot-
terdam van 47,6 procent. Utrecht
(53,3 procent) en Den Haag (49,6)
weken niet af van die landelijke
trend. Ook in middelgrote steden
als Venlo (51,6 procent) Almere
(53,9), Arnhem (53,7 procent),
Breda (48,9 procent) bleef de op-
komst ver achter bij het landelijk
gemiddelde.

In Eindhoven kwam slechts 45,9
procent van de kiezers naar het
stemlokaal. PvdA-burgemeester
Van Kemenade sprak ven een



Donderdag 22 maart 1990 " 32Limburgs Dagblad

POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
SCHINNEN W KEES,
Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

KERKRADE AUTO KLEUNEN,
Locht 193, tel. 045-425555.
MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN,
Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323.

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN,
Passartweg 35a tel. 045-212035.
HORN HORNERHEIDE,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561.

Computers

Huur voor ’ 76,- p.mnd.
een complete sanyo MS/DOS AT 286

s/4" diskdrive ruimte voor 3V2" 20 MB Hard-disk
CGA- Hercules monitor.

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

Te koop PHILIPS NMS PC
mcl. monitor, printer, muis
en handleiding, ’1.500,-;
Home-computer Tl mcl. toe-
beh. Tel. 045-217144.

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

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s v.a.
'81 en stereo-toren gevr.,
defect geen bezw. Tel.
04406-12875.

STEREO-TOREN en VHS
stereo Hitachi te koop. Tel.
045-727669.

Kunst en Antiek
ANTIEKBEURS in de Roda-
hal gewijzigd i.v.m. carnaval
Nieuwe data: 27-28-29-30
april. Inl.: tel. 01613-3090.
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. D4998-99108.
Compl. antieke eiken OMA-
SLAAPKAMER te koop. Tel.
045-310706.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandef, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
(Giet-)ijzeren GASHAARD
in goede staat. Tel. 045-
-420264.

Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. HetPORTAS-alter-
natief:uit oudwordt "nieuw"
staatborg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ookvoor radiatorkasten en
badkamerm eubels.

_____fl \j&M uJ__________l_H___rw _____F
■fl _B ■ _____ tls ml

— wTtmci.

VAN WEL BV
Hoekerweg 4, Bunde ">ffi£'

Tel 043-647833 J

, Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

.♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04/190-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

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.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor .minder dan

de halve prijs.
n ons centraal keukenma-
jazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
:ameld uit de Hom keuken-
iupers, in alle afmeting voor <
ongekend lage

prijzen
(om geheel vrijblijvend kij-
len, er is vast een keuken
(oor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag tm zaterdag.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali- (
teit, vele aanbiedingen,
snorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld. ;
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
e prijs. R/J Handelsonder-
leming, Stationstr. 294,!
Muth. Tel. 045-242602.
Fe k. eiken SALONTAFEL '100 cm doorsnee, 6 cm dik :
3lad, ’ 195,-; eiken schom-
-nelst., ’ 50,-. 045-415325.
VOORDEURLUIFELS va.
f235,-. Keuze uit 10 :
nodellen. Ook gemonteerd
everbaar. Vrijblijvende
prijsopgave. Geurten i
Hoensbroek. 045-212531.
Hommerterweg 27. I
NLIJSTWERK verzorgen !
«ij geheel compleet, met
ïormaal en ontspiegeld .
jlas, Passe-partouts. Geur-
en Hoensbroek. 045-
-212531, Hommerterweg 27.
re koop grenen BANKSTEL 'J-2-1 met salontafel ’ 350,-
-revens kleuren TV pr.n.o.t.k 'rel. 04490-26631. I
<unststof AANBOUWKEU- '<EN 3/2 m. okerkl. in.pr.st. I
nel. koelk.-gasplaat-oven-
wasemkap, kraan van part. !
i/raagpr. ’ 1.100,-. Te bevr.
)45-712158.. ,
Eiken BANKSTEL ’375,-; 'slaapk. compl. ’ 475,-; ei- 'een salonkast ’ 425,-; an- i
ieke eethoek ’ 450,-. Kou- '"renderstr. 208 Hoensbroek. |
JSKAST ’ 95,-; gasfornuis If 95,-; diepvries ’ 175,-;|
intieke buffetkast ’ 475,-.
J45-725595. I

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 ip. Het Witte Huis,
Rijksweg cetrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).
INBOEDEL te koop. Tel.
045-324720, na 14.00 uur.
Modern leren BANKSTEL
2x2-zits, ’ 600,-. 045-
-223953.

Bel de Vakman
Öök voor -DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
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.
Uw bankstel etc. binnen 1
week nw. bekleed, gr. col-
lectie meubelstoffen. Voor
caravankussens v.a. ’ 25,-
-p.mtr., Stoffeerderij KLOP-
ROGGE, Akerstr. 70, K'ra-
de-West. Tel. 045-412735.

Kapper/Cosm.
Wie kan mijn VINGERNA-
GELS glanzend maken. An-
ja helpt in alle lagen. Af-
spraak 09-49-24561757.
Met spoed gevr. MODEL-
LEN voor electrisch ontha-
ren. Schoonheidssalon
"Margareth" Hoofdstr. 83,
Landgraaf. Tel. 045-315072

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
denverzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Zanussi was-
automaat 800

toeren, thempe-
ratuur regelbaar
geen ’ 1.298,-
-of ’ 898,-maar

’ 698,-.
Maar ook: Koelkast 2

sterren RMP 125 geen

’ 398,- of ’ 329,- maar

’ 268,-. Maar ook: Pelgrim
gas/elektro 405, hetelucht-

oven, thermostaat geen

’ 1.298,-of ’ 1.098,- maal

’ 798,-. Maar ook: Bosch
stofzuiger BBS 5003 geen

’ 348,- of 248,- maar

’ 199,-. Maar ook: Bau-
knecht inbouw gaskookplaat

met elektrische ontsteking
geen ’ 545,- maar ’ 179,-

En nog veel meer!.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Kachels Verwarming
KACHELS grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BRANDHOUT te koop; nu
alle brandhout tegen zomer-
prijs. Bundels schaaldelen a
plm. 2 m3voor ’ 15,-; bun-
dels balkjes a 1,5 m3voor
’15,-; Blokjes hout voor
potkachels of allesbrander a

’ 7,50 per m3. Daemen's
houtwarenfabriek, Mingers-
borgerweg 7, Übachsberg.
Tel. 045-751253. Open ma
t/m vrij 8.00-17.30 uur. Zat.
9.00-13.00 uur.
Voor de kille avonden nog te
koop ZIBRO Kamin RCA 66,
vr.pr. ’ 450,-. 045-728494.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.
Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.
Te k. PIANOLA merk Duck
Son & Pinkter, met 100 rol-
len ’ 3.750,-. 04906-1387.
Met spoed gevr.: PIANIST/
Toetsenist v. dansorkest.
Tel. 045-310512.
GITAARLES? Voor jong en
oud, in alle stijlen. Bel Paul
Gerards, 045-251598.
Te k. ORGEL Dr. Böhm, en
midi en expander stereo.
Extra eindverst. en boxen
150 Watt, samen of app.
T.e.a.b. 045-417589.

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN EEN AANVRAAG OM

EEN VERGUNNING.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer heeft d.d. 29 januari1990een aanvraag
om een vergunning op grond van de Wet chemische
afvalstoffen ontvangen van Dekker Grintbaggerbedrijf
B.V. te Tiel voor het inzamelen en vervolgens bewaren
van- van anderen afkomstige- chemische afvalstoffen
afkomstig uit vaartuigen aan boord van een schip gele-
gen in de haven van Maasbracht.
De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 23 maart 1990 ter inzage:
1. op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-

-17.00 uur in gebouwA, kamer 132,van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Dokter van der Stamstraat 2 te Leid-
schendam.

2. secretarie van de gemeente Maasbracht.
Een ieder kan tot 24 april 1990 schriftelijk bezweren
indienen bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer. De bezwaren dienen te
worden gezonden aan de DirectieAfvalstoffen, postbus
450, 2260 MB Leidschendam. Degene die een
bezwaarschrift indientkan daarbij schriftelijk verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Er wordt geen openbare zitting gehouden.Als daarom
wordt verzocht (tel. 070-3209367, tst. 2035) kunnen tot
17april 1990 mondeling bezwaren worden ingebracht.
Indien gewenst zal een gedachtenwisseling plaatsvin-
den waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn.
Indien gewenst kan een afschrift van het/de stuk(ken)
worden opgevraagd bij het milieu-adviesbureau De
Roever B.V. (tel. 04194-1011).

l

tempo-tead
uitzendbureaui:KANTOOR _J^
Tekstverwerkers m/v
voor een grote overheidsinstelling in Heerlen.
Ervaring met WANG-tekstverwerking is verei^
Wanneer u full-time beschikbaar bent, kunne'1
een baan voor langere tijd aanbieden. Hebt u *
met WANG-tekstverwerking hebt gewerkt, rnjv
u nu deroutine, dan kunnen wij u een korte o?
cursus aanbieden. Aan sollicitantenuit de red'
Maastricht, kunnen wij een tegemoetkoming 'nreiskosten geven.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen
Heerlen, Op deNobel 1

TECHNIEK _>
Analist(e) m/v J^voor een chemisch bedrijf in Geleen. De Q6^gaan uit naar een kandidaat met een afgerorr^
HLO-opleiding studie-richting chemisch/orsr\
De werkzaamheden bestaan uit specifieke po^
synthetische bewerkingen. Kandidaten diee" |
werkervaring hebben met betrekking tot ha^O
toepasssingen hebben devoorkeur. De opdt^
voor 6 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a jL

Foto/Film
Te k. ROLLEIFLEX 6X6
camera 1931, i.z.g.st.,
’500,-. Tel. 045-316078.

Braderieën/Markten
Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Te koop gevr.
fë k~ gevr ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368. ._
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen

Paardepouiet
1 kg. ’ 9,98

Steelkarbonade
500 gram ’ 6,45

150 gram Boterhamworst ’ 1,28
Slagerij Martien Arts

Dorpsstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Te koop 4 ROTAN stoelen
met kussen en tafel; kleuren
tv met afst.bediening, 6
mnd. oud. Tel. 045-274227.
Renault 18 TS Combi, bwj.
'79, ’ 850,-; gr. 4-pers tent
vr.pr. ’750,-. Tel. 045-
-425460, na 17.00 uur.
Te koop studie- en gezond.-
heidslectuur, kampeerarti-
kelen, gordijnen, HUIS-
HOUD.ART. 04406-14936.

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 k. 4-Pits HOTELFOR-
NUIS Atag met oven.i.z.g.st.
en 2 gevelkachels 8000 cal.
04459-1271.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht. I
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/ J De Mitsubishi Galant Hatchback. Een
IS opmerkelijk individueel designin een

tijd dat auto's uit één en dezelfde fabriek

VBVSI BPHlW_^^^^BWH__^BWHß^B^W.^^nj Een vastberaden vijfdeurs rijmachine
H^l rm IT^v M met een dynamisch exterieur, een perfekt

U^ün H^^^H i^uJ^ta^M^^ri^ySm verzorgd interieur en een geavanceerd
brok techniek dat in alle komfort uiterst
sportieve prestaties mogelijk maakt.

De stoelen zitten als maatwerk,het in-
drukwekkende dashboard is intelligent

§|ij||d^fc£is*F^ ingedeeld, de precieze vijfbak werkt soe-
Ék. pel en direkt,rijkomfort en wegligging

■Éfc:':-^fefe* mogen beslist opwindend heten, terwijl
f^,^^É| ook de passagiers worden verwend met

lik volwassen ruimte en een riant uitzicht.
Élk Tl De Mitsubishi Galant Hatchback is er

ikx. als 1.8 liter, als 1.8 en 2.0 liter met multi-
ftk - "---^^jjÉH point benzine-injektie (al dan niet met 16

"—-~^~* kleppen), als 2.0 liter 4WD en als 1.8 liter
BtaLZr |H ÉÉÉI Turbo Diesel.

P^ll^^^l P^T* Een aanla' types is met automaat
ÉÊll^^^,^ BmÉhH leverbaar. Met uitzondering van de

ÈÊm dieselshebben alleuitvoeringeneen 3-weg
katalysator. Prijzen vanaf f30.545,-
-inkl. BTW en 3 jaarMultigarantie, .

Hp(fiS af Sassenheim. m
JLsm Prijs-en modelwijzigingen jy^^lm* .^5l voorbehouden. M!l^is.Hl

l*&~&'l^t MOTORS



leid is geenargument voor deze te-
ruggang te vinden," zegt hij. Een-
grondige zelfanalyse zal meer dui-
delijkheid moeten brengen over
dit debacle.

kenaar vindt het geen gezonde
zaak dat de GHN zoveel winst
heeft behaald met Rein Hummel.
„Dit is een 'verregionalisering'
van de politiek. Het pleit niet voor
de kiezers dat ze niet verder kij-
ken dan hun directe lokale be-
lang."

verlies van zijn eigen partij, de
PvdA. „Die had moeten winnen."
Voorman Jan Gulpers van de ge-
lijknamige partij, die met vijf ze-
tels niet heeft verloren in Land-
graaf, denkt dat het niet gemakke-
lijk.zal worden. „Maar het is de wil
van het volk." Met stemverhef-
fing: „Ik wil in ieder geval meere-
geren, dat heb ik altijd al gezegd."

tograferen, trekt CDA-er Bijs-
mans onmiddellijk een stoel bij
om samen te poseren. Een vinger-
wijzing? „Het is altijd leuk om in
de buurt van een overwinnaar te
zitten," reageert Hummel. „Bijs-
mans zal wel weten waarom hij zo
innig met me op de foto wilde."
Bijsmans, even later: „We kennen
elkaar goed en het zijn spannende
weken geweest. Wat ik op het po-
dium heb gezegd, daar gaat het
om." Hummel vindt dat dekiezers
duidelijk hebben gesproken. De
PvdA is afgestraft, de GHN heeft
overduidelijk gewonnen. Zo sim-
pel is het.

in Heerlen aan bij de Limburgs
Dagblad journalisten. Het CDA-
Heerlen is gelukkig met het be-
houd van de veertien zetels. De
partij heeft het nu voor het kiezen.
Dus met wie gaat het CDA don-
derdag praten? „We gaan met de
twee grote partijen na ons van ge-
dachten wisselen. Het is niet meer
dan beleefd eerst met de huidige
coalitiepartner PvdA te praten.
Maar we zullen wat meer van de
CDA-gedachte in de coalitie terug
willen zien," zegt Bijsmans reso-
luut. En dat het volgende gemeen-
tebestuur in Heerlen drie CDA-
wethouders kent „zou je gevoeg-
lijk kunnen aannemen."

Terwijl de winnaar van de Heer-
lense verkiezingen, Rein Hum-
mel, wordt gefeliciteerd, belijdt de
Limburgse PvdA-voorman Arie
Kuiper zijn teleurstelling over de
verkiezingsuitslag tegenover Phi-
lippens en Van den Camp. „We
hebben gezamenlijk de kar ge-
trokken met het CDA. In het be-

Hummel merkt later op dat de kie-
zers blijkbaar een partij waarde-
ren die met beide benen op de
grond staat en bezig is met de din-
gen van alle dag. „En de kiezers
hebben altijd gelijk." Het bestu-
ren van Heerlen zal deze lokale
partij in ieder geval niet uitde weg
gaan.

In de inmiddels bomvolle zaal is
het een geroezemoes van jewelste.
Je merkt dat de avond zijn einde
nadert. Als de Heerlense wethou-
ders Savelsberg (CDA) en Zuid-
geest (PvdA) het podium betre-
den, wordt het publiek rustig en
luistert. Want voor Zuidgeest is
het terug naar af, terwijl Savels-
berg nog wat steviger in het zadel
is komen te zitten. En de bood-
schap is duidelijk. Het CDA gaat
praten. Eerst met de PvdA. Daar-
na met de Groepering Heerlen
Noord.

ans bouwmans

„Ik ga ervan uit dat Rein Hummel
stemmen meegenomen heeft."
Met de Groepering Heerlen Noord
heeft Kuiper echter niet veel op.
Hij verwijt hen opportunisme. „Ze
hebben sterk ingespeeld op senti-
menten. Als ze in een coalitie methet CDA zouden zitten - waar ik
niet van uit ga - zullen ze toch uit
een heel ander vaatje moeten tap-
pen." Kuiper denkt dat het CDA
de PvdA nog steeds nodig heeft.
Alhoewel het komende gesprek
een heel ander karakter zal heb-
ben dan vier jaar geleden.

Is het Hummel?

Als een fotograaf Hummel wil fo
Innig

Slecht
De Landgraafse wethouder Gy-
bels vergelijkt de uitslagen in zijn
gemeente met een fragmentatie-
bom. „Deze uitslag is een slechte
zaak voor de gemeente Land-
graaf," zegt hij. Bovendien is hij
teleurgesteld over de ene zetel

Ook burgemeester Van Zeil zit op
deze lijn. Op deze verkiezings-
avond - waar hij iets vrijer kan
praten dan anders - wil hij wel
kwijt de uitslag'onrechtvaardig
voor de PvdA te vinden. „Het
CDA heeft gekregen wat hem toe-
kwam. De PvdA heeft onverdiend
verloren en de Groepering Heer-
len Noord heeft onverdiend ge-
wonnen. Zon grote lokale partij
hoort niet in een grote stad met
zijn vele taken als Heerlen. Ik gun
hen de winst graag, maar politiek
en bestuurlijk kunnen ze geen rol
van betekenis spelen."

VrijerEen rondje door de zaal levert ge-
mengde reacties op. Een Groen
Links stemmer is niet verbaasd
over het verlies van de PvdA. Die
zijn teveel van hun programma af-
geweken. Een CDA-er reageert op
de lage opkomst in Heerlen, 55,7
procent. „De standvastigen stem-
men, dat zijn de CDA-ers. De lage
opkomst heeft het verlies van de
PvdA nog groter gemaakt." Voor-
zitter Huyts van de VVD Limburg
noemt de uitslag verrassend. Het
zetelverlies van de VVD gaat hem
aan het hart, want de partij heeft
goed gewerkt. „Maar het is een
landelijketrend." Een Hoensbroe-

Lokale partijen doen
het goed in Limburg

Opkomst hoger dan het landelijk gemiddelde

nieuws

Vervolg van pagina 1
j, - De lokale lijsten hebben goede resultaten ge-
k bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noord- en Zuid-

Dufg 2ij vergroten hun zetelaantal van 212 naar 245. Dit
er*igszins verrassend worden genoemd. Want aangezien

Q^ntal lokale lijsten gedurende de afgelopen vier jaarterug-
-p^n is, werd ook rekening gehouden met stemmenverlies.erWachting is niet uitgekomen.

zingsresultaat uiteraard een bittere
teleurstelling. De doorbraak van de
partij bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 1986 is weer voor een
groot deel teniet gedaan. Slechts in
twee plaatsen, in Helden en Arcen
en Velden wist de partij een zetel
winst te boeken. In de kleinere
plaatsen bleef het verlies van de so-
cialiste vaak beperkt of wisten zij
zich te handhaven. Het CDA heeft
de suprematie in de grote steden
echter hersteld of behouden.

Wim Kok, samen met zijn vrouw Rita, in liet Amsterdamse bejaardentehuis om er uiterac
op de PvdA te stemmen, de partij die zwaar gehavend uit de verkiezingen is gekomen

nog 73,7 procent. Met name in de
vier grootste steden was de op-
komst zeer mager: in Venlo 51,6, in
Heerlen 55,7, in Maastricht 56,5 en
in Kerkrade 61,5 procent. In verge-
lijking het landelijke beeld doet
onze provincie het echter nog rede-
lijk goed: in geheel Nederland ging
61,9 procent van de kiesgerechtig-
dennaar de stembus, tegen 72,4 pro-
cent in 1986.
In Midden-Limburg wordt naar ver-
wachting pas op 28 november ge-
stemd. Dat hangt samen met de ge-
meentelijke herindeling daar, waar
de Tweede Kamer zich nu over
buigt.

De opkomst bij de verkiezingen was
ook in Noord- en Zuid-Limburg
laag: 66,8 procent. In 1986 was dat

Aantal zwevende kiezers blijft sterk groeien

Jeugd keert PvdA rug toe

zetels in de gemeenteraden, een
winst van elf. Enige voorbeelden
van spectaculaire winst: in Maas-
tricht gingen de Democraten van
één naar vier zetels, in Venlo en
Heerlen van nul naar twee en in
Brunssum van een naar drie. Des-
ondanks blijft D66 ondervertegen-
woordigd in de Limburgse gemeen-
teraden. In veel plaatsen, ook grote-
re, is de partij nog niet vertegen-
woordigd in de raad of bestaat er
zelfs geen afdeling.

Groen Links heeft eveneens zeer re-
delijk gepresteerd in Noord-en
Zuid-Limburg. In verschillende
plaatsen bracht de partij het zeteltal
van één op twee. De VVD moest op
veel plaatsen een veer laten.
Voor de PvdA betekent het verkie-

rrdipH^een nauwelijks vertegen-
«W 'n de Limburgse gemeen-
,rUit' koekt een opzienbarende
'sJf^g- De partij bezet nu 19

j/dg voorbeeld vormt de uit-
H Landgraaf, waar vrij alge-

-6r) Vverd verwacht dat de lokale
Nitfri. veer zouden moeten la-
|L e's is minder waar: de plaat-
-6t Partijen hebben nu 16van de
t. Jls m handen tegen 14 voor-

-j'iHpP' aantal fracties in de lijst
4 £bA Q^s naar e^' e coaühe

en PvdA (gesteund door.ia, en een lokale eenmansfrac-
■ t hu naar alle waarschijnlij-
FfP^ 01061611 staan at °°k een °^ko! aatselijke partijen hun intre-
J n>n het college.

Teilharend

aantal zwevende kiezers (nu circa
dertig procent van het totaal), dat
eigenlijk niet weet wat ze moeten
stemmen. Vooral onder jongeren
is deze groep erg groot. Dat zwe-
vend blok werkt volgens De Hond
in het nadeel van de PvdA uit, om-
dat de socialisten zo lang buiten de
regering hebben gestaan.

Marcel Hoogland, voorzitter van de
Jonge Socialisten: „We dreigden
het imago van een stel 'losers' te
krijgen. Steeds goede resultaten
boeken in de verkiezingen, maar
nooit in de regering. Nee. dan lie-
ver een stem op het CDA. Die par-
tij zit altijd in de regering."
Hoogland acht de tijd rijp om nu
het offensief in te zetten. „We moe-
ten ons veel meer profileren als
partij voor de jongeren."Door aan-
sprekend beleid- Hoogland denkt
dan aan de OV-jaarkaart voor stu-
dentenen de aanpakvan de jeugd
werkloosheid - zal de partij
verloren terrein goed maken.

Resteert nog het gebrek aan politiek -interesse van de jongeren. „He:
veel moeilijker om ze naar de
stembus te lokken," onderkent
Beek. Zijn jonge partijgenoot
Hoogland weet wel de oorzaak.
„De afdelingsbijeenkomsten moe-
ten interessanter worden. Er mot-
ten minder verplichte nummers
op de agenda staan. Die staat nu
bol van de huishoudelijke mede-
delingen over benoemingen
dergelijke. Er zou veel meer gedis-
cussieerd moeten worden. Dan
komt de jeugd wel weer."

pieter couwenberg

Op het hoofdkantoor van de PvdA
in Amsterdam werden eerder deze
week de schouders nog opge-
haald. Op een kleine stembusne-
derlaag werd gerekend, maar dat
de klap zo hard zou zijn, vermoed-
de toen nog niemand. Opiniepei-
lingen wezen echter al uit dat de

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Wordt de Partij
van de Arbeid op termijn om-
gedoopt tot Partij voor Oude-
ren? Afgaande op de huidige
aanhang lijkt het geen onzin-
nige gedachte. Al bij de Ka-
merverkiezingen vorig jaar
september was bijna drie-
kwart van de stemmen af-
komstig van veertig-plus-
sers. En ook gisteren bij de
gemeenteraadsverkiezingen
zette de trend door. De PvdA
leed een smadelijke neder-
laag, vooral omdat de jeugd
zijn heil in grote getalen
zocht bij D66 en CDA. Van een schoolprotest wil Alard

Beek, partijsecretaris en belast
met kiezersonderzoeken niet we-
ten. Vooralsnog houdt hij het op
'een trend. „Die waait wel weer
over. In de jaren zeventig had
links de wind mee, nu is het de
beurt aan rechts en in de jaren ne-
gentig zijn wij weer aan de beurt."
Beek erkent dat sedert de beginja-
ren tachtig de jeugd zich van de
PvdA afwendt, en van de linkse

Na die 'overwinningsnederlaag' (de
PvdA werd de grootste partij,
maar bleef in de oppositie) is de
partij intern gaan zoeken naar oor-
zaken voor het stemmenverlies
onder de jeugd.Veel nieuws lever-
de dat niet op. „De jeugd van nu is
niet of nauwelijks geïntereseerd in
politiek en dat breekt vooral de
partijen met een ideologie op,"
zegt Beek. „Op scholen wordt niet
meer principieel gediscussieerd
over politieke keuzen. Het gaat nu
over de weg naar een succesvolle
carrière, vertelt de voormalig ge-
schiedenisleraar uit eigen erva-
ring.

partijen in het algemeerf Alleen al
bij de Kamerverkiezingen in 1986
daalde het aantal jeugdige stem-
mers op de socialisten met tien
procent.

PvdA onder de jongeren terrein
verloor.
Over de precieze oorzaken van het
tanend enthousiasme van jonge-
ren tast de partij in het duister.
Binnenkort gaat de PvdA alle elec-
torale statistieken napluizen, op
zoek naar een onderliggende oor-
zaak. Is het een vorm van protest
van de schooljeugd tegen de
linkse, sandalendragende school-
meester, zoals Maurice de Hond
vermoedt? Bij de schoolverkiezin-
gen komen de VVD en CDA al
sinds begin tachtig als de grote
winnaars uit de bus. Dat zou bete-
kenen dat in de jaren negentig de
socialisten onder de jongeren weer
de overhand krijgen.

Het wordt-de jongeren ook niet ge-
makkelijk gemaakt om te stem-
men," meent Maurice de Hond van
het bureau InterView. De drie gro-
te partijen zijn de afgelopen tijd
opgeschoven naar het midden,
waardoor zij veel minder scherp
tegenover elkaar staan. Slechts op
details wijken zij van elkaar af. Het
resultaat is een almaar groeiend

Grijs

Wetenschappelijk onderzoek geeft
hem gelijk. Het Sociaal Cultureel
'Planbureau concludeert uit een
enquête onder 'jongeren in de ja-
ren tachtig' dat die maar een 'op-
pervlakkige' kennis van de poli-
tiek hebben. SCP-woordvoerder
Bongers: „Zij reageren op uitspra-
ken of kiezen voor een in het oog
springende politicus. Een incident
of aansprekend voorstel is meestal
bepalend voor hun stemgedrag."
Bij gebrek aan kennis'over de pro-
grammapunten is een stem op de
persoon Lubbers voor vele jonge-
ren een veilige stem. Hij staat als
betrouwbaar te boek en zijn repu-
tatie als 'manager' spreekt veel
jongeren aan.
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Van Zeil vindt winst Groepering Heerlen Noord onverdiend

owel PSV als PvdA verloren
" CDA-erPeter Bijsmans (midden): „Wij gaan met de twee
grote partijen na ons van gedachte wisselen." (foto links).

" Afwisselend gaan de blikken van de voetbalwedstrijd
naar het podium. Daar trekt burgemeester Van Zeil de
aandacht met opmerkelijke uitspraken 'over de verkie-
zingsuitslag in Heerlen. Foto's: FRANS RADE

Limburgs dagblad i

FRLEN - Commissaris
de Koningin in Fries-

ö, Hans Wiegel, verschijnt
het grote scherm in de
-flense Stadsschouw-
§" Een spotje van Socute-v°or hulp aan de Derde
reld. Het is een minuut
jtzeven. Een minuut voor
'^uiting van de stemloka-

en de aanvang van de
in Heerlen.

gelden van Socutera maken
's voor de Europa Cup en de
Jeenteraadsverkiezingen.
'PSV vanavond en in wiens
Jaeel wordt de slag tussen
* en PvdA beslist? Dat zijn de

vragen. Twee jaar gele-won de PvdA in Limburg.
Jal het de socialisten nu ver-

[■ Een kleine twee uur later is
'^deüjkheid. Zowel PSV alsA verloren.

19-40 is 30 procent van de
.■"nen in Heerlen geteld. Een
'erkelijke uitslag dient zichHet CDA blijft staan op 14 ze-de PvdA zakt diep van twaalf
Nacht en de Groepering Heer-
f oord (GHN) wint fors. Even
'oopt de winst van de Groe-

ft? Heerlen Noord - met ex-p-er Rein Hummel als num-pes op de lijst- nog verder op
Rkt de PvdA verder weg. Ze-!2etels voor de lokale Heerlen-
P*rU) en zeven zetels voor deK
realistische Partij doet het in
|r'en wonderwel goed, evenals
j' Beiden winnen twee zetels.
renk dat de kiezers ons duide-
f afwijzende standpunt over
l^entrumplan delen," zegt lijst-
per Jan de Wit van de SP te-, discussieleiders Jos van den
pP en Joos Philippens die op
Podium hebben plaatsgeno-

r En het verlies van de PvdA?
l,heeft te vaak gebogen voor
<~DA."

rie
e^tig minuten na het sluitenpc stemlokalen schuift Peter
'^ans, voorzitter van het CDA



Er komt weer
kleur in Europa

HENNES & MAURTTZ mode waarin je jezelf herkent. Zoals
COLOURS een Navy-Look in frisse kleuren als koraalrood en
middenblauw. Geïnspireerdop hettraditionele zeeleven van dejaren30.
Sportief, vrouwelijk en chique. En voor verbazend kge prijzen.

I^^ Blazer
ioo°/o glanskatoen
in koraal en blue
maat 36-42

'\ KifW MMW

100% glanskatoen
in-koraal en blue
maat 36-42 H

HB^JNES&MAUR^^Z
Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.

/^=\XS} TAXATIES IË/Jr^v
+ . (f* VENDUHUIS DICKHAUT*) n

/3> VEILINGEN CJI Jj^
. ROEREND GOED

BREDESTRAAT 23/23A- 6211 HA MAASTRICHT - TEL. 043-213095

KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
op maandag 26 maart om 16 en 19 uur op.

bovenvermeld adres.
Ten overstaan van de Weledelgestrenge Heer mr H.C.M, van Slijpe, Notaris te
Eysden, zullen goederen worden geveild uit diverse nalatenschappen, alsmede
uit particulier bezit, zoals:
Meubilair: Limburgse commode, Louis XV vitrinekast, spiegelkasten, art deco
slaapkamermeubilair Pander, Biedermeier salontafel, Gelderse gate-leg-tafel, art
deco rolluikbureau, mahonie bureau, grenen vitrinekast, art deco naaitafeltje,
rococo bank en fauteuils, breistoel, pianostoel, gemakstoel, wildleren bank en
fauteuil, Chippendale-stijl stoelen, Biedermeier medaillonstoelen, staande
kapstok;
Modern* design-meubelen: zwart laqué en perspex;
Tapijten: Afghan, Beloudj, Bidjar, Ghom, Hamadan, antieke kelim, Turkestan;

Schilderijen: o.a. Delnoy, Dijkman, K. Eyck, E. Franquinet, J. Hul, H.
Jelinger, H. Lips, J. Nijst, T.M. Sijben, Quanjel;
Aquarellen, tekeningen en grafiek: o.a. Ch. Eyck, Hummel, H. Jelinger,
H. Jonas, A. v.d. Kop, H. Krug, P. Leclerc, H. Levigne, JR. Mensinga,
Paladino, J. Toorop. Miniaturen; 19de eeuwse gravures, litho's en kaarten;

Aziatica: email cloisonné, gesneden jade, gebeeldhouwde salontafel, Ming
bronzen; porselein: Familie rosé, Imari, Kotani, Qing; borduurwerk: kimono-pak,
wandkleden;wapens: Japanse Tanto en Wakizashi 17de eeuw;

zilver: messenleggers, kandelaars, kelkbeker, vaasjes, kettingtasje, enkele
sieraden;
porselein en aardewerk: Brussel, Delft en antiek Delft, de Ram,
Rosenthal, Sphinx, Stoke on Trent;

divers gla* enkristal;
divers koper en tin;
antieke wapens: vuursteenpistool Corbeau M'tricht, donderbus;

Varia: elektrische piano, Spaanse gitaar en elektrisc' i gitaar, contrabas,
moderne wandversiering, kunstgras buitentapijt, mir al gesteente, schildpad,
boeken, platenspelen en klassieke elpees, vlaaienrt ,4 en diverse
bakbenodigdheden, uitgebreide verzilverde tafelcassette, opgezette vogels;
en wat verder ter tafel wordt gebracht.

KIJKDAGEN: 24 en 25 maart van 14-17 uur.
Volgende veiling: 30 april.
Inbreng: vanaf 29 maart dagelijks van 13-17 uur, 's-zaterdags van
14-16 uur.
De inzending sluit uiterlijk op 21 april. 56927
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y ,-: \ " (// Wïn &&n VH*-rds naar JMontc Carlo
sV Mof&en luxe Wimbledon-trit). \

Wie van 22 maart tot en met 14 april bij de Ford .{( ~ 125 eerste prijzen tt ttDeze sportieve
Dealer binnenloopt, maakt een goede kans bin- \?y|F Wimbledon. ~m^o types ontmoet u
nenkort Boris Becker zélf te ontmoeten. WanF' Tt n .. ~ """"V v *** geval bij
■ i i-i- -i " t- j berste Prijswinnaars vliegen M^**^ x J\^ -.. . »3>^^.^# r-»^»^.»^.^.iedereen die in die periode een nieuwe rord F 1 rl «Pv f^m^ ww Jrora MJeaier:

koopt, heeft automatisch recht op meespelen in . ,
T 'Jm ' mj> i »-» _c~ ,# üv^ *^_. .L , _ . _ , r logeren in een luxe Lon- J^r/ Ët*> ï De Fora Fiesta.

het rord tennis Gala. , , , , , , tm £ M „.. , ~ , c . r_ ..... in dens hotel en hebben h< -%, Bijvoorbeeld: de riesta C-
Een zeer sportieve wedstrijd, waarmee 1(J , wr , , wtm/ MpJÊÊ _■ i r_ r . . kaartjes voor wimble- ÉÊÊÊm ëPSHP^^ JÜ wik. .^^^^%*. ten rraaie efl

VIP-reizen voor twee personen naar het tennis- , , „ ~ \m2jÉÊh^WÊêÈÊ MvT mrl 'h
tournooi van Monte Carlo en 125 luxe Wimble- tv kt 'l lB l%' H l" H
don-trips voor twee personen zijn te verdienen. . sx \~\ ¥*/■■;" H M j- _■

i i ri "" " i " wacht u een voortreffelijk WSm «HB J|lr / ' #:i»j fe fl to, die u met
Als u hoordpniswinnaar wordt, ontmoet u Bons ~ , , lil JHlpWPlM__i_aP^;' m' m^mmMh ÊÊ . 1
n ■ A 4 r 1 1 diner, waarna ude avond lm-% IpH wm-¥' M aantrek'

vrij hebt voor een opwin- |f^!: v vSé^Ë/ M kelijkeFiesta
'■■■■. _-^. --_- » .. dend bezoek aan het swin-B» -~ IPLsa»». Jf mÊr"■ ; Bonussys-// IO Hoofdprijzen , , , C___ ■*> fmmm^^^M JM }

a.1 /- j_, p^_, _ gende uitgaansleven in de Süfe k WÊSmzm ï teem nog
V JijMonte Carlo. %. , n , n , : |^ ? h W%. i«. ,Britse hoordstad. De volgen- I /^ w^mÉ^^ completer

Samen met uw partner vliegt u per comfortabele de dag is het pas 's avonds pjÉ| mt'^jSl^^^ maakt (gratis accessoires)'
Air France-jet naar Nice, vanwaar u doorreist tijd voor de terugreis. m mk^ '% jÈFm
naar het speciaal geselec- i <^^^^ I É/

.^| MÈ > WÈT **** Ford Escort

volgendedagdefmale-wed- mmm WÊ^^^^^m^^mwS^tÊ* oris Becker heeft al / *. zelfde aanbieding van toepassing'

Carlo-tournooi, waarna u ||llis<*^ WÊÊs*^jjj^ wS sponsor. Logisch, spor- De Ford Sierra.
op de aansluitende cock- nrnr~r^7,i^^^^^^^^^ tieve types zoeken elkaar Onlangs vernieuwd en op tal van punten nog |
tailparty aan Boris Becker pP^" -»^^^*%fc graag op* ' verder geperfectioneerd!
wordt voorgesteld. *omSmmm j)e jongste Wimbledon-

T ii- Welkom in mondain Monte Carlot .. ... r*„ r?^~.^l c^^~.*-.j*~.Na een gala-diner I ! , I winnaar aller tijden is De Ford Scorpio.
rest u nog een vijfsterrennacht in Hotel Loews, trouwens behalve een sportief type ook een sym- Standaard compleet met tal van voorzieningen»
waarna uop de derde dag weer op Schiphol arri- pathieke persoonlijkheid, die 'fair play' en pie- waaronder ABS. Zojuist geïntroduceerd: &

veert. Vol mooie verhalen, natuurlijk! zier in zn werk hoog in het vaandel heeft staan! Scorpio Sedan.

TENNISGAIABIJ DE FORD DEALER VAN 22 MAARTT/M 14APRIL
Vraag bij de Ford Dealer naar de unieke, tijdelijke financieringsaanbieding van Ford Credit voor de Ford Fiesta, Escort en Orion.

Autobedrijf KnviHC^R v Automobielbedrijf All-X£?J^l.„ Automobielbedrijf *&
Van Haaren «"MMS B.W.

JOS BOGMAN B.J. *UJ?iE" JOS BOGMAN B.V. «ftft»
Heerlen BV i "J Sittard b.v. feijts b.v.

Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven
Sdu_u.elertxH.rtl 25 Heerlerbaan 66 Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT
*Eiï£ *£££ T

, ,S,TLiß°
Rn.fi

Te.e.oon 04490-75353 Te.e.OOH 04490-15200 Te.e.oon 045-423030 jEZ^SS»;Telefoon 04490-16046 Telefoon W3r&XlsV>^o/\~~~~ ~~ ! i
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHmiIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII

I DIABETES IS OVERAL
Diabetes I m±^

(suikerziekte) is I wymnmmmmMn
een ingrijpende I W^{m iffla'l'M^'iï^N'flEl
aandoening die I PHtMÉI ml kan hier niet omheen-

Roy altijd en I Ég* *M I ure"d wassen, ... I m M dat hij niet onderuitoveral met ZlCh ■ E I gaat. ledere wedstrijd
meedraagt. I |J| J I weerl De wetenschap

I 4| I probeerteen oplossing
I te vindenvoor deze

V W I ongeneeslijkeziekte.
I \lC\o^ sP I Steun datwetenschap-

een S Yr B pelijk onderzoek, steun
Ö^ fICTfS P I hetDiabetes Fonds
plA^ -S» J I Nederland.

GIROREKENING 5756 t.n.n. DFN. AMERSFOORT.
lllllllllllllllllllUlllllllllllllllllltllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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UITSLAG B-trekking 5e klasse 86e IoW
_SMW*l^n Een ServlCe Voor °PZe *^^—m^mm—m^~^^^^mm^m^m^^^~^^m^^^*^^^m^^^—m^^^^^^mm^^^^^^^
Wl ~~en DM 1.000.000,- OP lOtnr. 113115 p]/f_S Neemvoormeer informatie of _ _ éétïo*y?\IKI-Hv toezending van de volledige DM 100.000.-oplotnummers005908 571288 DM80.000,-oplotnummers32loo9 6876g^a

trekkingslüst kontakt op met: DM 60.000,-oplotnummers555240 946090 98735 a DM50.000,- oplotnummers 245690 Sjjj-lyjjjz
DM 40.000.- oplotnummers013800 521915 623460 DM 25.000.-oplotnummers 382602 811g£5-jjja
DM 10.000,-op lotnummers035023 036795 054558 090995 122592 224788 225637 247084 2817*! M;

297378 319997 384086 410658 482263 508449 511691 578682 595bJ°
688301 698537 711672 825478 840767 876729 908483 910731 9__jjg-p^[

DM 5.000,-op lotnummerseindigend op06967 10107 21892 61882 62580 87740 89465 —p/J
AfdelingKlantenservice dm i.ooo,-op lotnummerseindigend op8246 8482
o^o±m ■■K|p_%| ■■■■jk DM 1.500.- op lotnummerseindigend op632 —^S^t*SCHIIXIIOLEie pm 77°-°P lotnummerseindigend op06 ISC^S^jjiry

Süddeutsche Klassenlottg^
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1 " Lacroix. " Schcrrer. " Lacroix. f Versace.

Fotografe Marleen Daniëls is ■- "ji M A^^^^k Ween regelmatige bezoekster van fSr mÊW M^^m M mm I Ude grote Parijse shows van A^T M M m m M M
als NinaRicci, Dior, AW gr — aJ^ —4^ M m

g^.vs?££r,*SL / AiÊffi.Èt'&ÊfflflPj I J^7A J
pagina enkele 'zomer 1990' JF Ë WB S^ JfW WWt wf L#l I Ë J & W^creaties, op de gevoelige plaat f m-M:^L. :'^Ur M ' W * " Wvastgelegd door deze WÊo^^ ' 'Belgisch-Limburgse fotografe. ~-■'' ▼

Licht, transparant, wit, exotisch, helemaal. De rokken zijn af en toe kort en
m< draperieën, eenvoud en sport. Deze poppig, maar ook lange ruim vallende

steekwoorden bestrijken grotendeels de .^^^Blcn zijn in. Bijzonder modern zijn
Am modetrends voor het voorjaar en de zomer broekrokken in Gaucho Style. Fantalons

M van 1990. De zomermode van 1990 is zijn er in alle lengten van driekwart totM wederom zeer gevarieerd, zonder een alles paardrijbroek en natuurlijk de bermuda.
M A overheersende modelijn maar met

A accentverschuivingen en vernieuwingen die Voor de mannen zijn er in de city-look
■ de aandacht vragen. kostuums in pastelkleuren ofvage

< ruitdessins met jasjes met een korte
De ZQmugrkleuren zullen een ware reverskraag en drie knopen middenvoor of

■ «ai Zuidzee-roes teweegbrengen| 1 een lange reverskraag op bandplooibroeken
■ W Kruidentinten, zachte bleke natuurtinten en^ met een omslagje aan de pijpen.
W\ W kleuren als zand, nougat, aquamarine of

mimosa zullen we deze zomer veel op de De kindermode is een ware parade van
Br stranden en in de stad tegenkomen. Maar kleur. Ook voor de kleinsten geldt dat het

MT ook het klassieke trio wit, marine en rood niet contrastrijk genoeg kan zijn. Veel jacks,
mM *"^\ v za' n*et ontbreken. korte broekjes en bermuda's vertonen dan

WIL aÊ^^^^~ °°^ allerlei kleurvlakken en
miïm wÊkk. *^Ê W éÈk e st°ffabrikanten hebben zi^pdeze zomer dessincombinaties, terwijl korte

J^ *^V^ mu^r^ °P v'cr mü(Jcstromingen^Picht, zo bleek strokenrokjes worden gedragen met

4^ol^^ W? É^.^l mme
K op de Première Vision in Düsseldorf. gebloemde blousjes of sweatshirts met

HMfli ïk. Nostalgie (donkere kleuren), natuur (stro, sprekende opdruk.
J|^^^^ ~^^Ê ■»*"

riet en hagelwit in zijde, cool wool of
■J BHhsÉfl MmmmÊÊM 's*- viscose), ephemere (tere tinten als rozenblad Lsnüemioae

l^^^^l m^^B P^%W jm %*Ê IL. "''W »n transparante stoffen) en evasion,(exotisch De moderne Venus is in transparant
IL >k. JT H^. iWk en uitheemse kleuren als saffraan en cactus). elastisch materiaal gehuld. Zijdeachtige

W&^ % 1 »» m ■ stoffen die zijn gewikkeld of gedrapeerd in
_"*»■ W^ % m W\im\ M Wat betreft de modetrends deze zomer heeft zachte pasteltinten. Vloeiende lijnen in de

A i/l " MV Kf^C-4 de grote modevakbeurs in Düsseldorf, de st^an de jaren dertig of vijftig. In de
M^ wVi m. * * % % W\m Igcdo, behoorlijk wat aanknopingspunten ondermode heeft de tendens omi^V Ue2 m * MmM MW

geboden aan de winkeliers. Belangrijk is de huil^ldehjke natuurlijke vezels te dragen
1 \ f * % | W^^ combilook: sportief, een vleugje folklore en doorgezet. Katoen en zijde vormen de basis.
m I^. ■ ,_ J^r een beetie vakantie.

Jfe I I^^ Br Jonge sportieve modellen zijn er daarnaast
B " i |^^^^^ A1naar gelang de eigen smaak en fantasie ook voldoende waarin de wielrenbroek,

\,éMm A kunnen verschillende stijlen worden maxibroek en body met lange mouwen hun
IfetfÉ m * " gecreëerd: brutaal nonchalant in de geest entree hebben gedaan. De herenondermode

I^^S m * I^..HffiA Va" dC Caraïbische bevolking, stoer en blijft chique. Zwart, wit en grijstinten
P^^^Êf ~^Mm 0 * i U m sportief als de wereld van de pioniers in blijven de belangrijkste kleuren voor de■ y Mexico of sophisticated chic a la de boxèrshorts, bermuda's en nauw sluitende
M WmMMMM m J? A \^% mondaine Parisienne. slips.

4 - *D * &M t p U m Bermuda n,,, , f .. %. > .-. W^ \\ a HgH M De badmode heeft het deze zomer allemaal:
V 83^*^, 'WMMMmt IJ " v' 1 BB^BBBBBk|^^y| m J -■ || % De vrolijke Caraïbische modelijn maakt van de surfstijl, folkore uit Afrika en de Zuidzee

r'^^^ IT de komende zomer een spel met kleuren en of Lolita en Hollywood. Er zijn
0 ♦ tk dessins, die zijn ontleend aan de natuur en de Gauguin-achtige eendelige badpakken met

k |g$ \| * folklore uit de gebieden rond de evenaar. grote bloemen, vruchten en papegaaien in
V-i^^^^MßÊÊm 0 % mk k^e fleuren. Andere modellen_ _ * \

'-^^^^^^^
Voor de zomer wordt veel waarde gehecht benadrukken de stofstructuur en zijn

; g % * Wk aan transparante mode. Lange rokken di^g^bijvoorbeeld afgewerkt met motieven van
191^ 'M. " M& ' rond het lichaam zwieren, vaak vergej^H m plastic en imitatieleer.

M HMMhMMMB ft van smalle ondoorzichtige boyenstukjes. De biknii-bov«Éßßfc4iJnnen met kleine
■ % W) . W Ook flower-power interpretaties en rr^jp^ mouwtjes ei^^^pen of hoo« gesloten zijn

% | M m-, modellen zullen de winkelrekkcn opfleuren. zodat ze ooklfl^^^^H^Ben kunnen
É^&j M 9 % Wk Wikkel- en gedrapeerde creaties worden het worden. **&&&*

_______ _____ ___ft■v s: i^^^..

ANITA T .EN EN ANS BOUWMANS. WJDUAGEN: SANTÉ BUUN. ANS BOUWMANS, MAUIETTE STUIJTS, ANITA THIJSSEN EN KITTY VAN GERVEN. VORMGEVIN(J: ASTRID VEUKOIJEN EN SJEF MEIJERS. ARTWORK: KAREL GERRITS
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IW il!» GOETZENICH
m. i\lK M I Blondelstraße 10, Aachen

H» ln 4|Vfl I finden Sic zum festlichen Anlaß
°<M die richtige

B^^^H ■ Gesellschaftskleidung

Speziell für den Hochzeitstag des Brautigams führen wir die
eleganten- Spencer-Jacken mit den passenden Accessoires
wie Stehkragenhemden, Schleifen, Manschettenknöpfen,
Ziertücher.

Für die festliche Kleidung: Goetzenich
■■■■■_._■ flr

I I

* Steenweg 32 Sittard

i^^ic^r^a^yU^^ 0 Agnes Printhagenstraat 1c Geleen

SHIRTS BV:
ieanc nv- " Verte Vallec
JtANb 81. # philip Handsome
" Chevignon - " "Le Garage

" Chipie " u Boat

" Liberto
" Classic nouveau FASHION BV:

" Cl 7

" Dobber " Part-two

" Gapstar " U boat
" Aviatic " Bonneville

o Jj^v'

u
z
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MEHR ALS NUR EIN

AUGENBLICK. EIN STIL.

Fl/CDFI/NE
La Boutique

KOMPHAUSBADSTRASSE 6-5100 AACHEN - TEL. 0241/20822

ESPRIT
I Mare OTolo |
Mcxx L

i mk

boetiek
■jiaii
Grupellostraat 37, Kerkrade, tel. 45135&

uairiFi °— n®UUU I J SUPERIOR SHOES V

miimiAm^mmf ' '„.LrlKt--
Perfect door zijn ij n
details ■
New Generation ft I
Classics. f. P^^l

HOFIEVEBANCIEH ftÜu^fl.. R

JACQ. BEURSKENS
Markt 14, 6191 JH Beek

's Dinsdags gesloten
s Vrijdags koopavond

Hy^M *\fc;-^^B Mft 1 L""j I |_L~.^B |fZ I y^-j II

li ■ »\
__________V^v *\ xH

■\ \ Jm\ M^. vv
d/m m\ '^~—-*,»--~3iP(

GROTERE MAAT? I
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST.

Mij /~i j^lw l jk^BbJIhL. % Jj|

«hi!■■I
"*W' ft <_H^______M 2IftBï** 9wßlllßf WM " W*m

a , Mode met 'n maatje
fll LC^J^" meer (maten 46-58)
f /iCl^ Geleenstraat 74,I I lV^ S Heerlen, tel. 045-718030

r——-^———^^— —̂—^—^—

PPp.■-.'

Uw Modehuis!
met internationaal bekende collecties waar u

prettig koopt en goed kunt slagen!
Annastraat 36 Geleen. 04490-42965

NIEUW NIEUW
EEN HAARVRIENDEUJK

PERMANENT
„INNOVANTE METHODE"

Zet de permanentwereld ondersteboven. Geen
droge haren of pluis aan de punten, maar een
natuurlijk, soepel vallende krul, met volume en

veerkracht aan de hoofdhuid.

KAPSALON

GEURTEN
PARFUMERIE

Akerstraat 54, Heerlen tel. 714766
Ook als cadeaubon

Estee Lauder * Clarins * Clinique.

berth y Schoonheidssabn

T~~"~"~1 make-uip studio
' <^ Gespecialiseerd in: mcd.

JH T^ laser-beh., el., ontharen,
i I Ij Blend-methode, kosm.

-anatomische gazen-beh., div.
ampullen-beh., etc, make-up^

lessen
Ih_mJ Tel. 045-312121
O G R I N C °P den Driessen 6> 6371 XH

Landgraaf

Grote en kleine
Pi maten schoenen PJP
mtM Damesschoenen maten 31 fm 45 PS

Herenschoenen maten 37 t/m 56 fc^

PS Tevens mogelijkheid tot het bestellen van on-paren ¥9*
—^J (2 verschillende maten) jul

1 tIüIDBIK/ 1
êCHOENMODE & WANDELSPORT QFl Hsarlenseweg 34 6371 HS Landgraaf FT

PI 's maandags gesloten, donderdags koopavond t^A

APART! I
de „betere" voorjaar- en zomerstoffen

Een begrip voor Limburg

's maandags gesloten

Marktstraat 2 Roermond-West

Uw

nieuwe voorjaars-
en zomerkollektie... j

1990

PECHHOLT-STOFFEN
Grote Gracht 55, Maastricht

HERENKLEDING È^^f
Kom eens kijken naar onze JÊ
nieuwe collectie A
herenkleding, o.a. truien en M
vesten t/m maat 76. M

DE GROOTSTE .MJ |
SPECIAALZAAK ¥S' p
VAN
ZUID-NEDERLAND M §r
Venloseweg 6a, Roermond,
tel. 04750-33108.
Parkeerplaats Wilhelminaplein op 50 meter
en voor de deur! A
('s Maandags gesloten)

/ DIKKE
/ KORTE ’/ LANGE MANNEN /

Styling voor de
jaren '90

Coiffures Wouters
Wendelstraat 1
Tel. 045-414506
Landgraaf

D.A. Drog. Ruiters
Kerkstraat 326 Brunssum

Depositair

LANCÓMEj&
PARIS *" "^*

é Wpl Coiffure J&H^1£ CREATIVE Uf
*€ gespecialiseerd in * .
nieuwe en moderne coupe

Uw permanent, kleuring, coupe soleil en huidverzorging. Dit
alles kunnen wij u 100% garanderen met ons nieuwste

computersysteem.

Tevens de nieuwste zonnestudio
Hoogstraat 127, tel. 045-317621 Landgraaf

H -H K '

mWÊÊ/nÊÊÊm Off. dealer voor KerK^
g'?,lp[^l Dames en heren

Jaarlijkse voorjaarsmodeshow z.op dinsdag 27 maart a.s. tcu 9%
om 20.00 uur in het
gemeenschapshuis Terwinselen. t^

Piusstr. 22-26, 6467 EH Kerkrade. Tel. 045-4112 1

■ I
Haarprobleme? i - -w--i r

C'MfS Majobica 1
I '■** * wWi ■ PARELS EN BIJÜUXjf*^^\ mf~jt\ MAJORICA artikelen zijn verkrijgbaar bij de

m *.~*m Mm* \ ■** m juweliers en speciaalzaken. Alle colliers en bijoux
Für Damen und Herren * ~ r

~»,_. t_~. t^'t_~, «
ücmes Haar oder Giatzenbiidung sindpassé zijn voorzien van het unieke MAJORICA-merk met

garantienummer. De garantie is internationaal geldig.

BWTfffopiW Importeur: Verenigde Heusch Industrieën 8.V., J
SgffIIWWPIPS \ Emrikweg 18, Haarlem, tel. 023-325084. A )

»

Zoete HeurailJvoor de maivl



* Lustige lijnen, geen extreme modellen,
üopcomfort, milieu en natuur. dat
ö«w enkele trefwoorden waarmee
ühoenontwerpers voor deze zomer aan

-^°f slag zijn gegaan. het lijkt allemaal
"fr ERG OPWINDEND VOOR DE ECHTE
schoenuefhebber, maar dat is toch een
vergissing. Juist die eenvoud heeft
ofitwerpers aangezet tot het verwer-
en van kleurige voilestoffen, linnen
*?r een vrolijk bloemen- of planten-

kssins of een kleurige rubber opdruk,
soepele kunststoffen en geraffineerde

808-KAPSELS
SPEELS EN

MAKKELIJK
Dc nieuwe haarlijn voor dit voor-
jaar is verfrissend en ongecompli-
ceerd, zegt La Biosthetique, een
vereniging van kappers en
schoonheidsspecialisten die zich
sterk maakt voor het scheppen en
in stand houden van een levendige
en natuurlijke schoonheid.
De lentckapscls zijn speels en ge-
makkelijk te verzorgen. Dc basis
vormt de bob-lijn die alleen in de
nekpartij wordt opgeknipt. Met
dczcltde techniek in de basiscoupe
worden met verschillende kleuren
en lengtes volledig andere effecten
bereikt.
De, kleureffecten voor deze zomer
zijn fijne gebleekte punten in blon-
de haren, afgestemde lichtblond-
nuances en kleuringen in warm
diep notenbruin voor natuurklcu-
ren vanaf donkerblond..
De make-up moet harmoniëren
met levendige kleuren, vandaar de
voorkeur voor zachte en heldere
kleuren voor de ogen en bruinach-
tige ot rosé tinten voor de lippen.
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combinaties van diverse leersoorten in
prachtige natuur- en aardekleuren.
Maar het is vooral de verwerking van
goud, brons en oudzilver, van een heel
bescheiden brons-metallic tot uitbun-
dig goudleer versierd met kleurige ste-
nen, die veel schoenen zon aparte uit-
straling geeft. dle materialen maken
naast de toepassing van borduursel en
vlechtwerk, van de schoen ondanks de
doorgaans geringe hakhoogte (3,5 tot 4
cm voor een elegante blokhak of een
banaanhak) een echte blikvanger.

SCHOENMODE MET ’GOUDEN RANDJE’
# Vooral de verwerking van goud, brons en oudzilver geefi schoenen een aparte uitstraling

dcnklcuren en in prachtig groen.
Dit type schoenen is vaak voor-
zien van fijne metaalklcurige ac-
centen. De sfeer van de jaren der-
tig vinden we terug in Mariene
Dictrich-brockcn, twinsets, ma-
trozenkragen en stropdassen.

changcant. Een beetje in het ver-
lengde van deze trend vinden we
dan romantiek met veel broderie,
kant en ajour. Kant en ajour zijn
ook terug te vinden in het fijn en
teer ogende schoeisel. Hier wordt
bovendien heel subtiel met goud-
zilver- en bronsacccntcn gewerkt.

Natuur

" Hairfashion Lente 1990 vat
La Biosthetique.

platte gympies en voor hoogzo-
mer dc bontbedruktc, vrolijke
sandalen.

Mannen
Voor de man komt er wat meer
kleur in de schoenmode, waar de
ontwerpers het vooral hebben ge-
zocht in combinaties van wit of
ccru met naturel ofzwart. De jon-
ge klassieke schoen is wat spitser
van leest geworden, terwijl de
sportieve modellen een wat ronde-
re leest hebben gekregen. De voet-
bal- en fictsschoentjes hebben in
een aangepaste vorm hun intrede
gedaan in het dagelijks leven.

V I(kt de kledingontwerpers te-
êrijpen op folklore, roman-

'' Wat jaren dertig, een snufje
J 1vijftig moesten dc collega's
'e schoenensector dat spoor
'een beetje in de gaten houden.
Xico is een van de landen die
tal de ontwerpers van jonge
de heeft geïnspireerd. Dat is
ptug te vinden in bijvoor-
d de schoen met een hoog-

'" de enkellaars en de Indiaan-
Dc leest van dit

°eisel is slank tot spits. Schoen
zijn vaak voorzien van

"Uursels of fantasiestiksels in
ddraadofkleur, dc mocassin iss,erd met kwastjes, kraaltjes ot

c§eltjes. Franjes, vlechtwerk en

Hierbij passen bijvoorbeeld de
loafcrs in twee kleuren voorzien
van opvallende metalen kettingen,
ballerina's met elastiek langs dc
randen, molières en instappers
geënt op de tennismodc. Bij dc ja-
ren vijftig-stijl met tuinbroeken,
klokkende rokken en doorknoop-
cffectcn horen de een-kleur schoe-
nen van gladleer of nubuck, de

En voor wie zich thuisvoclt in dc
losvallcndc tunieken met vierkan-
te decollctcs, wijde rokbrocken en
overalls, die bij de 'terug naar dc
natuurtrend' passen, is er ook qua
schoeisel volop keus. Platte mo-
dellen en opengewerkte city-
schoenen zijn er in hout- en krui-

beenbanden. Voor modischc ac-
centen zorgen dc kantinzetten, uit-
snijdingen en ton-sur-ton bor-
duursels. En verder luchtige veter-
schoentjes met dunne zolen, loa-
fers, t-bandsandalcn en trottcurs.
Deze laatsten hebben naast veters
ook band en clastickinzetten als
sluiting.

Omdat de soepele Oriëntaalse klc-
.dingstijl toch ook dc wat ouderen,
die nog geleerd hebben op hoge
hakken te lopen, zal aantrekken
zijn er ook fraaie pumps (met een
hakhoogte van 4 cm maar ook een
hoogte van 6 cm is te koop) van
vederlicht materiaal' met dunne
bandjes en strikken van voile of

bedcis zijn troef bij sandalen, san-
dalcttcs en pump-achtigc schoe-
nen. Dc zwart-wit combinaties,
dc gebrande woestijnkleuren en
felle tinten die voor folklore-ac-
centcn zorgen, doen het goed bij
dc jcans-kleding die in deze gau-
cho-folklorclijn een belangrijke
plaats inneemt.

Soepclvallende, doorzichtige stof-
fen, hier en daar met een knipoog
naar de Oriënt, zijn een ander
groot modethema voor deze zo-
mer. En hierbij worden veel platte
schoenen gedragen. Als eerste de
ballerina's die iets hoger op dc
wreef vallen en die soms zijn
voorzien van soepele wreef- en

EEN HORLOGE ALS
PROVOCATIEMIDDEL

OPVALLEN MET TAS
VAN GOLFPLAAT OF

ALUMINIUM RUGZAK

raat fabriceert. „De platen worden
met speciale apparatuur in dc
vorm gebogen en de verschillende
onderdelen worden aan elkaar be-
vestigd met dezelfde metalen na-
geltjes, die in dc vliegtuigindustrie
worden gebruikt voor het aan-
brengen van de ramen."

Rubber
Artaut combineert het harde me-
taal met zacht zwart of bruin leer
voor kleppen, zijstukken en heng-
sels. Voor handgrepen vervangt
hij het leer soms ook door dik rub-
ber en voor sluitingen gebruikt hij
ritsen en clips, wat nog bijdraagt
aan het futuristische imago van dc
tassen. Overigens zijn deze zeker
niet alleen bestemd voor dc vrou-
welijke trendsetter. Voor de man
brengt Artaut bijvoorbeeld vrolijk
gekleurde plexiglazen aktetassen,
dieweer eens heel anders staan dan
die .geslaagdc-zakenman-attaché-
koftertjes', maar ook stoere alumi-
nium toilettassen, kokervormigc
weckeindtassen en wel heel opval-
lende rugzakken in een V-vorm
met een leren deksel. 'Mijn mooi-
ste model', zoals Artaut zelf over
dit laatste ontwerp zegt.

Of iedereen dit met hem eens is,
valt te betwijfelen. Maar apart is
zijn collectie zeer zeker. Apart en
ook praktisch. Er is alleen een na-
deeltje. Zon tas kan beter niet
klakkeloos op dc grond worden
gezet, want wie de pech heeft hem
even over het hoofd te zien loopt
al gauw veertien dagen met een
blauwe teen.

zelfde gcribbelde aluminium dat
doorgaans alleen op vrachtwagens
is te vinden. En die hun paperassen
liever in een doorzichtige, ple-
xiglazen tas willen meenemen dan
in de overbekende leren aktetas.
Ofhun tandenborstel in een toilet-
tas van hetzelfde golfplaatma-
triaal, dat normaliter als dakbe-
dekking dienst doet.

Artaut ontwerpt al twaalf jaar lang
tassen, maar pas vorig jaar lan-
ceerde hij zijn metalen objecten.
En hij had succes. Het aantal afne-
mers in zijn vaderland Frankrijk,
maar vooral ook in Engeland,
West-Duitsland en ons land groeit
gestaag. „In Duitsland doen voor-
al de tassen van koperplaat het heel
goed, terwijl het Nederlandse pu-
bliek juist warm loopt voor dc
blanke aluminium tassen", vertelt
Jean Michel Artaut, die dc vorm
van zijn 'scheppingen' helemaal
afstemt op het materiaal. 'Cleane
modellen', noemt hij de produk-
ten in geometrische ronde, vier-
kante, driehoekige of trapezium-
vormen.

Om deze vormen te verkrijgen
gaat hij op eenzelfde manier te-

werk als de technicus die van het
plaatmateriaal een of ander appa-

Artaut maakt tassen voor de
avantgardc; voor trendsetters, die
wel eens af willen van de gebrui-
kelijke modellen van stof, plastic
of leer. Die hun centjes niet langer
in zacht kalfsleer willen bewaren,
maar in een portemonnee van het-

op een schecpskompas lijkt dank
zij dc speciale ophangconstructie.
Echt goedkoop zijn dc ontwerpen
van Bonavita, die overigens in
Florence worden vervaardigd met
Zwitserse uurwerken niet be-
paald. Een honderdje of vijf kost
zon klokje doorgaans wel. 'Maar
dan zie jeer ook behoorlijk provo-
cerend uit', zo meent Bonavita
zelf.

bosje sleutels, dat pas na opening
van een klepje dc tijd laat zien.
Maar ook een horloge, verpakt in
een metalen mandje, dat met een
band om de pols wordt gedragen.
En bij een ander ontwerp van Bo-
navita gaat het uurwerk schuil
achter een Pierrotgezichtje, be-
zaaid met strass-steentjes, of ach-
ter een kleurige mini-fruitmand,
terwijl weer een ander model veel

gevallen en op een hoopje onder-
aan dc wijzerplaat terecht zijn ge-
komen.

Horloges zonder cijfers maar met
losse, langs de wijzerplaat glijden-
de (namaak)briljantjcs, of met
wijzers als bliksemschichten, gril-
lig van vorm en dus ook wat gril-
lig in de aanduiding van dc tijd.
Maar wie stoort zich nu aan zon
beetje tijdsverschil. In elk geval
niet degene die een horloge in eer-
ste instantie als een opvallend sie-
raad beschouwt. Mensen, die het
uitbundige prefereren boven het
functionele. En op dat type nu
richt de Italiaanse ontwerper Pie-
tro Bonavita uit Genua zich voor-
namelijk. Of, zoals hij zelf zegt:
'Ik maak klokjes voor vrouwen,
die al een Rolex bezitten. Maar die
er gewoon iets grappigs bij willen
hebben.'

Bonavita, die sinds vijfjaar dit
metier uitoefent, is misschien wel
dc ontwerper van dc meest extra-
vagante horloges ter wereld. Som-
mige van zijn klokjes zijn zo wei-
nig alledaags, datje goed moetkij-
ken om nog een uurwerk te ont-
dekken.

# Over eigentijds gesproken

Niet goedkoop
Zo ontwierp hij bijvoorbeeld een
horloge in de vorm van een hang-
slot, compleet met sleutelgat en

il er nu niet bij de tijd zijn?1?ree» toch zeker. Al heeft het er
je

s de schijn van dat de één wat
| '| Dij dc tijd is dan de ander. Of
L * geval die indruk wil wck-
[/ tenminste, als wc afgaan op
fr !?°tsen van horloges, waaron-
I c laatste tijd menige pols
L P'cet schuilgaat. Horloges die
kL Jk meer de majestueuze
L uurwerk' verdienen. NietJL ?.r vanwege hun klassieke
J, 'Jk, maar vooral vanwegeE|Q,a''iictingcn: regelrechte
L *en' die de pols in een waar
[ veranderen.
kiO
, ledt een dergelijk robuust

'lti! °Vcr'gcns geen enkele ga-
ip " dat men voortaan ook altijd
ju °P tijd zal zijn. Natuurlijk

ii.H r c_?io chronometers, aange-
Jds niet een verlichte digitale
\\ a^u'ding voor een extra

'c; met dualtimc, zodat men
tij ail dc andere kant van dc we-
\ m°^ net c laatste bus kan ll3"
o^ et cen wekker en cen count-
ürj ' die voorkomt dat men een
\ ,*■ laat bij de parkcermetcr
»Hh ert" Met zulke klokken
'at a ' ,arnpcr nog mis gaan. Maar
'H rs '*gt et met c suPer"
\ U2e horloges, die het zonder
f% a?nc*u'd>ng> stopwatch, re-
W ne- polstelevisie en hart-
t'He etcrtjc moeten stellen. Mo-
'jfers' waarvan bijvoorbeeld denaar beneden lijken te zijn

Een rugzak van alumi-
nium, EEN TAS VAN KOPER.
Een pennenetui van fijn

gaas en een beauty-case

van golfplaat. üe tas-
SENMODE anno 2050? Ze-
ker NIET. DE COLLECTIE DIE
Jean Michel Artaut on-
der DE NAAM ARTO OP DE
MARKT BRENGT IS JUIST HE-
LEMAAL VAN DE JAREN NE-
GENTIG. Maar een tik-
keltje FUTURISTISCH ZIJN
zn ontwerpen wel en
daardoor ook behoorlijk

opvallend.

Met al die modieuze modellen zou
je bijna vergeten dat een zonnebril
meer moet zijn dan alleen mooi.
Zeker zo belangrijk is dat hij het
oog beschermt tegen overmatige
lichtinval (bijvoorbeeld bij het te-
gen dczon inkijken tijdens autorij-
den) en tegen ultraviolette (UV)
straling.

DE ZONNEBRIL, EEN ZOMERSE BLIKVANGER
glas is grijs. Met deze modellen
richt de fabrikant zich op dc jonge,
modebewuste consument die niet
bang is op te vallen. Een andere
blikvanger die Ray Ban deze zo-
mer introduceert, is de Round
Metal. Een kleine, brutale ronde
zonnebril met spiegelende glazen.

X
kt vlo t

n°bril Bcldt al jarenlang als
*Ü. £ te broertje van dc gewone
:t> rn o^n beetje brutaler, kleuriger

t°'c*tt. Een echte gezichts--
Ss c ' .^ct een zonnebril op de
*%b\ °fst n°g enkele andere

b V e'aren 'n dckast, ben jeklaar
■V n mooie èn modieuze zo-

# De Laramie van Ray Ban

Een slechte zonnebril vermindert
alleen dc lichtinval op het oog.
Om door dc gekleurde glazen toch
voldoende te kunnen blijven zien,
vergroot de pupil-opening zich.
Daardoor kan er meer schadelijke
U V-straling door dc ooglcns op
het netvlies komen dan wanneer er
geen zonnebril gedragen wordt.
Goede glazen weren dus UV-stra-
ling.

Bij zonnebrillen van de hierboven
genoemd merken is dat zeker het
geval. Bij de aanschaf van erg
goedkope brilletjes, zoals die vaak
in jcans-shops en warenhuizen
aangeboden worden, kan men be-
ter even opletten.

kfe|MPV?.llt;ndc zonnebrillen geen
i\iVrcndsettcr Ray-Ban
,f3rte °°k ditjaar weer uit met
Q1 C°dcllt-'n- Dc Retro Collec-
te* „ -at uit vier 'snelle' zonne-

ef,nsPireerdopdejaren
u>or7ramic, Dckko, Orion enVc 2l)n volledig gemaakt van

UI brume kunststof, het

Eleant
Het merk Rodcnstock kiest voor
minder extravagante modellen.
Dc woorden elegant en zelfbewust
zijn meer van toepassing op de
nieuwe serie 'Supcrsonic'. De bril-
len zijn vervaardigd van kunststof
en metaal.

De Duitse fabrikant Eschcnbach

brengt een uitgebreide collectie
zonnebrillen tegen redelijke prij-
zen. Onder de 300 modellen zijn
naast trendgevoelige monturen
met een schildpad-motiefen felge-
kleurde brilletjes volop minder in
het oog springende modellen. # Opvallen met een tas van golfplaat ofaluminium rugzak van Jean Michel Artaut.
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ALLES ONDER
EEN DAK

p:.m© T ,I_V^

y^^^^ en vele anderen

een goed label is voor u een ga-
rantie voor kwaliteit pasvorm en
modische vormgeving. U vindt ze
allemaal „onder een dak".

_>; "fï'!&*k#%. ''WiZgmi,

méêk
MOOK

Beelcstraat 48-50. Meerssen
Donderdags koopavond

(Gratis parkeren tegenover de zaak)

Boutique 'n g

A 11

i /# Coupe dOr jjj
| CHAUSSURES 5
5 BRUNO MAGLI CELINE £Bologna * Paris

BALLY Suisse Tn i
" Dtr. J. Souren S
" Wycker Brugstraat 58 Tel. 11
* 6221 ED Maastricht 043-214161 U

Tijdens de MECC mode dagen
informeren wij u over maathaarwerk
en DABAO, het wetenschappelijk
bewezen haargroeimiddel voor
mannen en vrouwen.

23, 24 en 25 maart - Stand 61

1111 l -Iemile haarstijl
Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767
■■■■■I^HB ■ ■ ■ ■
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Past Schoenmaeckersstraat 44, Geleen
Telefoon 0449047106

houdt op dinsdag 27 maart een

OPEN DAG
voor Myolift spier-

en huidlifting
(bekend van Avros servicesalon)

Voor de behandeling Na de behandeling

Myolift, het eerste en enige echte
liftapparaat werkt zonder dure crèmes
en vervangt kostbare en pijnlijke
chirurgische ingreep.
Spaart tijd en geld
Altijd resultaat

ledere bezoeker van de open dag kan gebruikmaken
van de GRATIS Myolift-kennismakingsbehandeling.

Past. Schoenmaeckersstraat 44, Geleen
Telefoon 0449047106

*/enice
FIJNE LINGERIE- EN BADMODE

Venlce
Weth. Sangersstraat 57
6191 NA Beek
Makado
Tel. 04490-73418

1
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ELJO MODE
A QUESTION OF FASHION DI

Voor haar

lecomte
FEMME

OuiSel
l bvd l

Voor hem

WHEN PERSONALITY BE C O.M E S STYLE

JTAJEorARI
r«, e 4 j, iWWM

H 0 M M E

rfgjfe^ Voor dames- en herenmode j^J&M

I Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 fT
|«. IgJ , Kerkrade-West Kerkrade-Centrum Sfo> $^|
&*" WÊ Te1'045'413324 Tel. 045-452893
i. .Ja Openingstijden ma. 13.30-18.00 uur; di.-vrij. .<_SiW

mp 9.30-18.00 uur; zat. 9.30-17.00 uur. *"t||BpT^ Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
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I ÊÊ!% GOETZENICH
IL7I/\ _ifl Blondelstr. 10, Aachen

______^____.^r I o * JU
M"H Voor elke feestelijke gelegenheid de

p| mj party- en feestkleding

Speciaal voor de trouwdag van de bruidegom hebben wij elegante
spencer-colberts in ons programma, met passende accessoires: o.a.
hemden met staande kraag, vlinderstrikken, manchetknopen en pochets.

Voor uw feestelijke kleding: Goetzenich

■ '■■ jiJPv^\^__^_______.^^^^^K'^J___________l__________ft '"' "^w —T~'''^SJff^T^B

'\. ~jt f^/ ■ Bel
vat v HHiiiAm . ______ A_________L;

■ il\ Prijy r^ di

schaepman ter hors^
damesmode )

Bsf!Wßfffi!HTT!!ïTi3TnH!n I'HfefIHÉHBHHIBHHjÉaHUII3IIMIUaJ.I mWI*:

Brandstraat 6 Tel. 19953 Sittafi,
jj

"MADAME TRUDO^
7 ÊÊÈ^
ff Mmj[%. f.
ééé^ %ÊÊ$ 't*

wmwjie a^M iMÊm^

Wgm jT^P'-

Het adres met de grootste sortering van Zuid-Nederland, in extra
leuke, extra GROTE MATEN damesconfectie (mt. 46-60)

Betaalbare mode op meer dan 200 m 2
j

"■ I —

f HEROPENING '' l
I Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan

7 dagen lang M BeitelU Kerkrade. Tel. 045-422339
(afslag Kerkrade-West/Simpelveld)

■ KORTING 1 mm—mm¥ VOS, .v. Bommel 1 Vïimn ’ EWffiW
Ife r^F~^ " Mephisto ■ TT^^ITTt ïïj'lJ KËÜjI

" Gabor 1
_i u~i~ i^n^i^t;^ ör» »a/oI «" j '._-■ Nieuw in onze zaak Beitel 1 1 teL op de gehele kollektie en wel " P,edro Kerkrade-west

tOt 28 maart # Renata 1 een uitgebreide kollektie
MMW 6PZ'^^^^^^A_^_^i baby-kinderkleding en schoenen van

Pil^TlTï^3*s^[ 553 Si* ffyyjffp^mWW alle „grote" merken

, ,. i
■

Mdlfr
BOUTIIjIUE

«é£ *e£s exclusieve*
KERKRADE, Markt 6, tel. 045-45571»
HEERLEN, Akerstraat 3A, tel. 045-7*5
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'Hoi Oilily, Ik heb al veel over jullie club
gehoord. Ik heet Ellen! Ik zou er ook best
wel bij willen horen, want ik ben een echte
Oililyfan. Voor mijn verjaardag vraag ik
ook van alles van ollily. mljn boek van de
school heb ik helemaal met ollily posters

gekaft. ' Ellen is een van de vele kinderen in
de wereld die brieven schrijven aan 'hun'
kledingmerk: Oilily. In minstens 35 landen
doen elke dag 1,7 kinderen een brief aan
ollily op de bus, zo heeft het alkmaarse
kledingconcern olly uitgerekend. wat
maakt de veelal bonte en vrolijke ollily-
kleding zo populair bv kinderen, eh hun
moeders? Een interview met Marieke Ols-
thoorn over haar geesteskind.

OILILY LICHT HOLLANDSE GRAUWSLIER OP
moet er wel vrouwelijk uitzien."
De stoffen die deze zomer de bo-
ventoon voeren zijn viscose, crèpc
en dunne katoen. Soepele stoffen.

Kindermode blijft echter de
hoofdactiviteit van Oilily. „Ik doe
veel liever de kinderen. Daar kan
ik echt mijn ei in kwijt." Hoe we-
ten Marieke Olsthoorn en de an-
dere Olly-ontwerpstcrs de juiste
snaar te raken bij de kinderen?
„Het is een kwestie van gevoel.
Meisjes moeten zich een prinses ot
danseres kunnen voelen. Dan
maak je een broek met 'zoezeltjes'
(strookjes, red.), met bloempjes,
veel versieringen. En jongens wil-
len stoere cowboys zijn." Daar-
naast moet de kleding praktisch
zijn, gemakkelijk draagbaar. „Een
kind wil geen broeken met lastige
knopen. Kinderen verkleden zich
zo vaak per dag, dus de kleding
moet snel aan en uit kunnen."
In de kleuren zit een golfbewe-
ging. De ontwerpers van Oilily
hebben voor deze zomer veel

succes geworden voor het Alk-
maarse kledingconcern Olly's BV,
fabrikant van het bekende mode-
merk Oilily. In dc zesentwintig
jaar dat de grondleggers van Ol-
ly's, het echtpaar Willem en Ma-
rieke Olsthoorn, met kindermode
bezig zijn hebben ze ook moeilijke
tijden gekend, maar hun doorzet-
tingsvermogen heeft hen het laat-
ste decennium geen windeieren
gelegd. Olly's exporteert op dit
moment naar 37 landen en heeft
een produktie van 3,2 miljoen kle-
dingstukken voor kinderen en
vrouwen. Er zijn ook Oilily
schoenen, brillen, accessoires,
kindercosmetica en -parfum.

Zo succesvol zijn de ontwerpen
van Oilily dat bedrijven menen
daar een graantje van mee te moe-
ten pikken door kopieën op dc
markt te brengen. Het bedrijf
heeft een juridische afdeling die
niets anders doet dan het indienen
van klachten tegen bedrijven die
plagiaat plegen. „Ontwerpen kost

kanariegeel, gif-
Pi azuurblauw. Het zijn kleu-
i^c goed tot hun recht komen
et grijze Nederlandse licht,
'Marieke Olsthoorn, ont-
TOer/oprichtster van Oilily.
doorbreekt dc grauwsluier die

' "et land hangt. „Hoc hoger je
pet noorden gaat, hoc feller
'eurcn kunnen zijn," zegt de
baarse. Bovendien zijn deze
ren favoriet bij kinderen. „Als
een kleurendoos geeft, pak-

*e blauw, rood, geel of groen,
beuren spreken hen het mees-

uitgangspunt van Oilily lijkt
erlijk eenvoudig: dc kleuren
"^n aanspreken en dc kleding
P lekker zitten. Een concept
ifist vanwege zijn aanspreken-
fbvoud alom navolging heeft
r'gen en van invloed is ge-
F op dc ontwikkeling van dc
"^mode.
chtigcr jaren zijn een eclatant

veel geld en moeite. Dat zit alle-
maal in dc prijs. En dan is het na-
tuurlijk zeer frustrerend als een be-
drijf een trui van jekoopt, ermee
naar Hong Kong reist en daar
goedkope kopieën laat maken,"
zegt Marieke Olsthoorn.

Moeders
Niet alleen kinderen houden van
dc gemakkelijk zittende Olly's.
Ook hun moeders. Maat 176 be-
gon vijftien jaar geleden zo goed te
verkopen aan volwassen vrou-
wen, dat Oilily toen maar met een
eigen kledinglijn voor vrouwen is
begonnen. Uitgangspunt is ook
hier dat dc kledingstukken makke-
lijk draagbaar en comfortabel
moeten zijn. Marieke Olsthoorn:
„Het zijn meestal vrouwen die
kinderen hebben, die de kinderen
op de fiets naar school brengen,
wassen, koken en geen tijd hebben
voor het persen van een rok. De
kleding is praktisch en heeft een
prettig groot pasbercik. Maar het

t ' 4De tijd is W«ffWr we de sportzaak inlie-
pen OM ALL&^m^PULLEN TE KOPEN OM IN
TE SPORTEN^^fWÊumSPAK IS ER NIET AL-
LEEN OM TE TENNISSEN, TE JOGGEN OF WAT DAN
ook. Meer dan ooit trekken we het massaal
AAN NA HET WERK, OM IN DE TUIN TE WERKEN OF
te lezen. Kortom multi-functionele mode
waar je zelfs mee kunt 'cocoonen': het mo-
dewoord voor lekker lui op de bank liggen

of zitten, hoe je het maar wil, in vaak te
RUIME KLEDING. %*s&: 1\

SPOR TIEF
DESTRAAT OP

tennistrui is evenals het sportjack
ook op een spijkerbroek te dragen.
Staat leuk.

canor uit van een simpele sport-
schoenfabrikant tot een bedrijf dat
3000 verschillende produkten op
de markt brengt. En nog steeds
onder leiding staat van de familie
Van Rijswijk. Sterker nog. Fa Van
Rijswijk trekt als het moet de Ru-

de traditionele kleuren. Nee, dc
gemiddelde sportzaak is omge-
toverd in een zeer bont kleurenpa-
let en zelfs de meest stijve hark
koopt er zijn kleding voor na vijf
uur.

PtM rs dragen tegenwoordig lic—, W^kctbalschocncn onder hun
\o' an een degelijk paar
*I» 0 'lcr>- Ze sparen al hun geld
\)? toch die dure sportschoe-
'fy , et die luchtkussens te ko-
h/f. aak tweemaal zo duur als dc
*i. -p Schoen, maar o zo popu-
J'fjL 01 grote tevredenheid van
\r

,rikant natuurlijk die wel
r>i . dat ook schoenen van
Sd "zo dc deur uit zi Jn' Dc
.ze per se hebben.Sal,\ e en jongeren kijken graag
N St-n de sportzaak, ook pa en
Sc uleren de omzet. Ouderen
iScr , Oorgaans ook nog voor de
S v^ kleding. En dat is nog lcu-. 0r dc omzet.

SV jCl jaar of vier betekent dat
vt jj

e bedenkers en makers van
een heel andc-

Pak. Geen vlammende slo-
\n Cr di° allee" Strekking

A °P sport. Geen pakken in

De kracht van het oer-Nederland-
se bedrijfRucanor in Berkel en
Rodcrijs zit hem juist in het ver-
rassingselement. Klanten moeten
een paar keer per jaar benieuwd
zijn en denken 'wat zullen ze nu
weer hebben. Steeds weer een
spannende folder met de nieuwste
trends leveren. De basisaanvocr
blijft immers nog enkele jaren het-
zelfde. Inmiddels al weer 32 jaar
bestaat het familiebedrijf, dat als
wc pr-medewerkster Inger Vcn-
delmans mogen geloven, garant
staat voor betaalbare, modieuze
vrijetijdskleding van een goede
kwaliteit. Tennis, volleybal en
binnenkort squash zijn de sporten
waar Rucanor zijn kledinglijn om-
heen heeft geweven. Echter de

De nieuwe kijk op sportkleding
heeft ook binnen het bedrijf een en
ander veranderd. Zo groeide Ru-
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aardkleuren gekozen: roze, rood,
oranje, zalm, cognac, roodtinten
en okers.

Fanclub
De fanclub is heel belangrijk
voor Olly's. Het bedrijf heeft
twee mensen in dienst die mets
anders doen dan de brieven be-
antwoorden. „We behandelen
dat heel serieus." Door die brie-
ven zijn de ideeën voor de pro-
duktie van bijvoorbeeld brillen
en schoenen geboren. „Dan kre-
gen wc bijvoorbeeld brieven dat
ze een nieuwe jurk hadden ge-
kregen, maar dat hun stomme
schoenen daar niet bij stonden.
Of mijn bril staat zo slecht bij
mijn nieuwe jas."

„Wij luisteren naar hun opmer-
kingen. Zo is het kinderparfuni
ook geboren. We hebben twee-
jaar op de ontwikkeling ge-
werkt. Er is een enquête gehou-
den onder diverse kinderen, die
we dagboekjes hebben laten bij-
houden. De respons op die en-
quête was 98 procent." Dit on-

waarschijnlijk hoge percentage
oogste veel verbazing. Maar
blijkbaar leeft het wel onder dc
kinderen. Nadat er diverse geu-
ren zijn ontwikkeld en getest is
een geur uitgekozen. De geur die
dc volwassenen het lekkerste
vonden, stond de kinderen abso-
luut niet aan. Die hebben en
massc (80 procent) een andere
gekozen. En dat is toen in pro-
duktie gebracht.
Het Oilily-merkje is een soort
statussymbool voor kinderen
geworden. Het is wat duurder
dan de gemiddelde kinderkle-
ding en heeft een aparte uitstra-
ling. Is het dc bedoeling het ex-
clusieve karakter te handhaven?
„Exclusief? Niet als daarmee een
soort 'snob-appeal' wordt be-
doeld. We willen een bepaalde
kwaliteit en originaliteit nastre-
ven. Ik wil me onderscheiden
van de rest. Maar ik zou graag
iedereen mooi willen aankleden.
En een kind hoeft geen dure kle-
ren te dragen om er leuk uit te
zien. Een spijkerbroek met een
wit shirt en witte sokken staat
ook goed."

Gekleed

Ze hebben wat afgelachcn toen ik
me vertoonde in die schitterende

aankoop uit een Arabisch land,
een djclabah. Eerst die uit Bah-
rein, maar die was van een ge-

mengde stof met veel nylon en die
zat een beetje zweterig. Het was

een lang overhemd dat de neiging
had naar voren te kruipen. Het zat

bovendien wat strak in de rug.

Die uit El Oued in de Algerijnse
Sahara was veel beter, eigenlijk

meer een laken met een gat er in,
gemaakt van een zware kwaliteit

katoen, nietal te opvallend wit ge-
borduurd langs de rand van kraag

en split. Ouderwets ding, zei dc
kledinghandclaar in Annaba (het

vroegere Bóne) toen ik er daarook
nog een wildekopen; en hij haalde
weer die te smal uitgevallen lange

overhemden te voorschijn die ik
kende uit Bahrein.

In Algiers liep je met beide ver-
moedelijk voor gek, ik gebruikte

hem alleen om van de hotelkamer
naar het zwembad te lopen en daar
keken ze al raar, zekef omdat een
westerling iets droeg waar ze zelf
lietst helemaal vanaf zouden zijn.
Ze lopen daar allemaal in de net
iets te kleine zwarte pakjes, die

hanige kereltjes.

Ik ben eenmaal gaanwerken in een
djclabah en ook nog een keer naar

een feestje geweest, maar zelfs
voor een provocateur van mijn ka-
liber is het een en ander te heavy.
Als man hoor je een onopvallende
broek te dragen met een onopval-

lend overhemd of polo-shirt en
een onopvallend windjack of col-
bert met onopvallende sokken en
schoenen; zeker als je mijn leeftijd
hebt bereikt. (Boven de dertig, in

ieder geval).

Je hebt er hier ook maar zelden het
weer voor, die soepjurk bedoel ik,

het moet er bloedheet voor zijn,
want je draagt er (bijna) niks on-

der. (De modale Arabier gaat, met
hetoog op hetplegen van een plas,
wijdbeens midden óp straat staan
klateren) en het is wat ongemak-
kelijk bij het barbecuen, jestaat zo
in de fik met die wijde mouwen.

In Nederland houden ze je voor
een travestiet als je zon ding

draagt dat in Bahrein, in Djeddah
en in Sanaa nog heel gewoon is

voor manspersonen.

Mode blijtt een raar verschijnsel,
want vrouwen mogen zich vol-

strekt uitleven op dat gebied. Chi-
nese, Japanse, Indonesische, Ara-
bische elementen worden moeite-
loos meegenomen in dc vrouwe-

lijke uitmonstering, een vrouw
moet zich al in een complete smo-
king met cummerbund steken wil
zij voor travestiet versleten wor-

den- en vrouwen die dat doen kan
het gewoonlijk ook geen barst

schelen dat ze er voor worden aan-
gezien. Mij wel. Waarom?

santé brun

land, Engeland en Canada. Mis-
schien dat Spanje binnenkort aan
dat lijstje kan worden toege-
voegd", meldt Inger.
Om te bepalen wat nu mooi is,
wordt de hulp van veel mensen
binnen het bedrijf ingeroepen. De
collectie wordt uiterst democra-
tisch samengesteld. Een eigen sty-
ling-afdeling van zeven personen
houdt dc trends goed in de gaten
en gaat aan het werk. „Voor ons
staat niet voorop dat we met
trends komen. Dat laten we aan
anderen over. Zo loop je ook wei-
nig risico als je verkeerd gokt."
Dan worden dc ontwerpen uitge-
zocht, waarmee de monstercollec-
tie wordt samengesteld. De afne-
mers worden uitgenodigd voor
een show en vervolgens nemen de
vertegenwoordigers de bestellin-
gen op. Pas als alle opdrachten
binnenzijn, wordt de kleding ge-
maakt. Zo loopt het bedrijf weinig
financieel risico en is er bijna geen
overschot. „Zelden zijn onze spul-
len in de uitverkoop. Doodge-
woon om de reden dat ze tijdens
het seizoen goed verkocht worden
en zelfs vrijwel niet na te bestellen
zijn. Dat houdt sommige kle-
dinglijnen ook redelijk exclusief',
vertelt Inger niet zonder trots.
Wat begin maart door dc midden-
stander gekocht wordt, ligt medio
september in de winkel. Dat is de
tijd die het bedrijf nodig heeft om
te kunnen produceren. Juist door
de scherpe produktie-afspraken is
het mogelijk met aanvaardbare
prijzen te komen.

Het veranderendekoopgedrag van
de consument heeft er inmiddels
toe geleid dat er drie lijnen door
Rucanor zijn bedacht: Sport is an
art, een recreatieve damesrichting,
basiclitc style en performance, een
stoerekledinglijn. De hele promo-
tie van de spullen is het werk van
de eigen reclame-afdeling, die ge-
vormd wordt door vier personen.
Alleen fotograaf en modellen wor-
den ingehuurd. Alle andere zaken
worden zoveel mogelijk in eigen
beheer gedaan. Kortom een puur
Nederlands produkt. Al zijn de
fraaie foto's van de zomer en win-
tercatalogus gemaakt in andere
landen.

" Deze
Rucanor
kleding is
niet alleen /

<iescl\ikt voor
'hel
uitoefenen
van een
sport.

canorschocncn aan om in zijn
nieuwe vaderland Canada 'zijn'
produkten te promoten. Want dat
is voor het Nederlandse bedrijf
een zeer interessant gebied. „We
hebben inmiddels eigen kantoren
in België, Frankrijk, West-Duits-
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Ë TOTALE LEEGVERKOOP E
HH slechts één week Hf
h^J wegens verbouwing van ons pand Ikj
M Rijksweg Zd. 193, Geleen W
Ld tel. 04490-55052 Lf
tl] PERZISCHE- EN L|
LJ OOSTERSE TAPIJTEN *
HH ENORME COLLECTIE GROTE U
hi EN KLEINE MATEN TEGEN £
f* ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN Jl

Wanneer u overweegt een dekbedaan te
schaffen, komt u dan naar devakman.
Wijkunnen u eralies over vertellen en
nemen daarde tijd voor.
Er iseen grotekeuze in dekbedden en
wat deovertrekstofbetreft geniet100%
katoen de voorkeur.
Paradies dekbed.

Raradies ■
Donsdekbed /gf~ X^3^^"o

I Gevuld met 65%
eerste klas halfwitte eendedons HPlii^
en 35% kleine eendeveertjes.

1 persoons (135 x 200) nu T75 «

2 persoons (200 x 200) nu 2"75 *
Lits-jumeaux (240 x 200) nu 3"75*

daar winkel je voor je plezier !
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Nadat de hoed decennia lang uit de gratie is
geweest, neemt de belangstelling voor een
hoofddeksel de laatste jaren weer toe. zo
bestaat er in amsterdam sinds een jaar de
speciaalzaak hoeden m/v, opgezet door de
Heerlense drs Marly Vroemen, die tevens
IMPORTEUR IS VAN HET ITALIAANSE HOEDENMERK
BORSALINO. DE WINKEL RICHT ZICH ZOWEL OP DE
OUDE ALS DE NIEUWE GENERATIE HOEDENLIEFHEB-
BERS. Met deze zaak wordt mogelijk een
NIEUW HOEDENTIJDPERK INGELUID. HET INITIATIEF
van Marly Vroemen werd warm onthaald
door de modepers en krijgt al navolging.

Voor de gespecialiseerde hoedenwinkels, die
een moeilijke tijd achter de rug hebben, kan
dit een duidelijk signaal zijn om het stoffige
imago van zich af te werpen en het assorti-
ment aan te passen aan de wensen van de
jongere generatie. # Moderne

hoedenstandaards
en metershoge
hoedenkasten
creëren een aparte
sfeer bij
Hoeden M/V.

wees en de hoed is een symbool
daarvan."

Pas eind jaren zeventig raakte de
hoed weer wat meer in. „Toen
werd het een trend gekkepetjes en
hoedjes te dragen. Nu is er inmid-
dels weer een generatie die het
leuk vindt hoeden, vreemde voor-
werpen op het hoofd te zetten."
Het clientèle is gevarieerd. „Wij
krijgen nu mensen rond dc zestig
die zeggen 'gelukkig ik mag weer
een hoed opzetten. Er is een gene-
ratie veertigers (mannen) dierijp is
voor een hoed. Ze hebben een
tijdje geflirt met het idee een hoed
te dragen. Het staat bij de lange jas
die ze dragen. Daarnaast is er nog
een jonge groep tussen de 18 en
dertig die wel weer in is voor een
hoed."

De groep potentiële hoeddragers
die het moeilijkste te bereiken is,
zijn de vrouwen van 30 tot 45.
„Die twijfelen of ze nu wel een
hoedof geen hoed willen. Ze heb-
ben schroom voor een hoed." Het
initiatief van Marly Vroemen
krijgt binnenkort navolging in
Breda. Even over de grens, in
Duitsland, zijn er hoedenzaken
volop met een modern assorti-
ment, zegt Vroemen. „Maar ook
die traditionele hoedenwinkels
moetje niet vergeten. Ze weten
dat hun klantenkring, de groep
waarvan ze leven, vergrijst. Voor-
zichtig wordt er al wat aan het as-
sortiment gedaan. Maar de om-
schakeling naar een nieuwe consu-
mentengroep - ook wat betreft de
inrichting en etalering - is heel
moeilijk."

der niet. De mens heeft 2000 jaar
hoeden gedragen, dus waarom nu
niet meer?"

(1903) en de Bohémien (1879),
maar er zijn ook trends in de vorm
en het viltgebruik waar te nemen.
Op dit moment zijn vooral de mo-
dellen met een vrij brede rand in
een zachte kwaliteit vilt zeer in
trek, zegt Marly Vroemen.

BORSALINO
EVIEVERTAAN KREMLIN EN HOLL YWOOD
ihet zeventiende eeuwse grach-

j'jpandvan Hoeden M/V aan de
in Amsterdam wordtjjendaagse hoedendesign ge-

"ibineerd met de traditionelepdenlijn van de Italiaanse hoe-
n'abriek Borsalino. In meters-. &e hoedenkasten, reproducties

t n de 130 jaar oude hoedenkastenyn Borsalino in het Italiaanse
essandria, liggen de Borsalino-°eden uitgestald. Kunstobjecten,

(
°aerne hoedenstandaards enachtige creaties van enkele hau-
"couture hoedenontwerpers ge-el het pand tegelijkertijd een
°derne uitstraling.

e Borsalino is een zeer geliefd enj^ild merk, zegt Marly Vroe-
?en, behalve eigenares yan Hoe-
pi M/V ook Nederlands impor-
Ur van Borsalino-hoeden. „He;*ordt de Rolls Royce onder de
annenhoedcn genoemd." De ge-

Dc hoed is jarenlang uit de mode
geweest. Daar heeft de econome
wat theorieën over. „In de oorlog
moesten mannen iets op hun
hoofd dragen. Toen het land weer
vrij was, is afstand genomen van
kleding en dus ook van de helm-
/hoed als onderdeel van de leger-
uitrusting. In de tweede plaats is
het gebruik van de auto sterk toe-
genomen. En een hoed is lastig en
te warm in de auto. In dejarenzes-
tig droegen de vrouwen hun haren
getoupeerd en stijf van de spray.
Daar past geen hoed op. Eind ja-
ren zestig was er bovendien een
generatie die alles wat de gevestig-
de orde vertegenwoordigde af-

Helm

Nederlandse label Robert Guillau-
mc en het Britse Fred Bare.

Marly Vroemen is anderhalfjaar
geleden aan de slag gegaan met
haar ideeën over de hoedenmarkt.
Ze heeft een economische achter-
grond en heeft in het verleden veel
gewerkt met produkten die 'wat
economische hulp nodig hebben.
Vanuit haar behoefte met een es-
thetisch produkt bezig te zijn,
heeft ze voor hoeden gekozen.
„Maar het hadden ook mooie
wandelstokken kunnen zijn."

In de bestaande hoedenzaken was
een te grote drempel voor nieuwe
klanten, constateerde Marly Vroe-
men. Bovendien hebben mensen
vaak bepaalde vooroordelen over
een hoed. „Ik heb geen hoeden-
hootd. Ik kan geen hoed dragen.
Hoe vaak hoor jedat niet. Maar de
een past dc ene hoed wel en de an-

schiedenis van de Borsalino-hoed
begint in het jaar 1856. Giuseppe
Borsalino startte toen met zijn
eigen atelier.

De hoed kreeg internationale be-
kendheid in 1874. Aan het einde
van de vorige eeuw was Borsalino
een van de grootste werkgevers in
Italië. In dc jaren dertig liep ieder-
een met een Borsalino. Het was
een statussymbool geworden. In
de film Borsalino met Jean Paul
Belmondo en Alain Delon is deze
hoed met vierkante kroon veelvul-
dig te zien. In dc jarentachtig dra-
gen popidolen als Michael Jackson
en Eltonjohn een Borsalino. De
fabriek is leverancier van het Vati-
caan, hetKremlin, Wallstreet en
Hollywood.

Door de jaren heen zijn bepaalde
ontwerpen van Borsalino populair
gebleven zoals de Grande Classico

Bij de dames is de Borsalino min-
der populair. Het damesassorti-
ment van deze Italiaanse fabriek is
slechts beperkt. Vandaar dat Mar-
ly Vroemen van Hoeden M/V
heel Europa doorkruist om de
hoedencollectic samen te stellen.
„Het Europese hoedenbeeld zie je
bij ons terug." Met opzet is geko-
zen voor een breed scala aan hoe-
den. „De huidige klant weet wei-
nig van hoeden, dus die moet je
veel informatie en een grote varië-
teit bieden." Hoeden M/V heeft
hoeden van Philippe Model, het

Hoedenbeeld

HAUTE COUTURE UIT MAASBREE
In het Noordlimburgse Maasbree woont en
werkt An Hermans. Deze ontwerpster van
HOEDEN EN KLEDING WAS DE EERSTE BUITENLAND-
SE DIE MOCHT PROEFDRAAIEN BIJ DE ENGELSE
HOEDENMAKER PHILIP SOMMERVILLE. OP ZONDAG
8 APRIL HOUDT ZE EEN MODESHOW MET ALLEEN
HAAR EIGEN ONTWERPEN. In MAASBREE.

# Bij ieder kledingstuk hoort eigenlijk ecu hoed, vindt Au liermans

Hij ligt al jaren in dc kast. Mijn
hoed. Een zwarte strooien. Niet

zo zwart meer, eerlijk gezegd.
Meer een verschoten zwarte,
strooien hoed. Alleen als het

hoogzomer is, laat ik hem even
uit. Zon hoed wil ook wel eens

wat zon, nietwaar. Bovendien
kan ik wel een zonneklcp

gebruiken tijdens het moeizame
bruiningsproces in dc

achtertuin.
Als kind kende ik geen groter

genoegen dan hoedjes passen bij
mijn oudtante in Weert. Een

klein zwart dopje met tule, een
mooie grote met een brede rand

of een bontmutsje. Van
anti-bont acties had ik toen nog
geen weet. Ik heb nog een foto

van twee vriendinnetjes, mijn
zusje en ik in badpak en met

hoeden op theednnkend - pink
omhoog - op het stocpje van

mijn tante. Hoeden zijn eigenlijk
onmisbaar bij fantasierijke

verkleedpartijen.

Als puber zag ik de hoed minder
zitten. Om te beginnen was ik

majorette. En zon warme
bontmuts (namaak) met een

kettinkje dat alsmaar tegen jekin
slaat is nou niet direct dc beste
uitrusting om een spetter - zo

heette een knappe jongen in die
tijd volgens mijn lijfblad Tina -

aan de haak te slaan.

Het slappe witte vilten geval met
blauwe band dat we daarna

moesten dragen, zag er na één
regenbui uit alsof het al twintig

jaar in een voddcnbaal had
gelegen. Dus daarmee durfde je

je al helemaal niet meer te
vertonen tijdens feestelijke
trektochten door het dorp.

En dan moest ik ook nog op de
fiets overal naar toe. Een hand

op de hoed, dc ander aan het
stuur. Een keer hard remmen,
automatisch grijp je met beide

handen naar het stuur en je hoed
is verdwenen. Met wat geluk vis
je 'm niet al te modderig uit de

sloot.

Maar goed, die zwarte strooien
hoed. Die hoed staat me goed,

heb ik me laten vertellen.
Gekocht in een opwelling
natuurlijk. Gesterkt door

jarenlang hoeden passen bij dc
Bijenkorf, dacht ik het wel aan te

kunnen. Met een hoed over
straat.

Vergeet het maar. Het
hoofddeksel is zelden buiten de

deur geweest. 'Kijk die daar. Die
draagt een hoed. Wat een raar
mens. Kapsones zeker. Heeft

zeker last van aanstelleritis' Dat
soort blikken zag ik overal als ik

het dan toch eens waagde. En
mijn chapeau verdween in de

kast.

Ik heb nog een poosje met een
zwarte baret rondgelopen. Een

compromis. Acceptabel, wel
leuk zon muts, maar het is niet

je ware natuurlijk.

Laatst ben ik weer eens bij de
Bijenkorf geweest. Heb ik nog
even gekeken. Met de hoed op

de fiets hoeft nu per slot van
rekening niet meer. Er staat een
bolide voor de deur. Pothoedjes
komen in de mode deze zomer,

heb ik begrepen. Die kun je
bovendien mooi diep over je

hoofd heen trekken. En die
blikken? Ach, een raar mens ben

ik toch al. Waar was die
hoedcnwinkel ook al weer?

ans bouwmans
vindt. „Ik zal nooit drukke stof
gebruiken. Als ik ook maar een
kans krijg kies ik voor effen." In-
spiratie doet An op verschillende
manieren op. Ze bladert veel in
tijdschriften, maar ziet ook wel
eens een idee in vreemd gevormde
stenen.
Hoewel ze de'ontwerpen voor
haar eigen rekening neemt, even-
als het knippen van de stoffen,
krijgt An hulp bij het naaiwerk.
„Het is allemaal heel arbeidsinten-
sief. Veel wordt met de hand ge-
naaid. Zeker de hoeden. Gelukkig
krijg ik hulp van mevrouw Da-
niëls uit Venlo. De leerlingen van
haar coupeuse-opleiding kennen

Ze had Sommerville gevraagd
haar show te openen, maar de gro-
te baas had het te druk.

Ze ontwerpt even graag hoeden
als kleding. Probeert als het even
kan het zo in te passen dat bij ieder
kledingstuk een hoedje past. Want
eerlijk is eerlijk. Die hoedjes ma-
ken haar werk echt af. „Mijn ont-
werpen zijn redelijk eenvoudig.
Ze worden echter met de meeste
zorg bedacht en gemaakt. Dat is
steeds weer een nieuwe uitdaging.
Die hoedjes maken het dan hele-
maal compleet." De vrouw uit
Maasbree werkt uitsluitend niet
natuurlijke stoffen als zijde, ka-
toen en leer. Die stoffen slaat ze
doorgaans in tijdens een grote
beurs in Frankfurt.
Eigenlijk is het werk van An een
uit de hand gelopen hobby. Als
kind al was ze graag met haar han-
den bezig. Deed niets liever dan
knutselen. Maakte al snel haar
eigenkleding. „Ik heb dat allemaal
zelfgeleerd. Daar is bijna niemand
anders aan te pas gekomen. Ik heb
het precies andersom gedaan. Ben
pas gaan leren toen ik het vak al re-
delijk onder de knie had," zegt ze
lachend, in haar getellige woning
aan de Oude Heidenseweg.

Echt heel serieus werd het pas toen
iemand haar aansprak en vroeg
waar haar kledingstuk te koop
was. Toen het antwoord luidde
dat ze het zelf had gemaakt, rea-
geerde hij meteen enthousiast dat
ze een show moest houden. Ze
kreeg dekans enkele van haar ont-

het vak echt goed. Daar kan ik
mee uit de voeten!"
Het atelier van An bevindt zich
achter haar woning in Maasbree.
In een niet zo grote ruimte, voor-
namelijk gevuld met naaimachines
en hoedcnmallen. En niet te ver-
geten een rek met kleding. Ze
tovert er een paar te voorschijn.
„Dit noem ik nou haute couture",
zegt ze met pretlichtjes in haar
ogen. Het is een fraai zwart-rood-
pak, waarin je de geslaagde zaken-
vrouw inderdaad een vergadering
van de Raad van Commissarisen
ziet voorzitten. Veel aandacht is
besteed aan de afwerking. Een
zoompje is niet te zien.

werpen te tonen tijdens de pauze
van een missverkiczing in het
Noordlimburgse Bergen. Zes
voornamelijk extravagante kle-
dingstukken had ze hiervoor ont-
worpen. Dat betekende toen drie
maanden dag en nacht werken.
Hard werken doet ze trouwens
nog steeds. „Als ik me ergens in
heb vergist dan is het toch dc tijds-
planning. Voor één show moet ik
toch zeker zes maanden uittrek-
ken."

Toch is het allemaal nog maar een
jaarof vier geleden dat ze voor het
eerst echt naar buiten trad. Na de
show in Bergen werden haar ont-

werpen getoond in West-Duits-
land. RTL maakte televisie-opna-
men. An kreeg het druk. Toen
was er geen weg terug meer. „Ik
moest echt actie gaan onderne-
men," zegt ze terugkijkend. An
besloot de hele promotie uit te be-
steden. „Daar heb ik absoluut
geen kaas van gegeten. Diep in
mijn hart ben ik zelfs verlegen. Ik
vind het toch wel griezelig, hoor,"
meent ze heel oprecht.
An is niet van plan zich veel aan te
trekken van het modebeeld als ze
aan de ontwerptafel zit. Nou ja, ze
houdt dan wel rekening met het
silhouet op dat moment, maar ze
kiest alleen de kleuren die zij mooi

■ 0r An Hermans stond steeds
' ding vast. Haar eerste echte

l * zou plaats moeten vinden in
to

ar geboortedorp Maasbree. Dus
c
, nt An zondag 8 april haar ex-

sievc hoeden en kledinglijn An-
wpctte in restaurant Boszicht.
I daarna allemaal gaat gebeuren
j^j *e gewoon op zich af komen.
a*., er als ze is, maar boordevol

fei l "^hie en een beetje brutali-
Rel jrac^tcn 'iaar nog niet zo lang
het n'nLonden, waar ze alles in
t

werk stelde om de zeer be-
hoedenmaker Philip Som-

tel f
V 'laar wer^ te tonen. Tien

b °olitjes had ze nodig om deze
te oerridheid, en hofleverancier,

ontmoeten.

düj
,nam wat foto's mee om toch

tC ma'ccn wat '^ k°n-
Pen a"een maar had durven ho-
\va '.'' '* niocht een week tonen

ste ~Waard was." An was deeer-
vj]i L'lCenlandse die bij Sommer-

Va'c nlocllt leren. Dat
del;-ir'e Pr°efdraaien leidde uitein-
en |! tot achtmaal in één jaar op
rin e

C
p reizen. Een hele investe-

drükk lukkig kon An de kosten
8els„ vn door bÜ familie in de En-
krcc ,00fdstad te logeren. Ze

"Haken s Va" Sommerville in heten ontwerpen van hoeden.
2eer .n<?len bracht Tante Pos een
S°iim °rl,jk getuigschrift van
Bü](j e^erville, die al gauw 1500hoedn Vraagc voor een van zijn
?egt zeTr??- "M'J'i trots",c a's ze het papiertje toont.
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De trends in de hoedenmode lopen over het
algemeen parallel met de algemene modelijn.
De dertiger jaren komen terug in de strooien
zomerhoeden voor 1990. Er zijn klassieke ba-
retten en kleurrijke folkloristische Gaucho
hoeden. De pothoed in allerlei materialen is
een 'runner up'. Deze diep over het hoofd val-
lende hoeden zijn ideaal voor het winderige
Nederland. Deze hoed zal niet van je hoofd
waaien.

__.

Chapeau
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m' Tja, ik viel inderdaad acuut voor zn « VÜV I^Xt
uiterlijk. En ook van binnen vind ik hem er

j heel goed uitzien. . *
I Trendy. En toch stijlvol. f

Mijn vriend zag het met die aantrek-

H^-jk kelijke prijs ook meteen zitten.
En deStarlet is niet het enige nieuwe

mfKÊÊF p
model. Want ook de Corolla, de Carina, de S]

f Celica en de Hi-Ace zijn nieuw.
Fantastisch autonieuws dus. Nu alle-

Hp... ■!____&»

JL *J

ILÈk 1 En m'n vriend zat meteen met zn neus

■88l Èêt onder de motorkap van de Starlet Friend.

f\ Razend enthousiast: Multikleppenmotor, __________ DE NIEUWE STARLET FRIEND IJi |m MmWff/' , , ...^^-rrrZIZZ , vanaf F 18.995,- -WM.MFA multipoint injectie en een 3-wegkatalysator. WÊÊÈÈÊÊÊÈÊÊËÈÈÈi*. i
WEM , -'^ "" ëÈÈÊÊr-/ W %. "n

Voor ons beiden een 'must . -^ÉBPPr <YliW/M ÊÊÊÊÊP^m^ |I X<v *~^rjMM Ongewoon goed, die Starlet Friend. Door en / lü m. x^. ""
-%/JnÊk door betrouwbaar. g^^^^^gi^ , , j^W

C%/5^ En...voor een echte —"— .^ss^BïBfi. -*-®IIF t*sigg \ __«_^.^...^.^BHfii lli
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J*&»*m#*^. Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. kö 7oyote. ««'"ffi^ 7in AgM^ T^o'*'s *<**«" 5 Jaar garantie en 6 jaar carrosserie-
ÜSj^Scnm Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. P<f | multikleppentechniek. Ajpf garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer.

HEYTHUYSEN- AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS 8.V.-Stationsstraat 31 -Te1.04749-1728»OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V.-Protf
BAKKES BV - Roermondseweg 16A - Tel 04742-2444 "LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensmgel 11 - Tel
043616900 " SCHÜI OP?gÈÏS!^- 'GARAGE WIERTT Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000" SUSTEREN - -AUTOM.BEDRIJF
SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.
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Gekombineerdtot in depuntjes...
Kombineren. Dat betekent datu met slechts enkele kledingstukken over héél weer nieuwe mogelijkheden. Let ook 'ns op de New Coordinates kollektie.-

veel mogelijkheden beschikt. Kijk maar eens naar deze variaties op één thema... Dat is onze speciale, kombineerbare modelijn. Zo helpt Superconfex u om telkens

l stippeltjes. Daarmeekunt u tot in depuntjes kombineren. Zo heeft Superconfex steeds weer goed voor de fJJËftfa dag te komen. En voor hele vriendelijke prijzen...
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Superconfex zorgt datjegoedvoor de dagkomtS^SSJS^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

'-
Ü BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38 666/

ffl Provincie ,_„„.„„„,„.
Sirty I ' l-i. vm Postbuss7oo

LIfTIDUrCJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

""«hu
''o/, 9 Gedeputeerde Staten maken bekend,

i'9° datzij voornemens zijn aan Autodivisie Volvo
Car B.V. onder een aantal voorschriften ver-
gunningen ingevolge de Hinderwet te verle-
nen voor het uitbreiden/wijzigen van de in-
richting gelegenDr. H. van Doorneweg 1te
"Bom met: 1. een opslagvoor propaan en 2.
een opslagvoor olieproducten. Bij de tweede
aanvraag is tevens een ontheffing o.g.v. Ver-
ordening GrondwaterbeschermingLimburg
1989aangevraagd. De ontwerpenvan deze
beschikkingen, alsmede de aanvragen en an-
dere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van23maartl99otot6apriM99oenwel:- in
hetProvinciehuiste Maastricht (bureau Bi-
bliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
nieentehuisvan Bom tijdens dewerkuren en
bovendien dinsdags van 18.00uur tot 21.00
"ur, in de Openbare Bibliotheek Pr. Bisdom-
straat 7 te Bom, alsmede tijdens dewerkuren
na laatstgenoemde datum op dezeplaatsen

Itotheteindevan de termijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteld tegen de beschik-
kingen op de aanvragen. De aanvrager, als-
mede degenen,diebezwaren hebben inge-
bracht naar aanleidingvan de aanvragen en
een iederdie aantoont, dathij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat isgeweest, kunnen tot bo-
vengenoemdedatum gemotiveerde bezwa-
ren inbrengentegen deontwerpenvan de be-
schikkingen. Degenedie een bezwaarschrifty indient, kan verzoekenzijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.Een bezwaar-
schrift moet worden ingediendbij Gedepu-
teerde Staten, postbus 5700/6202 MA Maas-
tricht. Alleen degenen, die bezwaren hebben
ingebracht op dewijze alsbovenomschreven
2ijn later tot het instellen van beroep gerech-
tigd.

lilllllllllllllllllililllllllllllllllllillllllllllllllllllllllOMlllllllllllllllllllllllllllllll

'gezocht'
Voor een textielverwerkend bedrijf in Kerkrade.

U gaat onder andere de volgende werkzaam-
heden verrichten: het bedienen van de machines
waarmee het textiel bewerkt wordt en/of het uit-

voeren van de optische kontrole. Het betreft een
baan in 2- of 3-ploegendienst. In verband met
deze ploegendienst is eigen vervoer een pré.
Deze interessante baan, bij een gezond en

enthousiast bedrijf, biedt aan de juiste kandidaat
goede toekomstperspektieven.

Interesse? Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met Sylvia Otten van onze vestiging in

Kerkrade.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700

. uitzend-kracht.
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■■> W W W H ": Angelo Litrico blousonjack mci Gobelin Yessica jasje in diverse kleuren. Angelo Litrico ruitkolbert in 'n mooie.. fantasievoering. Katoen/polyamide. 120." Katoen/viscose. S-M-L 89." messingkleur. Kwaliteitmix met linnen. J9B.1

| Katoenen Angelo Litrico bandplooibroek Wijde Yessica rok in steenrood of geel. Angelo Litrico streepshirt. Katoen/ 'm \ met omslag. 75." Viscose/polyamide. S-M-L 79." polyester. 49'
Messing Angelo Litrico bandplooibroek
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Angelo Litrico ruitkolbert. Linnenmix kwaliteit. 225." Yessica jasjemet glansdessin in steenrood/geel of groen/limoen. Katoen/viscose. S-M-L 98." Gobelin Yessica jasje met beige/rose of Katoenen AngeloLitrico blouson- Lichtgewicht Yessica zomertrenchcoat van 'n
Angelo Litrico streepshirt. Katoen/polyester. 49.- Yessica pantalon in steenrood of geel. Viscose/polyamide. S-M-L 79." geel/groen dessin. Polyester/katoen. jack. 150." zachtglanzende polyamide kwaliteit in j
Angelo Litrico bandplooibroek met riem. Katoen/viscose. Oft*- S-M-L 98." Effen Angelo litrico pullover. Katoen/ messingof kaki. 36-44 1604

Steenrodeof gele Yessica pantalon om erbij acryl. 59." Voile bloemensjaal, viscose. y^f
r- o*Ê ". +i^.O ■ i._/.« Oi *.*. I fe kombineren. Viscose/polyamide. S-M-L 79 - Angelo Litrico ruitpantalon in messing.

yamqo6 lWfJlP6niWWtae«ye*.f Viscose/polyester/linnen. J2Q- J

IBV KEPU ZB is een expansieve
zelfbedienings- en uitbrenggroothandel

-■^
met een food-, non-food- en dranken

C^yfjll assortiment, gevestigd te Heerlen. Het
bedrijf telt ruim 40 personeelsleden en
levert grotendeels aan horeca-afnemersm^mJ en instellingen.

De directie wenst op korte termijn over te gaan tot de
aanstelling van een

CHAUFFEUR
" vereist groot rijbewijs en chauffeursdiploma

ORDERVERZAMELAARS
" part-time werktijd 5.00 uur a.m. tot 9.00 uur a.m.
Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitaties te
richten aan:

B.V. Kepu Z.B.
Ganzeweide 175
6413 GE Heerlen
t.a.v. de directie. Tel.nr. 045-210606.
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BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
DE BUURT OP DE HOOGTE HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatieaangeboden dooi dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame -jUfn
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