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Kroonprins naar Japan
to HAAG - Kroonprins Wil-
'Alexander zal koningin Bea-
'vertegenwoordigen bij de in-jdigingsceremonie van keizer
'hito op 12 november. Hij

"Irdt vergezeld door ministerJp den Broek van Buitenlandse
pen.

j, 'hito volgt de vorig jaarjanua-
ri overleden Hirohito op. Bij
gj^s begrafenis was Nederland
,b ' dooreen lid van het konink-
,i: huis, maar door de minister
j,(" Buitenlandse Zaken verte-
jj jjWoordigd. Van den Broek
u jl zich uitgesproken voor ver-
e fenwoordiging op hoger ni-

'ü, maar de gevoelens van hen
jB' tijdens de oorlog te lijden

van de Japanners deden
j regering ten slotte afzien van.t aanwezigheid van een lid van
j'koninklijk huis in Tokio.
orzitter P.J.G. Molthoff van

Stichting Samenwerkend
l/zet verwacht niet dat de reis
jj"prins Willem-Alexandernaar[gj'an emoties zal oproepen bij
t' voormalige verzet.

Nieuwe maatregelen egen mestoverschot
'an onze parlementsredactie

'HAAG - Het ministerie van
'bouw gaat de komende twee
6en groot aantal gebieden aan-
*n, waar het gebruik van mest
[tïoet worden verminderd. Het
'om 60.000 hectaren zandgrond
Jet zuiden en oosten van ons
'. waar de bodem verzadigd is
''de vrijgekomen fosfaten. Ver-
wordt in 1993 de norm voor het
''gebruik in de maisgronden
Menlijk verscherpt. De toegesta-
hoeveelheid wordt terugge-

cht van 250 tot uiteindelijk 150
fosfaat per hectare grond.

Deze voorstellen doet minister
Braks in een notitie over het mest-
beleid. Die heeft hij gisteren voor
advies naar het Landbouwschap en
de stichting Natuur en Milieu ge-
zonden.
De bedrijven zelf moeten hun zaak-
jes sneller in orde hebben. Niet pas
in 1995 maar over twee jaar moeten
zij hun mest op een verantwoorde
manier hebben ondergebracht.
Braks wil bovendien de produktie
verder inperken door het instellen
van een zogenaamde 'overschothef-
fing. Ook wil hij het doorverkopen
van mestquota tegengaan.

Om scheve gezichten te voorkomen,
wil Braks eenden, konijnen en an-
dere pelsdieren ook in de mestwet-
geving opnemen. In de nota worden
ten slotte maatregelen voorgesteld
om de verzuring aan te pakken.
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DSM speerpunt
in strijd tegen
meer vrije tijd

Van onze verslaggever

BEEK - De werkgeversorganisaties
hebben DSM gekozen als speerpunt
in de strijd tegen verdere arbeids-
duurverkorting. Volgens districts-
bestuurder Hans van Winkel van de
Industriebond FNV heeft de werk-
geversorganisatie NCW de directie'
van DSM gevraagd om verdere ar-
beidsduurverkorting hoe dan ook
tegen te houden in de nu lopende
CAO-onderhandelingen.

Van Winkel zei dat gisteren in een
vergadering van bij DSM werkende
FNV-kaderleden in Beek. Volgens
de vakbondsman' kan DSM, als het
door de harde opstelling eventueel
tot stakingen komt, uit een speciaal
potje van de werkgeversorganisatie
een vergoeding krijgen voor de te
lijden schade.
De bonden willen per se een vijf
ploegendienst uit de onderhande
lingen slepen.
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Celstraf voor sturen vanbompakketje
Van onze correspondent

ARNHEM - De free-lance mana-
ger H. van IJ. (44) uit Beek bij
Nijmegen, die onlangs aan een
inspecteur van de belasting-
dienst een pakketje met explo-
sieven stuurde, is door de Arn-
hemse rechtbank veroordeeld
tot acht weken gevangenisstraf,
waarvan drie weken voorwaar-
delijk.Dat is een hogere straf dan
de geldboete van vijfduizend
gulden en de geheel voorwaarde-
lijke gevangenisstraf van drie
maanden die twee weken gele-
den door de officier van Justitie
werden geëist.

Het bompakketje ontplofte op
het bureau van de belasting-in-
specteur toen het werd geopend.
Een daverende knal, gevolgd
door stevige rookontwikkeling,
zaaiden angst en paniek in het
belastingkantoor in
Nijmegen. Niemand werd echter
gewond.
De rechtbank sprak in de moti-
vatie van het vonnis over 'een
volstrekt ontoelaatbare daad om
een conflict op te lossen, waar-
door alle normen zijn overschre-
den.

Betalen
Moskou blijft volhouden dat in Li-
touwen naar een vreedzame oplos-
sing van het probleem wordt ge-
zocht. Sovjetminister van defensie
Dimitri Jazov heeft dit in Parijs nog
eens onderstreept. Jazov benadruk-
te opnieuw dat Litouwen weliswaar
de Unie mag verlaten maar dat de
republiek dan wel moet betalen.
President Landsbergis maakt zich
grote zorgen over de opstelling van
Moskou. Hij noemde gisteren de
uitspraak van president Gorbatsjov
dat alleen geweld zou worden ge-
bruikt indien levens van burgers in
gevaar zijn , een wezenlijk verande-
ring in de politiek van het Kremlin.
„In andere woorden, geweld zal
worden gebruikt, omdat zij deze
dreiging gemakkelijk zelf kunnen
creëren", zo zei Landsbergis.

De regering in Vilnius heeft giste-
ren Moskou bezworen om Litouwse
'deserteurs', die door speciale een-
hedenvan het Sovjetleger zijn opge-
pakt, weer op vrijevoeten te stellen.
„Litouv de terugkeer van
zijn ontvoerde burgers", staat in een
nota van de Litouwse regering aan
het Kremlin.

Voorstel
In de nota stellen president Vytau-
tas Landsbergis en premier Kazi-
miera Prunskiene Moskou voor om
'op neutrale grond' gesprekken tus-
sen detwee staten te voeren. Tevens
kondigen zij aan de Litouwse afge-
vaardigden in het Sovjetparlement
in Moskou te zullen terugroepen.

Gisterochtend bezetten Sovjetrussi-
sche parachutisten nog het hoofd-
kwartier van de communistische
partij. Eerder waren twee andere ge-
bouwen bezet. " Twee soldaten van het Russische leger patrouilleren in de straten van de Litouwse hoofdstadVilnius.

President Landsbergis vraagt steun van het Westen

Litouwen vreest invasie
Van onze redactie buitenland

PARIJS -De Litouwse president, Vitautas Landsbergis, heeft
gisteren verklaard dat een inval van het Sovj et-leger in Litou-
wen, zoals in 1956 in Hongarije en in 1968 in Praag, tot de mo-
gelijkheden behoort. „Ons zal geen enkele ontwikkeling nog
verbazen", zo zei Landsbergis in een rechtstreeks interview
met de Franse televisie. Inmiddels heeft de situatie in Litou-
wen zich gisteren verscherpt. Een paar duizend demonstran-
ten gingen de straat op om te protesteren tegen onafhankelijk-
heid en 's ochtens werden 23 deserteurs van hun bed gelicht,
die weigerden in het Sovjet-leger te dienen.

Het tijdstip van onafhankelijkheid
voor Litouwen is volgens Landsber-
gis afhankelijk van druk uit het
Westen. „Slechts onder die druk zal
het Sovjetleger uit Litouwen ver-
trekken."
De Verenigde Staten lijken voorals-
nog niet bereid om eenduidig achter
het Litouwse streven naar onafhan-

kelijkheid te gaan staan. Het Witte
Huis, dat Moskou vorige week nog
op het hart drukte geen geweld te
gebruiken, sloeg gisteren een gema-
tigde toon aan na de arrestatie van
23 Litouwse deserteurs. „We zijn
weliswaar diep bezorgd over de
jongste ontwikkelingen, maar we
willen in geen enkel opzicht olie op
het vuur gooien", zei Witte Huis-
woordvoerder Marlin Fitzwater.

Ronnie Brunswijk na aanhouding weer vrij
Van onze redactie buitenland

PARAMARIBO/DEN HAAG- Ronnie Brunswijk en tien
Surinaamse guerrillastrijders
zijn gistermiddag vrijgelaten.
De leider van het junglecom-
mando en negen medestan-
ders, onder wie de Nederlan-
der Eddie Jozefzoon die op-
treedt als juridisch adviseur
van Brunswijk, waren maan-
dagavond gearresteerd op ver-
denking van betrokkenheid

bij de handel in verdovende
middelen.
Bij de arrestatie van de tien kwa-
men zeker twee lijfwachten van
Brunswijk om het leven. De rege-
ring zegt het te betreuren dat bij de
arrestaties doden zijn gevallen,
maar noemt geen aantallen. In een
verklaring garandeert de regering
dat 'de door haar gemaakte afspra-
ken in het kader van het vredespro-
ces zullen worden nageleefd.
De blokkade van de Afobaka-stuw-
dam ten zuiden van Paramaribo
door aanhangers van Brunswijk is

na de vrijlating opgeheven, waarna
de stroomvoorzienfng in de Suri-
naamse hoofdstad weer op gang
kwam.

De spectaculaire arrestatie van
Brunswijk maandagavond op het
kabinet van het militair gezag vond
plaats in verband met 'het grote co-
caïnetransport naar Moengo'.
Brunswijk maakte pas zondag mel-
dingvan het feit dat hij vorige week
dinsdag duizend kilo ruwe cocaïne
in beslag had genomen. De drugs
werden aangevoerd met een Colom-
biaans vliegtuig. President Shankar
sprak echter zijn twijfels uit over de
drugsbestrijdingsactiviteit van het
junglecommando, terwijl Bruns-
wijk juist een compliment voor de
recordvangst had verwacht.

Verontrust
De Nederlandse regering heeft gis-
terochtend zeer afwijzend gerea-
geerd op de gebeurtenissen in Suri-
name. Door het optreden van het le-
ger dreigt volgens minister Van den
Broek van Buitenlandse Zaken 'een
aantasting van het democratise-
ringsproces en de fundamenten van
de rechtsstaat.' De bewindsman is
ernstig verontrust over de ontwik-
kelingen, omdat ze naar zijn mening
een doorkruising kunnen beteke-
nen van het vredesproces. Van den
Broek is te meer bezorgd omdat het
leger heeft gehandeld zonder voor-
kennis van de civiele justitiëleauto-
riteiten.
Ook de Kamerfracties van PvdA,
CDA en VVD spraken in woorden
van gelijke strekking hun veront-
rusting uit. Morgen wil de Tweede
Kamer debatteren over de situatie
in Suriname.
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Doden bij
familiedrama
in ziekenhuis

EINDHOVEN - Bij een familiedra-
ma gistermiddag in het Eindhoven-
se Catharina-ziekenhuis zijn een 29-
-jarige Eindhovenaar en zijn 23-jari-
ge vrouw omgekomen. Hun 2-jarig
dochtertje werd levensgevaarlijk
gewond. Waarschijnlijk heeft de
man zijn vrouw, die wegens een gal-
blaasoperatie in hetziekenhuis lag,
doodgeschoten. Het kind kreeg een
schot door het hoofd. Daarna heeft
de man de hand aan zichzelf gesla-
gen. De politie sluit echter nog niet
uit, dat de vrouw de fatale schoten
heeft afgevuurd.

Gistermiddag vroeg het echtpaar
tijdens het bezoekuur aan de hoofd-
verpleegkundige van de betreffen-
de afdeling een plaats „om rustig te
kunnen praten".
Het afdelingshoofd stelde daarop
haar eigen kamer beschikbaar. Kor-
te tijd later werd weliswaar een
vreemd geluid gehoord maar dat
verontrustte niemand.
Toen het afdelingshoofd enige tijd
later poolshoogte ging nemen wer-
den detwee stoffelijke overschotten
en het zwaar gewonde meisje ge-
vonden.

CPB: lastendruk
valt lager uit

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De collectieve
lastendruk (het beslag van be-
lastingen en premies op elke
verdiende gulden) zal dit jaar
op 53,2 procent uitkomen. Dat
is 0,4 procent lager dan de
doelstelling van het kabinet.
Het Centraal Planbureau
(CPB) heeft dit berekend.
De informatie werd gisteren vrijge-
geven bij de publikatievan het Cen-
traal Economisch Plan (CEP) 1990.
Uit het CEP bleek al dat het finan-
cieringstekort dit jaar niet op 5,25,
maar op 5,1 procent zal uitkomen.
Zowel het lagere financieringste-
kort als de lagere collectieve lasten-
druk betekenen meevallers voor mi-
nister Kok van Financiën.

Bij de presentatie van het CEP
noemde directeur Zalm het econo-
mische beeld voor dit jaarzeer posi-
tief: „Het gaat erg goed met de Ne-
derlandse economie." De tegenval-
lers voor de rijksoverheid zijn vol-
gens Zalm dit jaar 'nog niet acuut.
Ze zullen zich vooral in 1991 en late-
re jaren doen voelen. Met een wat
hij noemde 'zorgvuldige besluitvor-
ming' over de begroting 1991 is er
echter wel uit te komen.
Over de voor dit jaar ingeschatte
loonstijging van gemiddeld drie
procent zei Zalm dat die nog net in-
pasbaar is zonder dat het aandeel ar-
beidskosten in de totalekosten voor
ondernemers stijgt.
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Verkiezingen (3)
De SP heeft een grote overwinning
gehaald in Heerlen; van 1 naar 3 ze-
tels, landelijk van 41 naar 71 zetels.
PvdA en VVD zijn- de grote verlie-
zers. De PvdA is daaraan zelf schuld
dig. Zij heeft allang afstand gedaan
van het socialisme. Het CDA blijft
sterk dank zij de onnozelheid van
veel kiezers. Zodoende kunnen ze
het a-sociale beleid voortzetten.
HEERLEN BenTarici

Verkiezingen (4)
Volgens uw blad wijt PvdA-voorzit-
ter Sint het dramatische verlies van
haarpartij aan de lage opkomst. Me-
vrouw geeft de kiezers dus de
schuld.
Waarom kwamen die kiezers dan
niet voor haar partij? Misschien om-
dat ze er genoeg van hebben: regen-
tesk als gemeentebestuurders; ge-
draai om op een ministeriële zetel te
zitten; een vice-pemier Kok die

geen uitstraling heeft en overkomt
als een technocraat; Alders die zich
als een schoothondje laat afblaffen
door Maij; Dales die de ambtenaren
afsnauwt. Valt dat ook onder de ru-
briek sociale vernieuwing? Als Sint
dit alles kan verklaren, ben ik be-
reid om terug te keren tot haar par-
tij. Zo niet, stem ik ook niet meer,
tenzij op Sinterklaas!

HAELEN Dr C.J.H. Walravens

Verkiezingen (2)
Zoals de andere nieuwsmedia
schreef ook uw krant van 22 maart
over de verkiezingen. Laat ik on-
middellijk zeggen dat ik blij ben dat
hetgeen ik had gehoopt en waar-
voor ik had gebeden is gebeurd, na-
melijk dat het CDA zou winnen en
de PvdA verliezen. Als het CDA nog
méér had gewonnen, was ik nog
blijer geweest. Dat de PvdA flink
heeft verloren, stemde me ook blij.
Waarom? Neen, geen leedvermaak.
Dat zou gemeen zijn. Bij voetballen
is het ook zo: blij dat de eigen club
heeft gewonnen, zonder leedver-
maak dat de andere heeft verloren.
Maar bij het CDA en de PvdA komt
nog iets anders kijken en wel het
grote verschil: CDA gaat uit van de

C (=christelijk ) dus vanuit God. ter-
wijl de PvdA het zonder God wil
doen. Bij hen komt God er niet aan
te pas. Dan is het toch logisch dat ik
als katholiek en zeker als priester
blij ben dat de partij die van christe-
lijke principes uitgaat en dus God
tot grondslag heeft, dat die partij ge-
wonnen heeft.
Laten wij hopen en bidden, dat ze
ook in de praktijk, want daar gaat
het tenslotte om, die christelijke
principes steeds meer tot uiting laat
komen, en dat daadwerkelijk laat
zien. Die C mag er niet voor niets
staan. Het gaat er om: mét en vóór
God! of zónder en tégen God! Dit
moge allen die in God geloven, ook
leiden bij de komende provinciale
verkiezingen.

KLIMMEN Pater Meels

CelstraffenUit niets blijkt zo duidelijk hoe
de lezerskring van het LD is sa-
mengesteld als uit de pagina „In
Gesprek". Pleidooien voor Jan-
maat en zijn CD, racistisch getin-
te brieven omtrent vluchtelin-
genpolitiek en brieven waarin
met geheelof gedeeltelijk onjuis-
te argumenten voor strengere
straffen gepleitwordt. Op 14-3-90
was het weer zover. In een uitge-
breid artikel (celstraffen en psy-
chiatrie) roept de heer of me-
vrouw Schlangen op tot een her-
invoering van de doodstraf en
het afschaffen van het psychia-
trisch ondezoek in het strafrecht.

Ook in deze brief echter worden
de argumenten niet door de reali-
teit gestaafd. Meneer/mevrouw

genegeerd dat de doodstraf een
schending is van het fundament
van ons hele rechtssysteem nl.
de mensenrechten. Een feit waar
men echter niet omheen kan is
dat landen die de doodstraf op-
nieuw invoerden zich niet moch-
ten verheugen in een daling van
de criminaliteit. M.a.w. de dood-
straf (of strengere staffen in het
algemeen) schrikt misdadigers
niet af. Bovendien is de dood-
straf geen strafmaar het zich ont-
trekken aan verantwoordelijkhe-
den. Er is niet één zinnig argu-
ment vóór de doodstraf echter
om zo meer tégen.
Wat betreft het psychiatrisch

rapport dient meneer/mevrouw
Schlangen te begrijpen dat het
hier slechts om een advies aan de
rechter (en niet aan de officier
van justitie) gaat. Ook hier maakt
meneer/mevrouw Schlangen een
redeneerfout: enerzijds bekriti-
seert hij/zij wetenschappers
(psychiaters) en beroept zich
even later op een Amerikaanse
professor. Alsof die titel bete-
kent dat men de waarheid in
pacht heeft. De brief' van me-
neer/mevrouw Schlangen lijkt
mij al met al geschreven te zijn in
een opwelling. Mocht dit niet zo
zijn, dan ben ik erg benieuwd op
wie deze Kerkraadse briefschrij-
ver of -schrijfster gestemd heeft.

HEERLEN
A.E.J. Modderman

Autoloze
zondag

Ja, het wordt weer eens tijd voor
een autoloze zondag denk ik dan.
Afgelopen zondag, schitterend
voorjaarsweer, ergens langs onze
Mergellandroute. Heel druk door
de auto's; voor fietsers en voet-
gangers is er bijna geen doorko-
men aan. In de auto's veelal jon-
ge mensen met kinderen. 22 gra-
den, lege bussen, 's avonds op de
tv: in verband met intensieve
autogebruik is de voorwaarschu-
wingsfase afgekondigd, mensen
met astmatische aanleg worden
verzocht binnen te blijven. Het is
pas 18 maart, de lente moet nog
beginnen.

En dan denk ik: leren we het dan
nooit? Zitten we de hele week
binnen, op kantoor in de fabriek
op school of thuis om dan juist
op de vrije zondagmiddag inge-
blikt in de file te gaan staan? Dat
is gewoon dom en egoïstisch.
Zeggen dat we voor het milieu
zijn? Ja, op een partij stemmen
die zegt iets aan het milieu te
doen of iets aan Greenpeace ge-
ven om ons geweten te sussen,
maar als het aan ons zelf komt,
dan veranderen we onze ge-
woonte niet. Nee, ingeblikt gaan
we de bossen in, wie sjoen oos
Limburg is! De buurman laat
zijn auto tftch ook niet staan!

Als fietser moet je wel levens-
moe zijn om je in die racerij en
vuile stank te begeven. Moeten
we deze zomer weer elke mooie
dag geconfronteerd worden met
smogalarm? Dan zijn we " wel
hardleers. Als iedereen (behalve
degenen die vanwege gezond-
heid ofwerk niet anders kunnen)
die de auto niet per se nodig
heeft en een alternatief heeft in
bus, trein of fiets daar gebruik
van maakt, dan pas zijn we goed
bezig. Dan hoeft het deze zomer
en voorjaar niet zover te komen.
Dan laten we zien dat we zelf ook
onze verantwoordelijkheid ne-
men voor het milieu, wanneer we
bewuster dingen doen.

HEERLEN
Gerard Prickaerts

Banale Van Gogh-cultus
Dit jaar komt de Van Gogh-
cultus pas echt goed aan het
rollen. Wat een banale onzin!
Ik laat mijn dochter een Van
Gogh naschilderen en niet een
tiende per mille (vijftienhon-
derd mensen in getal) kan dan
de echte van de imitatie onder-
scheiden. Als er meer zijn, krij-
gen ze elk duizend gulden van
mij.

De zolders van musea puilen uit van

de kunst, waar ze geen raad mee we-
ten. Ten einde raad willenze ze in de
Sint Pietersberg stoppen. Opge-
ruimd staat netjes. Als iemand, na
vijfjaar op kosten van de gemeen-
schap de kunstacademie gedaan
heeft en dan met kunst zijn brood
niet kan verdienen, moet hij het
penseel inruilen voor een schroe-
vendraaier of een troffel.

Dat klinkt hard en dat horen de
kunstenaars en de kunstminnaars
niet graag, maar zo is het. Ik kom
wel eens op een kunstgalerie en als

ik dan dat "blasé gedoe zie, denk ik:
een gedeelte van de kunstenaars is
gek en veel anderen hopen, dat hel
publiek gek is en dat blijkt dan ook
het geval te zijn, gezien de idiote be-
dragen die voor kunst betaald wor-
den.

In de arme Derde Wereld, bij de hei-
denenzei men vroeger, zijn heel wat
landen waar elke dorpeling meer
kunst in zijn pink heeft als hier me-
nigeen in zijn hele weldoorvoede li-
chaam. Die kunnen allemaal dan-

sen, musiceren en mooie, hele
mooie dingen maken. Kijk eens
naar de kleren van de vrouwen
ginds, die ze dagelijks dragen. Zelf
gemaakt van zelfgeverfde en gewe-
ven stof, van zelfgesponnen garen
en dat zonder Burda-knippatronen.
Ik zal met mijn uitlatingen wel me-
nigeentegen het zere been geschopt
hebben, maar misschien opende ze
ook enkele ogen.

KERKRADE Lei Gisberts

recept
Gemarineerde kipfilet
met groentepuree
Benodigdheden voor 4 personen:
Cayenepeper, Vi tl oregano, papri-
kapoeder, 3 el sojasaus, 2 el citroen-
sap, 2 tenen knoflook, 4 flinke kipfi-
lets, 20 g boter, 1 kopje water, 15 g
maïzena, 300 g wortelen, 300 g knol-
selderij, '/t 1 bouillon, peper, 2 el ge-
hakte amandelen, 4 el crème frai-
che.

Maak een marinade van sojasaus,
specerijen, citroensap en de gepelde
en geperste knoflook. Bestrijk de
kipfilets met de marinade. Verhit de
boter en bak de kipfilets op niet te
hoogvuur in een kwartier gaar. Blus
het braadvocht af met het water.
Breng op smaak met derest van de
marnade en bindt eventueel met
malzena. Klop de maïzena eerst
even met koud water op.

Schil de wortelen en snij deknolsel-
derij klein. Kook de groenten in de
bouillon gaar. Pureer ze daarna met
een staafmixer of in de foodproces-
sor. Breng de puree op smaak met
peper en nog wat sojasaus. Schep de
gehakte amandelen en de crème
fraiche door de groentepuree. Ser-
veer daarna bij de kipfilets.

TIP: Hierbij past witte droge rijst of
een of ander pastasoort.

hub meijer

in gesprek

Van Zeil mag alleen
in sternhokje spreken
Burgemeester Van Zeil noemt
de verkiezingsnederlaag van
de Partij van de Arbeid 'onver-
diend' en de onverwacht grote
winst van de Groepering Heer-
len-Noord met Rein Hummel
eveneens 'onverdiend.
Graag wil ik over deze uitlatin-
gen een paar opmerkingen
maken.

1. Een burgemeester mag zijn stem
uitbrengen zoals ook iedere stemge-
rechtigde burger dat mag doen.
Daar, in het sternhokje, heeft me-
neer Van Zeil de gelegenheid om in-
vloed uit te oefenen op de samen-
stelling van de nieuwe gemeente-
raad. Het lijkt mij. dat het verstandi-
ger geweest zou zijn, dat hij als bur-
gemeester het resultaat van de ver-
kiezingen niet op die manier bekri-
tiseerd had. De kiezers hebben ge-
sproken en de kiezers hebben dit re-
sultaat bepaald. Hierop is geenkwa-
lificatie als 'verdiend' of 'onver-
diend' van toepassing. Dit is geen
voetbalwedstrijd, die verdiend of
onverdiend gewonnen kan worden!

2. De kiezers van de Groepering
Heerlen-Noord hebben gewonnen
of meneer Van Zeil dat* nu leuk
Vindt of niet. Het lijkt er op, dat heel
veel inwoners van het vroegere
Hoensbroek nog steeds leven in on-
vrede over de herindelingsmanoeu-
vre van jaren geleden. Direct na de
herindeling was alles koek en ei.
Hoensbroek zou zijn 'rechten' be-
houden, Hoensbroek hoefde niet
bngerust te zijn! Maar Hoensbroek
is intussen wel ontmanteld, ver-
armd en uitgebeend, politiek ge-
zien. Is het daarom zo vreemd, dat
Hoensbroek zich te weer stelt? De
verkiezingsuitslag is een antwoord
op de 'centrumpolitiek' die het hui-
dige college voert.

3. 'Onverdiend' noem ik de politie-
ke aanvallen die in het afgelopen
jaarop de heer Hummel zijn gericht.
ledereen mag zijn eigen mening
hebben over het doen en laten van
de heer Hummel, maar het is nu wel
duidelijk gebleken, dat heel veel
Hoensbroekenaren achter hem
staan. Hij brengt politieke ervaring~ en deskundigheid mee in de nieuwe
raad maar wat wij nog belangrijker
vinden: hij heeft hart voor zijn
Hoensbroek. Gezien de verkiezings-
uitslag heeft hij ook het vertrouwen
van velen. Het lijkt erop, alsof de
heer Van Zeil met zijn laatdunken-
de opmerkingen de 'Heerlense'
wind uit het 'Zeil' van de Groepe-
ring Heerlen-Noord heeft willen ne-
men. En datkan niet, burgemeester,
u zult graag of niet, rekening moe-
ten blijven houden met deze groe-
pering en de kiezer respecteren.

HOENSBROEK P. Gubbels

" Rein Hummel (midden) op Stem In in de stadsschouwburg van Heerlen. Zijn overwinning
wercilater op die avond door burgemeester Van Zeil bekritiseerd.

postbus 3100

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

Sporen
In het Limburgs Dagblad van 6
maart stond een stukje over de
plaatsen Spaubeek en Hoensbroek,
dat ik voor deze en andere plaatsen
met onbemande stations beledi-
gend vond. De indruk wordt gewekt
alsof alleen vanuit die plaatsen
zwart gereisd wordt.

Treinkaartjes kopen op het post-
kantoor, hoe de heren van de NS
zich dat voorstellen is mij een raad-
sel! Het postkantoor in Spaubeek
ligt op een kwartier lopen van het
spoor. Het is open van 9.00 tot 12.00
uur en van 15.00 tot 17.30 uur; zater-
dag en zondag gesloten.

Wanneer ik op vrijdag een kaartje
koop en door omstandigheden za-
terdag of zondag niet kan reizen,
wat dan gedaanmet hetkaartje? Als
ik dan pp zaterdag of zondag onver-
wacht moet reizen, moet ik dan in
de trein een forse boete betalen?
lemand met eén 60+ kaart moet die
voor een reductiekaartje öf het afte-
kenen van vrije reis ook naar het
postkantoor? Dat is toch niet het be-
vorderen van het reizen per trein.

SPAUBEEK P. Heijen

Maak auto
minder sne
en zuinige

Ik ben het grotendeels e
met thema's als 'rekening
den' en 'melkkoe. Toen ik
jong was, was het zelfrö
gend vermogen van water
lucht het stopwoord.

Als men vroeg waar de grenztf
gen. wisten de geleerden het
Nu krijgen de burgers die I
lucht en water-verpestende g"
ren en brandstoffen verlangd
rekening gepresenteerd.

Hoeveel vervuilen de centralesl
de trein) en de bussen en hoeve*
vliegtuigen, die duizenden I
brandstof verstoken? Niemand
langt een luchtvervuilende en'
zineslurpende auto. Maak zul
hoogstens 130 km/p uur rijd'
(voor het inhalen van vracl
gens) 3 weg-gekataliseerde aü
Geef snellere auto's aan dieiij
die ze nodig hebben, zoals pul
brandweer en ambulances.

Herstel het zelfreinigend verrn"
en de natuur kan die luttele 10
cent uitlaatrestanten van de w
weer aan. Als dat gebeurt, he*
niet het gevoel gepluktte worde'
betaal ik graag iets meer.

HEERLEN H. Ki*1

MAGISCH FIGUUR
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:

1 schilderij in waterverf; 2 voorzienig
vaarwater,voor het vastleggen van 5'
pen; 3 hoofddeksel; 4 smal schoffeülze|
bontwerk.

Oplossing van gistere
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10-daagse
i touringcar-reis

naar

PORTOROZ
(JOEGOSLAVIË)
i

voor
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Limburgs Dagblad
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15 t/m 24 juni 1990
Voor zonliefhebbers is het

Joegoslavische schiereiland
ISTRIE en dan Portoroz met

lame een ideaal vakantie-oord.

Hiettemin zult u ook nog enkele
excursies maken om op die

manier kennis te maken met de
schitterende omgeving.
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r« e©s op de achterzijde van deze strook de volledige
>jjorrnatie over deze reis, die vanaf vandaag te boeken is

' a|le kantoren van Limburgs Dagblad en de VVV-Vaals.



PORTOROZI
Verwend worden in Portoroz en genieten van dfl

gezelligheid van deze luxe badplaats. Veell
vertier, gezellige terrasjes, voorzien van I

orkestjes, cafés, thermale baden en wat oofl
belangrijk is: een mooi zandstrand. I

Wij reizen op ons gemak richting Joegoslaviëel
dat wil dus zeggen dat wij op de heenweg I

overnachten in Schönberg, in het Stubai-Talll
(Dit doen wij overigens ook op de terugreis)!

Aangekomen in Portoroz brengen wij v naar hl
hotelcomplex METROPOL, waar v verblijft '\m
dependance ROZA, uiteraard zijn alle kamerl

voorzien van douche/bad en toilet. I
Als u eenmaal aan het zonnetje, dat daar I

normaal gesproken volop schijnt, gewend beril
gaan wij een aantal excursies maken. Wij makel

een dagtocht naar de prachtige I
druipsteengrotten van Postojna. I

Verder zullen wij u naar diverse bekende I
plaatsen op het schiereiland brengen, o.a. I

Rovinj, Pula en Opatija. I

immw*~"'"*„..,.. .~i_2Hl HBSHolhwßfiiilsSl H

REISINFO I
Datum: 15 t/m 24 juni I
Vervoer: Luxe touringcar - Schmitz Reizen I
Verblijf: Hotelcomplex Metropol, dependance I

ROZA. Op heen- en terugreis overnachting I
in Schönberg. I

Verzorging: Halfpension. I
Hotel: Het Grand-hotel-keten Metropol beschikt I

over diverse dependance-hotels en ROZA I
is daar een van. Het hotel heeft de I
beschikking over een privéstrandje en is I
komfortabel uitgerust. I

Excursies: Zoals hierboven omschreven I
Prijs: ’ 825- pp. I

Toeslag 1-pers.kamer ’ 130,-. I
SPECIALE VRIENDENKORTING I
Op vertoon van de VRIENDENPAS - voor I
alle abonnees van het Limburgs Dagblad I
gratis verkrijgbaar - geniet u op I
bovenstaande prijs nog eens een I
EXTRA KORTING van ’ 15,- pp. I

Inbegrepen: Alle excursies. I
(Eventuele entreegelden niet inbegrepen. I
Reis- en annuleringsverzekering. I
Afscheidsdiner in Nederland.

Valuta: Nederlands geld dat vin het hotelcomplex I
kunt wisselen tegen Joegoslavische
dinars, eveneens is aan te bevelen een
aantal Oostenrijkse Schillingen en een
beperkt aantal Duitse Marken mee te
nemen.

Opstapplaatsen Garage Schmitz Susteren, 7.00 uur
en tijden: NS-Station Sittard, 7.15 uur

Rijksweg-C Geleen, 7.30 uur
NS-Station Heerlen, 7.45 uur (voorzijde)
Rodahal Kerkrade, 8.00 uur

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

GELDIG PASPOORT NOODZAKELIJK

Vanaf volgende week publiceren wij op deze pagina de reisinformatie £>v

* 10-daagse busreis FILZMOOS (20-29 juli)
* 4-daagse busreis NORMANDIE BRETAGNE (2-5 aug.)
* 4-daagse busreis LOIRE-GEBIED (9-12 aug.)
* 8-daagse busreis BEIERSE WOUD (18-25 aug.)
* 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 sept.)
* 7-daagse busreis LOURDES (17-23 sept.)

OPREIS MET UWKRANf
LimburgsDagblad



Maij: haast met esluit tunnels
*J HAAG - Minister Maij van
peer en Waterstaat piekert er
over het besluit over de bouw

' vijf nieuwe tunnels in de Rand-Sit te stellen. Het streven blijft
'kabinetsbeslissing op 20 april.
?Maij betreft worden het er defi-

vijf: tweede Coentunnel, Wij-
Tunnel onder de Noord

tterdam), tweede Beneluxtun-
en Blankenburgtunnel.

1 duldt geen uitstel, zo maakte
Bisteren het Tweede Kamerlid
phorst (Groen Links) duidelijk.

' We nog langer wachten voorzie
frote problemen met milieu en!Ibaar vervoer", aldus de minis-
Lankhorst vindt dat het kabinet
*t wachten op overleg met de
''We colleges van B en W in de
f°kken gemeenten. De installa-van de nieuw gekozen gemeente-en en colleges is 1 mei.
''ster Maij-Weggen liet op vragen

'Lankhorst tevens weten dat zij"t dat de Nederlandse Spoorwe-

' 'n januari tijdens de storm te-

' geschoten is met de informatic-
ir2iening aan de reizigers. De be-

geeft niet aan waarom
ie wijze waarop NS informatie
over de ontregelde dienstrege-

' onvoldoende vindt. Tegelijker-
.Seeft zij de spoorwegen wel een'"n voor de verbetering van de

met de reizigers, die
*>ens haar op de rails staat voor
volgende storm.

VervuilersLekkerkerk gedagvaard
£. HAAG - De Staat heeft twee
f'jven gedagvaard die verant-

worden geacht voor de
ernverontreiniging bij Lekker-

Ij ■ Dat heeft het ministerie van
.^übeheer dinsdag bekendge-
/*t- De Staat eist van de vervui-

' 160 miljoen gulden, de kosten
zijn gemaakt voor de schoon-?« van de grond onder de woon-
Lekkerkerk-west.,affaire-Lekkerkerk is de eerste

w Van ernstige bodemvervuiling
l ederland die, begin jaren tach-r.aan het licht kwam. De grond
C r 270 koop- en huurwoningen
Cjde afgegraven te worden. In de
lt(.etri werden giftige stoffen aan-C.°ffen als tolueen, ethyl-ben-
»Jjj' cadmium, en zink. De veront-!tJ>ing is veroorzaakt tussen ja-
; r' 1970 en april 1971.

Ex-rechter niet aan VS uitgeleverd
C^TERDAM - Nederland zal de
\(r'kaanse Elizabeth L. McCallis-

" $b/ een voormalige rechter uit
&),) t Oklahoma, niet uitleveren
i * y£ Verenigde Staten.
%rj hadden gevraagd om de uit-S'nS van McCallister, omdat ze
\ *} beschuldigd wordt haar 7-ja-
% dochtertje te hebben onttrok-
N> r\n e vooëdij van haar ex-
Nfh vrouw was met het kind
I\e buitenland gevlucht omdat
\^ ns haar was gebleken dat de
?'%?et mesJe seksueel misbruik-
?\ ■ februari oordeelde de recht-
V 'n Amsterdam nog dat uitleve-
\f> an de Amerikaanse 'toelaat-

" VW*S' McCaUister zit sinds eind
t\eh SevanSen- ziJ werd toen
\ï„ ouden wegens een verkeers-Vre ding.

Komeet Austin te
zien vanaf 15 april

UTRECHT - De ko-
meet Austin, waar ster-
renkundigen over de
gehele wereld met
spanning naar uit kij-
ken, is in Nederland
vanaf zondag 15 april te
zien. Het wordt een
fraaie verschijning, al-
dus de Utrechtse ster-
renwacht 'De Koepel.

Austin wordt volgens
de sterrenkundigen in
Utrecht waarschijnlijk
de mooiste komeet die
we sinds 1976, toen de
komeet West aan de
ochtendhemel ver-
scheen, gehad hebben.
Enkele weken geleden

had het sterrenkundig
onderzoekinstituut
ESO in het Westduite
Garching al voorspeld
dat Austin op spectacu-
laire wijze aan het fir-
mament zou verschij-
nen.
Nu heeft 'De Koepel'
vast kunnen 'stellen dat
de komeet vanaf 15
april tot eind mei in de
richting van het noord-
oosten te zien zal zijn

vanaf omstreeks vijf
uur in de ochtend, nog
voordat dezon op komt.
De staart, die volgens
ESO een 'grootse he-
melse blik' zal bieden,
wijst dan omhoog. Van-
af eind maart verschijnt
Austin in het westen,
zeer laag bij de horizon.
Maar dan is een verre-
kijker nodig om hem te
kunnen vinden.

De komeet werd op t>
december ontdekt door
de amateurastronoom
Rodney R. D. Austin uit
Nieuw-Zeeland. Toen
was het al duidelijk dat
het om een bijzonder
groot object ging. Op 9
april zal het hemelli-
chaam de zon het
dichtst naderen. Daarna
vertrekt hij weer de
ruimte in. Op 25 april
komt Austin binnen
een afstand van 38 mil-
joen kilometer van de
aarde. Hij zal dan een
staart hebben ontwik-
keld, die wel miljoenen
kilometers lang kan
zijn.

Fusies
Wallage combineert zijn plannen
voor de basisvorming met voorstel-
len voor het voorbereidend be-
roepsonderwijs (de nieuwe naam
voor het lager beroepsonderwijs) en
de stimulering van brede scholen-
gemeenschappen.

Wallage wil ook fusies van scholen stimuleren

Basisvorming pas in 1992van start
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Wallage (Onderwijs) wil de ba-
sisvorming in het voortgezet
onderwijs pas in het school-
jaar 1992-1993 daadwerkelijk
invoeren. Voor de invoering
wordt deze kabinetsperiode
240 miljoen gulden uitgetrok-
ken. Het aantal lesuren in de
basisvorming zal worden uit-
gebreid van 30 naar 32 uur
voor 14 vakken. De scholen
worden enigszins beperkt in
hun mogelijkheden 20 procent
van de lestijd naar eigen goed-
dunken in te vullen.

Wallage (PvdA) schrijft dat in een
gisteren gepubliceerd wijzigings-
voorstel op de plannen van zijn
voorganger, WD-staatssecretaris
Ginjaar-Maas. De bewindsman wil
fusies van scholen tot brede scho-
lengemeenschappen (inculsief
LBO) krachtig stimuleren.
De basisvorming behelst een soort
minimum-lesprogramma geduren-
de de eerste jarenvan het voortgezet
onderwijs voor alle leerlingen. Doel
is te voorkomen dat leerlingen op te
jonge leeftijd gedwongen worden
een keus te maken voor een studie-
richting of beroep. CDA en PvdA
hebben tijdens de kabinetsformatie
lang onderhandeld over een com-
promis over de gevoelig liggende
kwestie. Toen al sneuveldehet oude
idee op twee verschillende niveaus
te examineren.
In principe moeten knappe leerlin-
gen de basisvorming in twee jaar
aankunnen. Tragere leerlingen mo-
gen maximaal vier jaarover de ba-
sisvorming doen. Landelijk vastge-
stelde 'kerndoelen' (criteria waar-
aan de leerlingen na het doorlopen
van de basisvorming globaal moe-
ten voldoen) moeten nog deze zo-
mer gepubliceerd worden. Op le-
vensbeschouwelijke gronden kun-
nen schoolbesturen verzoeken van
die 'kerndoelen' af te mogen wijken.
Leerlingen voor wie de veertien
vakken te zwaar zijn, kunnen vrij-
stelling krijgen.
Nog deze zomer publiceert de be-
windsman een plan van aanpak.
Voor de invoering zelf en voor de
uitbreiding van het aantal lesuren
komt in elk geval extra personeel
beschikbaar, aldus Wallage. Het
gaat om ongeveer 2000 banen.

SPD neemt deel aan
coalitievorming DDR

OOST-BERLIJN - De parle-
mentsfractie van de Oostduit-
se sociaal-democraten (SPD)
is bereid om 'onmiddellijke'
coalitiegesprekken met de
christen-democratische CDU
aan te gaan. De CDU had de
SPD al eerder gevraagd deel te
nemen aan een nieuwe rege-
ring waarin ook de andere
twee partijen van de christen-
democratische Alliantie, de
DSU en Demokratischer Auf-
bruch, en de liberalen zitting
hebben.

Vooral CDU-leider Lothar de Mai-
zière is hiervan een voorstander om-
dat op die wijze een tweederde
meerderheid - 301 van de 400 zetels
- in het parlement behaald wordt.
Deze meerderheid is nodig om
grondswetswijzigingen, die onder
andere betrekking hebben op de
Duitse hereniging, aan te brengen.

De bereidheid van de SPD tot ge-
sprekken is een aanwijzing dat zij
een plaats in een regering, waarin

tevens de zeer conservatieve DSU
zitting heeft, niet meer per definitie
afwijst. SPD-fractievoorzitter
Schröder stelde wel enkele voor-
waarden aan de toetreding tot een
coalitie. Zo eist de SPD een defini-
tieve erkenning van de Duits-Pool-
se grens, geen stationering van NA-
VO-troepen op het DDR-gebied en
een zorgvuldig overleg in Europees
verband van iedere stap op weg
naar Duitse hereniging. Verder
moet de bevolking van deDDR haar
sociale zekerheden behouden en
mogen de communisten in het
staatsapparaat geen rol van beteke-
nis meer spelen.

Eerder op de dag hadden de Allian-
tie en de drie liberale partijen laten
weten het in principe eens te zijn ge-
worden over de vorming van een
nieuwe regering. Zij willen volgen-
de week dinsdag een constitueren-
de vergadering van het parlement
bijeenroepen om zo snel mogelijk
aan de slag te kunnen.

De christen-democraten maakten
gisteren tevens hun verlanglijstje
bekend. Zo willen zij in een nieuwe
regering de premier leveren en de
ministersposten van buitenlandse

zaken, economie, onderwijs en so-
ciale zaken bemannen.

Volgens verwachting kozen de
CDU-afgevaardigden in het parle-
ment Lothar de Maizière tot hun
fractievoorzitter. Opvallend was wel
datvan de 158 aanwezige CDU-par-
lementsleden er slechts 82 voor De
Maizière stemden.

Böhme
De vooraanstaande SPD-politicus
Ibrahim Böhme liet gisteren weten
zijn plaats als parlementslid weer in
te nemen. Böhme kwam tot die be-
slissing nadat de onderzoekscom-
missie die toezicht houdt op de ont-
binding van de binnenlandse veilig-
heidsdienst 'Stasi', bekendgemaakt
had dat zij geen belastende bewij-
zen tegen Böhme kon vinden. ■
Inmiddels is het liberale samenwer-
kingsverband van drie partijen uit
elkaar gevallen. De LDP besloot in
een speciale partijbijeenkomst zon-
der de andere liberale partijen (FDP
en DFP) als 'Bund Freier Demokra-
ten' verder te gaan.

binnen/buitenland

VVIO: actie op 26 april
«ECHT - De vereniging WIO
Weegkundigen en Verzorgen-en Opstand) wil op donderdag'Pril een landelijke demonstratie

in alle instellin-
-1 houden om de looneis van 8cent voor de gezondheidszorg
jht bij te zetten. Of de WIO al'&r tot acties in de instellingen
"ept, zal afhangen van de vraag
let kabinet meer ruimte wil bie-
'dan de huidige 2,3 procent.

Nationale Ziekenhuisraad
■ft), de werkgeversorganisatie in
*'ekenhuiswezen (200.000 werk-
ers), zal de verantwoordelijke
■"ïdslieden om een ruimte van 4cent vragen. De vakbonden krij-
'°P 11 april te horen of de missiejdeNZR succes heeft gehad. De'0 roept de werknemers in het'enhuiswezen op om de volgen-
Jag tussen 11.00 en 12.00 uur het
* te onderbreken voor beraad
F eventuele acties.

heeft de NZR gisteren per

*Verzocht bij het kabinet geen 4,
jl, 5 procent ruimte te eisen om
*cc jaar tijd de achterstand in
"ling in te halen. Als de werkge-
* dit standpunt zouden overne-
J. wil de WIO dat de NZR een
'edeling van die strekking doet'de ziekenhuizen en de media.

.christelijke vakbond CFO pleit
*or de ziekenfonds- en AWBZ-*nies met een gering percentage
erhogen om meer ruimte te creë-
'Voor verbetering van de arbeids-
kaarden van de werknemers in
ziekenhuiswezen.

Extra voor
gescheiden
vrouwen

DEN HAAG - Minister Kok van
Financiën heeft zich gisteren be-
reid verklaard te bekijken of ge-
scheiden vrouwen zonder baan
dit jaar een kleine tegemoetko-
ming kunnen krijgen. Dit om de.
negatieve gevolgen van het nieu-
we belastingstelsel enigszins te
compenseren. Hij gaf hiermee
gevolg aan een dringende wens
van de PvdA-fractie in de Eerste
Kamer.

Vorige week heeft de Tweede
Kamer het kabinet toestemming
gegeven om iedereen met een
uitkering op het mininum of iets
daar boven een douceurtje te ge-
ven. Dat bestaat uit een verho-
ging van de belastingaftrek voor
deze groepen met honderd gul-
den per jaar. In de praktijk ont-
vangen zij vanaf 1 april netto één
tot drie gulden per maand meer.

De PvdA in de Eerste Kamer
vond gisteren dat vrouwen met
alimentatie, die ook op het mini-
mum bestaansniveau moeten le-
ven, eveneens in aanmerking
dienen te komen voor de verho-
ging van de belastingaftrek.

Lubbers wil nieuw overleg kinderopvang
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Premier Lubers wil
opnieuw met de Stichting van de
Arbeid gaan praten óver de kinder-
opvang. In dit overleg kan gespro-
ken worden over knelpunten die de
Stichting van de Arbeid ziet bij het
opzetten van dergelijke voorzienin-
gen in de gemeenten.

De premier heeft zijn standpunt
neergelegd in een brief aan de
Stichting van de Arbeid. Zoals be-

kend wil het kabinet de gemeenten
tot 300 miljoen gulden per jaarextra
geven voor de opzet van kinderop-
vang. Het bedrijfsleven op zich valt
daar buiten.

Lubbers meent dat in het te voeren
overleg aan de orde moet komen of
er ook voor knelpunten in het be-
drijfsleven voor kinderopvang gel-
den vrijgemaakt kunnen worden.
Het zou dan moeten gaan om extra
geld, buiten de aan de gemeenten

beschikbaar gestelde 300 mihoen
gulden.
In het kader van met de gemeenten
te sluiten convenanten rond de so-
ciale vernieuwing wil Lubbers pro-
beren voorwaarden te formuleren
waaraan gemeentelijke kinderop-
vangplaatsen moeten voldoen. Het
zou dan met name moeten gaan om
de samenwerking met het bedrijfs-
leven. Lubbers zelf noemt het „wen-
selijk" dat het bedrijfsleven in de
gemeenten wordt betrokken bij de
opzet van de kinderopvang.

Geen verdere
aanpassing

reisforfait
DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Amelsvoort van Financiën wil al-
leen houders van jaarabonnemen-
ten en jaartrajectkaarten voor het
openbaar vervoer ontzien bij de af-
topping van het reiskostenforfait.
Hij is vooralsnog niet van plan om
ook houders van maandabonne-
menten of andere kaartjes bij de re-
geling te betrekken.

Dit bleek gisteren tijdens een over-
leg over de plannen in de Kamer.
„De regeling is nu uitvoerbaar en
controleerbaar. Dit is verantwoord.
Ik wil op dit moment niet verder
gaan", aldus de bewindsman. Wel
wees Van Amelsvoort er nadrukke-
lijk op dat de Kamer het wetsvoor-
stel altijd kan amenderen.
Zoals bekend stelde het kabinet
oorspronkelijk voor om het reiskos-
tenforfait boven de 30 kilometer
woon-werkverkeer af te toppen.

punt uit
Fraude

Een 46-jarige medewerker van
de gemeente Brederwiede
heeft vorig jaar enkele tiental-
len paren teveel leges laten be-
talen voor het voltrekken van
het huwelijk. Het geld stopte
hij in eigen zak. Het ging om
circa 6000 gulden. Onderzocht
wordt of de man, die sinds 1973
werkzaam is op de afdeling be-
volking, ook in de voorgaande
jaren teveel leges heeft geïnd.
De ambtenaar is geschorst, na-
dat vorig jaar tijdens een inter-
ne controle onregelmatigheden
in de administratie waren ont-
dekt.

Bedreigd
Eenderde van de wilde flora in
ons land wordt bedreigd. De
toenemende vervuiling van het
milieu heeft er voor gezorgd dat
55 soorten al zijn uitgestorven.
Als het beleid niet verandert,
zullen nog eens 431 rassen ver-
dwijnen.Dit blijkt uit een geza-
menlijk onderzoek van de
FLORON, Rijksherbarium en
de stichting Natuurmonumen-
ten. Zij hebbeneen 'Rode Lijst'
samengesteld van zeldzame
planten die de laatste jaren
sterk zijn achteruitgegaan en
soorten die in de naaste toe-
komst gevaar lopen.

Van Gogh
De voornaamste reden van de
hoge prijzen voor schilderijen
van Van Gogh ligt in de signa-
tuur 'Vincent. Dit concludeert
prof Hermann Bauer in het
Westduitse kunstmaandblad
Pan. Bauer, hoofd van de facul-
teit geschiedenis der schone
kunsten aan de Universiteit
van München, keurt de Van
Gogh-euforie af. Hij stelt vast
dat Van Gogh niet zelden een
slecht schilderij maakte. Dit
komt „doordat hij vereenzaam-
de en terugviel op jeugdige,
zelfs kinderlijke naïviteit."

Opschudding
Een gedresseerde kauw heeft
gisteravond Papendrecht in
rep en roer gebracht. De kraai-
achtige vogel had zich op een
dak in de Meidoornstraat ge-
nesteld en wenste zich niet
meer te verroeren. Een com-
pleet hulpverleningsteam be-
staande uit politie, brandweer
en ambulances moest er met
loeiende sirenes aan te pas ko-
men om het dier weer binnen
handbereik te krijgen. Ten slot-
te was het de kauw zelf die ge-
hoor gaf aan de massale oproep
om van het dak af te komen.

Driest
Een 19-jarige automobilist
heeft bij een verkeersruzie in
de buurt van Palma de Mallor-
ca een mede-automobilist met
een aantal karateklappen ge-
dood. De 25-jarige Francisco
Sanchez bleek bij aankomst in
het ziekenhuis aan interne
bloedingen te zijn bezweken.
De man die de klappen uitdeel-
de is gearresteerd.

Aanslagen
Uit protest tegen 'de onder-
drukkingvan de Derde Wereld'
heeft de Griekse groepering
'Maatschappelijk Verzet' haar
woede gekoeld op de auto's van
Oosteuropese en Arabische di-
plomaten in Athene. In totaal
14 aulfo's werden gisterochtend
bij bomaanslagen vernield. Het
betrof voertuigen van diploma-
ten uit Hongarije, de Sovjet-
unie, Bulgarije, Tsjecholsowa-
kije en Syrië. Ook de vertegen-
woordiger van de Palestijnse
Bevrijdingsbeweging PLO trof
een vernielde auto aan.

Rente
De hypotheekrente kan bij de
banken met een kwart procent
omlaag en bij de levensverze-■keraars met ruim een half pro-)
cent. Het rendement op staats-
leningen daalt immers al enke-
le weken, wat betekent dat de
rente op de kapitaalmarkt aan
het dalen is. Dat stelt de vereni-
ging Eigen Huis, een consu-
mentenorganisatie van eigen-
woningbezitters. De vereniging,
verwijt hypotheekinstellingen'
dat ze hun rentetarieven „pijl-
snel verhogen wanneer ze daar;
maar even aanleiding toe zien."
Als de rente omlaag kan reage-
ren banken en levensverzeke-
raars volgens Eigen Huis veel.
trager.

Gifpolder
De GGD in Alphen aan den
Rijn is gisteren in opdracht van
de gemeentebegonnen met een
onderzoek naar de oorzaak van
kankergevallen in de Coupé-
polder in Alphen aan den Rijn.
In de Coupépolder ligt een vuil-
nisbelt, waar veel gif zou zijn
gestort. Volgens een woord-
voerster van de gemeente
wordt het onderzoek onder on-
geveer dertig buurtbewoners;
verricht, nadat een van de om-
wonenden zou hebben gesigna-
leerd dat er meer kankergeval-
len zouden zijn dan normaal.
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Vietnamese
vluchtelingen
uitgezwaaid

# Vrolijk wuivende Viet-
namese bootvluchtelingen
nemen afscheid in Hong-
kong. Ze maken deel uit
van de 106 vluchtelingen in
de Britse kroonkolonie, die
gisteren vrijwillig terug-,
keerden naar hun vader-
land in het kader van het
repatriëringsprogramma
van het Hoge Commissa-
riaat van Vluchtelingen
van de VN. Het totale aan-
tal bootvluchtelingen dat
in het kader van het repa-
triëringsprogramma is te-
ruggekeerd, is hiermee ge-
komen op om en nabij de
1.600. Nog 2.000 anderen
hebben geopteerd voor te-
rugkeer. Vietnam heeft
zich bereid verklaard
maandelijks 1.000 vluchte-
lingen uit Hongkong weer
op te nemen.

K (ADVERTENTIE),
ln

4 WEKEN INDONESIË VANAF ’ 3.695.--'c- Bangkok en Singapore) Voorlichtingsavond op 29 maart in Motel
Heerlen, Terworm 10. Aanv. 20.00 u. Toegang gratis.

> Info: 03404-51100/50100. Reisver./Touringclub Indonesia.

(ADVERTENTIE)
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<gpiccolos
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 Mmimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
"; millimeterhoogte. ’ 1.20.

] Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
; Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend
i 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.J.; Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zi|n mogelijk. Prijs per milhmeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.

i Advertenties onder nummer: ’ 7.50.: Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of; met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met

1 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
i aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.

't ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van

" advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

" ißron CeDuco Summo Scanner)

Vermist/Gevonden
m ii —■ 'Weggelopen in Nieuwenha-
gen of omgeving bastaard
teefje SCHNAUTZER. Tel.
045-326121.
Verloren 22-03 DAMES-
HORLOGE merk Garonne
Swiss. Omgev. Kundergats,
Minghof, fietspad langs
Hongerbeek, Heerlerweg.
Terug bez. teg. belon. tel.
045-752473

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

Mededelingen
22 en 23 juni '90 ROLLING-
STONES Parijs. Kaarten
plus bus vanuit Maastricht,
Heerlen en Roermond. Hol-
land Ticketsservice, 080-
-227125.

Personeel aangeboden

Door gedipl. schoonheidsspecialiste
Ontspanningsmassage

Info: 045-351555.
U zoekt opvang voor uw
kind? GASTOUDERCEN-
TRALE Humanitas kan U
daarbij helpen. De centrale
bemiddeld in Landgraaf,
Kerkrade, Brunssum en
Heerlen, tussen ouders
(vraagouders), die opvang
zoeken voor hun kind en
gastouders die bij hen thuis,
tegen vergoeding opvang
aanbieden. Vraag- en gast-
ouders kunnen zich telef.
aanm. op ma.wo.do., tussen
9.00 en 11.00 u. Tel 045-
-715088

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
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.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

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

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Eigen ver-
voer is niet noodzakelijk. Wilt u zelf bepalen hoeveel uur
per week u werkt? Denkt u aan 8 uur? Voelt u meer voor 40
uur? Alles kan! Wij bieden een afwisselende baan in ploe-
gendienst, goede salariëring, ploegentoeslag, 8% vakan-
Regeld en doorbetaalde snipper- en feestdagen. Hebt u in-
teresse? Neem dan contact met ons op of kom langs:

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

"t
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

I 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.
i

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Berzorg(st)ers
voor Sittard en Munstergeleen.. Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur

; van de bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en; extra's, kunt u tijdens kantooruren even langskomen of
bellen of bellen._j Baandert 16, Sittard. Tel. 04490-15577.

Verkoopster gevraagd

' voor onze Verswinkel in Bocholtz, leeft, tussen 17-20 jr.
Ben je geïnteresseerd? Bel dan voor 'n afspraak.

1 Tel. 045-441308.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen en Kerkrade voor enkele
luren 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 - 71 83 66, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt.
■ Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstr.

Schoonmaakbedrijf Roering BV
vraagt enthousiaste

Schoonmaakmedewerkers(sters
om in de ochtend- middag of avonduren,

schoonmaakwerkzaamheden te verrichten,
voor objecten in Heerlen, Sittard, Maastricht, Valkenburg,

Vaals en omgeving.
Interesse? Bel dan tussen 10.00 en 15.00 uur, 04454-1814

ROERING BV KOPERSTRAAT 9, 6291 AH VAALS.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en kiezen voor een autofabriek, waar
hard werken goed betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en
werkt in 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld. Interesse:

Voor informatie:
04490-14222, Mariëlle Schutgens,

Sittard, Rosmolenstraat 4.
045-718366, Jaap Roelofsen,

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
04490-56156, Marjon Janssen,

Geleen, Rijksweg Zuid la.
043-210551, Adriane Keulen,
Maastricht. Hoenderstraat 3.

Verkoper
voor direkt.

Rijwielzaak Rekers
Hoensbroek. leeftijd plm. 18
jaar enige technische kennis
gewenst. Sollicitatie na tel.

afspraak 045-212537.
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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
BARDAMES gezocht St.
Tropez Bar te Sittard 04490-
-15828 (na 21.00 u 17402).
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
Meisje gevr. voor alle voor-
komende werkzaamh. Hulp
in bediening voor de avond
en afwashulp voor de avond
Hotel AMSTERDAM Val-
kenburg. 04406-12238.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, zeer hoge
verdiensten, 045-228481.
Dames leuke bijverdienste
aangeb., wordt AVON con-
sulente. Tel. 045-312789.
Schoonmaakorg. Reiter bv.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraagt parttime
SCHOONMAAKSTERS
voor ochtend-, en avond-
uren, voor projecten in cen-
trum Heerlen en Kerkrade.
Sollicitaties buiten de regio
Heerlen en Kerkrade wor-
den niet beantwoord. Schrif-
telijk aanmelden op boven-
staand adres, t.a.v. Dhr.
Goedmakers
DIETSMANN (Nederland)
B.V. vraagt: G6elek./Argon
lassers en Mig lassers (min.
5 jr. erv. met keurwerk),
scheepsijzerwerkers voor
projecten in binnen- en bui-
tenland. Hoog uurloon! Bel.
020-6041086.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding.
RESTAURANT-KELNER of
serveerster v.a. 18 jaar met
ervaring. Soll. na tel. afspr.
04490-16815. Restaurant
Rachel, Markt 4, Sittard.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor seizoen 1990,
VAKANTIEWERKERS M V.
Leeft. 15 t'm 18 jr. Mogelijkh.
tot solliciteren zaterdag 31
maart as. tussen 09.00-
-12.00 v. Koningswinkelstr.
53 Valkenburg. A.u.b
pasfoto meenemen.
Goedlop. CLUB zoekt nog
een vlotte medewerkster,
garantie en intern mogelijk.
Tel. 04499-3828.
Gevr. 3e RESTAURANT-
KOK M/V en keukenmede-
werkers voor het aanst. sei-
zoen, lft 18 tm 21 jr. Tel.
04406-13558.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopend Privé te Kerk-
rade. Tel. 045-425100
04490-23203

Voor onze BLOEMISTERIJ
vragen wij meisje en jonge-
man, met opleiding en/of
erv. Voor verkoop en werk-
zaamheden. Pers. soll. tuss.
16.30 en 18.00 uur bij Bloe-
misterij Stokkermans, Es-
schenweg 70, Heerlen.
DAMES zoekt u een leuke
bijverdienste, een groot
Zweeds cosmeticahuis biedt
u diverse mogelijkheden.
Bel vrijblijvend voor ml.
045-241593.
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845. ,

Voor direct gevr. MEDE-
WERKSTER voor slagerij,
plm. 20 uur per week. Erva-
ring gewenst. Spar Super-
markt Bruis Schaesberg.
Tel. 045-311956.
Gevraagd ervaren FRITU-
REHULP. Tel. 045-259986.
Op maan-, dins- en donder-
dag hebben wij van 14.15 tot
17.16 uur OPPAS nodig. U
haalt eerst de kinderen met
uw auto van school. Naast
oppassen verzet u huishou-
delijk werk. Tel. 045-717177
na 19 uur.
KAPPER(STER)S gevr.
voor min. 3 dagen per week.
Plaats Maastricht. Full-time
voor Kerkrade. Lft. max. 21
jr. Inl. Mudo Kappers,
04450-4038/043-432286.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER voor schoon-
maakbedrijf in Heerlen. Tel.
045-417849, na 17.00 uur.
Wij vragen voor onze bak-
kerij een BANKETBAKKER
of een brood- en banket-
bakker. Het IJsbeertje, Wil-
helminalaan 72-74, 6301 GJ
Valkenburg. 04406-12263.
STUDENTE gevr. ca. 16-18
jaar om te werken in fast-
food Hamburger restaurant
Heerlen, zaterdag of zon-
dagmiddag en maandag of
dinsdagmiddag. Tel. Hup-
pertz 045-711129.

Hnformatie op de bouwplaats
donderdag 29 maart

van 16.00 tot 18.00 uur.
* Geleen, Kloosterhof:

Riante herenhuizen, Z-vorm. woonk. variërend van 47m2
tot 51 m2(mcl. open keuken). Gar. of berging met carport.
3 slaapk. Badk. met ligb. en 2e toilet. Via vaste trap naar

Hobbyzoldervan ca. 40 m2. Prijzen van ’ 164.000,-v.o.n.
tot ’ 180.000,- v.o.n. Adres: Kloosterstraat te Geleen. Een
van de woningen kan in bewoonde staat bezichtigd worden

INL. STIENTRA MAKELAARDIJ BV.
"_ Tel. 045-712255.

HEERLEN Premie-A
Woningen zoals ze nergens meer

gebouwd worden.
* Nu met vaste zoldertrap

* Nu met grotere tuin
* Nu met garage van 6 m. diep

Aan de Marchalsingel 8 betaalbare premie-A woningen
met garage en grote tuin, woonkamer/keuken, hal, w.c,
badkamer, 3 slaapk. Optimaal geïsoleerd met vloer- dak-

en spouwisolatie en dubbele beglazing.
Beslist goedkoper dan huren.

Bel vrijblijvend voor informatie:
Mulleners Vastgoed Sittard

04490-18911
's avonds 04749-3198

Brunssum - Centrum

’ 285.000,- k.k.
Doorvaartstraat.

Vooroorlogs herenhuis met CV, garage en tuin.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045-717976.
Te koop te Heerlen

1. Kruisstraat 83-85
Ruim dubbel woonhuis, met 5 garages, in perfecte toe-

stand. Interessante belegging! Koper woont zonder kosten.
2. Zandweg 9

Mooiste ligging, halfvrijst. herenhuis met garage.

3. Weltertuynstr. 92
Souterrain-woning in perf. staat van onderhoud, met vele

extra's.
Inl. Vijgen Onroerend Goed

045-711617.
Indien U uw Te koop aangeb. te KERK-

|_|nje RADE café m. zaal en bo-riUlo venwon. Zeer fraaie invent,
VA/ilt v/orknnfan recent verb., alles in perfec-vviit verKopen te staat Vrpr /21 £ 000 .. k.k. Tel. 04454-3026.neem dan eens vrijblijvend

contact op met
ÜBACH Q WORMS sloter.

■ D\/ straat. 9oecl onderhouden
lyH f~: fj \f eengezinswoning met cv.,

*"*w grote tuin, 2 slpkrs.,
Brugstr. 19, Sittard ’82.500,- k.k. Wijman &
Tel. 04490-10855. Partners Vastgoed, tel. 045-
Tel. 045-220550. 728671.

r - JmmMßkWs^s\%fm*-~ ***"*
Deze week krijgen we meer klant jes dan klanten: _

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

Te huur gevraagd

Te huur of te
koop gevraagd

zonnestudio
goede ligging.

Br.o.nr. B-4073 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Centrum Sittard
Te huur winkelpand

(voorstad), b.g. 400 m2en 1e etage 300 m2nieuwbouw,
event. kleinere oppervlakte te huur.

Tel. 04492-3920.

Centrum Sittard
Te h. kleine winkelruimte (nieuwb.), hoek Brandstr./Parkin.

huurprijs ’ 1.850,- per maand. Tel. 04492-3920. _
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.
WINKELRUIMTE Akerstraat
Kerkrade-West, ’ 800,- p.
mnd. Immobiliën van Lier.
Tel. 09-49-24163085, van
9.00-13.00 uur behalve vrij-
dags.

Te h. p. 1 mei wn. UNIT met
garage 1 a 2 pers.(l sip.
kam.) nab. centr. Geleen.
Geh. beg. gr. gemeub. en )
stoft. Ind. slpk., grote keuk., j
badk. toil. berg. keld. All-inn (
inkl. energ. v.a. ’ 790,- p.m. |
(Geen huursubs.). Tel. (
04490-47218. <
BOYENWONING, 1 slpk., (
keuken, woonk., dakterras, 'cv., in centrum Oirsbeek. j
Ideaal voor alleenst. Tel. \
04492-1466 of 080-782825. t

Onroerend goed te koop aangeboden

Verkoopplannen? i
Maak dan eens verblijvend een afspraak met

b^ !
CROMBAG

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

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

Landgraaf
Hoefveld. halfvrijst. woonh. Perc.opp. 370 m2. Ind. L- i

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

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

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Kerkrade

’ 85.000,- k.k.
Cafépand !

met boyenwoning
Troost Onr goed i

Heerlen
Tel. 045-717976. ,

Te koop i
Heerlen
Stanleystraat i

Grote Drive-in woning, vr.pr.

’ 127.500,-. Inl. Immobiliën
Brausen Molenkamp.

Tel. 04454-3637.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM- 'BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/ i
51900 en 04490-35840. Dé :
specialisten met kennis van
zaken. i
HUIZEN te koop gevraagd. 'Wij bemiddelen zonder kos- 'ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners !
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671. i
Te k. in centrum SITTARD
woonhuis met terras uiterst
geschikt voor verhuur aan 4
studenten, vr.pr. ’ 77.500,-
-k.k. Tel. 04409-2191. |
GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi- j
nanciën aanwezig. Tel. |
04492-2601.
BELGISCHE Ardennen te \
k. oude nog te restaureren ,
boerderij, ’ 38.500,-(gesch.
v.2 won.)tel.o9-3280570627
BRUNSSUM, Jupiterstr.,
mooi gelegen woning met
voor- en achtertuin, 3
slpkrs., deels dubbel glas,
mooie keuken. Bij 100% fi-
nanciering netto maandlast
ca. ’ 675,- p. mnd. Wijman '& Partners Vastgoed, tel. I
045-728671.

Te k. gem. ONDERBAN-
KEN, landel. en rustig geleg.
halfvrijst. boeren woonhuis,
4 slpk., gr. kamer, gr. keuk.,
gr. garage werkplaats 12x8
mtr., tot. opp. 515 m2, evt.
ruilen voor kl. woning of
boerderijtje rustig geleg. Inl.
tel. 04492-2421.
Te k. rustig gel. halfvrijst.
WOONH. te Overhoven-Sit-
tard. Ehrensteinstr. 20. Gro-
te tuin met veel privacy, 25
m. diep, royale living met
parketvl., open keuken met
app. o.a. vaatwasser, 3
slpks., badk. m. 2e toilet,
bergzold. Vr.pr. ’ 184.000,-
-k.k. Tel. 04490-24316.
VALKENBURG (apparte-
ment) In centrum gelegen 4
ruime appartementen met o.
a. grote woonk., keuken, 1
of 2 slaapk., badk. m. ligbad
en of douche, 2e toilet en
terras. Alternatieve indeling
mogelijk. Prijs ’ 175.000,- v.
on. Mak.kant. Rob Dassen
B.V. Tel. 04490-78431.

Woningruii
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruii
over geheel Nederland.
Te RUIL ééngezinswon. m.
gar., tuin (in Thorn), ’ 508,-
-p. mnd. tegen woning in
Zuid-Limburg. 04756-2549.

Kamers
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
Kleine KAMER te Hoens-
broek, met gez. gebr. van
keuken en bad. 045-217290
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Grote gemeub. KAMER te
bevragen na 14.00 uur,
Voskuilenweg 40, Heerlen.
Te huur gemeubileerde
KAMER. Holtskuilenstr. 1,
Eygelshoven.
Te huur gemeubileerde
KAMER. Schaesbergerweg
152, Heerlen.

BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.

Met spoed gevr. ETAGE of
woning in Roermond, te be-
reiken van 's morgens 10.00- 14.00 uur, 04750 -17535,
vragen naar Snijders., i :

Bouwmaterialen

Blokhutten

Ijl ■■■■■!?
Tot 20% korting

Betonwaren en tuinmaterialen
Gebr. Creugers, Economiestr. 46, Hoensbroek.

Tel. 045-213877 (achter Hershi)
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
Tek. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.

BETONKLINKERS sierbe-
strating' en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. Te k. watervaste pla-
ten 2.44x1.22. 04490-15338
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Vrijblijvende prijsopgave.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
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.
Te k. 4 ROTAN barkrukken,
draaibare zitting met kus-
sentje, leuning met gevloch-
ten riet. ’45,- p.st. Tel. wo.
en do. 045-724920.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

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

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

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

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

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

’ 255,-; Tekentafels A 1en A0v.a. ’ 625,-; Atlanta hang-
mappen 25 stuks folio ’ 15,-; Altrex bordestrappen 12 tre-
den ’ 295,-; Colomboormachines 16 mm industrie’ 425,-;
Bureaustoelen adv.pr. ’ 395,- nu ’ 175,-; Bureaustoelen

adv.pr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Directie-fauteuils adv.pr.

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

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

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

's zaterdags geopend van 9.30 tot 16 uur.
Geldzaken

Alle banken en hypotheek- Voor Uw BELASTlNGAAN-
instellingen onder één dak! GIFTE of administratie: Be-
Gratis advies bij Limburgse lastingadviesburo Drs.
HYPOTHEEK Centrale. Tel. Timmermans, 045-752284.
04490-39016 en 04498- T«M«*M58797. Dé specialisten met i ransacnes
kennis van zaken. Te k MARKTVERKOOP-
Wat VERKOPEN? Adver- WAGEN Ford D-0910, in
teer via: 045-719966. nw.st., Kissel 42, Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715. Te k- Jon9e HENNEN tegen
-—;—-—— r de leg, tevens mestkuikensI»i r^&r, apnenn en regelmatig leverbaar. Vaes-AANHANGWAGEN 90 x ra »e 43

9
Nuth Te| 045.

1.20 m., ruilen mogel. Tel. 041004
04454-4716

Auto's

Verhuisd

anaa
Creusen B.V.

ons nieuw adres is:
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-742121
Kwaliteitsartikelen.

GLORIA brandblussers
GEDORE handgereedschap - REHM lasapparatuur

- CREEMERS compressoren
- KARCHER hogedrukreinigers.

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

OpelKadett 1.2LS bwj.'B7, 5-drs, 1e eig ’ 13.350,-
FordSierral.6CLbwj.B7 leeig ’ 15.750,-
Öpel Ascona 1.6LS'B7 1e eig ’ 13.250,-
Mercedes 200 D'Bo st.bekr. schuifd. zeer mooi .’ 7.250,-- 045-255784.

Driessen-Beek
1 jaar garantie op alle ocassions

v.a. ’ 10.000,-.

A.s. zondag 1 april
open van 11.00 tot 17.00 uur.

Mazda-dealer Driessen, Maastrichterlaan 26, Beek.

Proficiat (o)pa Bossie^ ■
Mm} mm 'm mwm\^ Tmmm

■r #■ I SKI **^m SSSSm

Sjors, Ria. Brigitte, SS -Jswm MssmWA
Angelique en Marco Karin en Nicoleß

Seat Ibiza 5-drs 1500 I Demo I
Seat Marabella red demo H
Seat Ibiza 1.5 GL ■Seat Ibiza 1.2L ■VW-Golf 1600 CL ■VW Golf 1300 CL ■Opel Kadett Caravan LS 1600 Diesel I
Opel Corsa 1.2GLS ■Opel CorsaTR ■Opel Rekord 2.3 Diesel LS schuif/kanteldak ■Ford Sierra 2300 Diesel Laser H
Ford Escort 1600Amerikaanse uitv ■
Mitsubishi Cordia GSR I
Fiat Uno 45 grijs kenteken I
Fiat Uno 45 ■Citroen Visa Leader H
Renault 9 automaat I
Suzuki Swift GL ■

Autosport Brouns b.v. I
Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507 J^Ê

Smad I
Auto Occasion- 1

driedaagse I
In 't Mccc te Maastrichß

Op 30, 31 maart en 1 april wordt in het
Mccc in Maastricht een grootse auto-occasion M\

driedaagse gehouden. Alle grote BOVAG-deale's^Huit de omgeving zijn»aanwezig en presenterenfl
samen meer dan 300 occasions in alle soorten en mflflj
Openingstijden: vrijdag 30 maart van 16.00-21.00 "!■■

zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 10.00-18.0^'MM

Gratis toegang. I
Ruime parkeergelegenheid I

Occasionshowl
125 Top-Occasions I
30 maart I

van 14.00 tot 21.00 uur I
31 maart I

van 10.00 tot 17.00 uur I
Rodahal I
Kerkrade I

2.0 motronic, maart '88, km.st. 46.000. I
Automobielbedrijf E.A. Kozole vm

Edisonstraat 23, Schaesberg. Tel. 045-32108JMM
Ford Scorpio I

2.0 CL, mei '86, km.st. 71.000 W
Automobielbedrijf E.A. Kozole *m

Edisonstraat 23, Schaesberg. Tel. 045-32108^1
Leijenaar's Autocentrale J

biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto s met p ""m\
garantiebewijs en VVN gekeurd. Mitsubishi Pajero «■
Turbo Diesel 45.000 km '87; Mercedes 190 Diesel
km '88; Opel Omega 1.8 Stationcar '87; Kadett HB.J/M
'87; Kadett 1.6 Diesel GL Sedan (koffer) '87 ne LS 'B'uflJcona 1.6 HB '87; Ascona 1.6 Diesel Hatchback '87;
1.6 HB Luxus '83; Ascona 1.6 Diesel '82; Opel Cor*'^Luxus TR 2-stuks '83; Kadett Caravan 1.6 Diesel 'SZ'.'M
dett HB 1.2 S '81; VW Jetta 1.6 met LPG Sedan °°jM
Golf 1.6 Diesel C '85; VW Golf GTI nieuw type '80; YV.MCaddy 1.6 Diesel met verhoogd polyester opbouw "b'dß
vo 740 GL div. opties '85;Audi 80 1.8 GLS Sedan '84- JM
Siërra 2.3 Diesel GL 5-drs. stuurbekr. schuifdak 'B''.jlS
Siërra 2.0 CL 5-drs. 87; Ford Escort Estate 1.6 Die|^JJ
5-drs. '87; Ford Escort 1.3 Laser Sedan '84; Ford J|
1.6 Luxus Sedan '83; Ford Escort 1300 Station 5-df= ,
VW Golf 1.8 inspuit '87; VW Kleinbus voor pers.verv"

’1.350,- '76.
* Bovag garagebedrijf" APK keuringsstation j

' VVN-milieukeuringen * Compleet auto-onderho
* Taxatie en schadeherstel * Verkoop van nieu^inruilauto's. Leijenaars autocentrale, Ridder Hoens»-,
Hoensbroek. Infolijn: 045-212091, ook na 18-OOJ^

Kies voor klasse!!!
Kies Honda!!!

ACCORD nieuw overjarig!'
Duizenden guldens voordeel-^

Prelude 2.0EX, nieuwste type!! rood 1$
Accord 2.0zilvergrijs, LPG, mooi ' \f.
Aero-deck EX 2.0 stuurbekr. enz. 50.000km m
Prelude 1.8 EX st.bekr. sch.dak wit ’ 12.500,- \%
Prelude automatic, beige, apart mooi! \9
Prelude zilver, zeer mooi, ’ 4.350,-!!! 1$
Integra 1.5 wit, als nieuw! 14.000km ' m
Civic 1.5 IDemo wit! 1»
Civic 1.3Luxe beige, 36.000 km ' \$
Civic 1.3Luxe wit, 65.000 km " \ft
Civic 1.3Luxe blauw, 89.000 km ' \f
Civic 1.4 GL grijs, 25.000km :-„i'n

Inruil, keuring, financiering, APK, Top-Service■■"

Crombag Auto's B.V.
04490-46260

Geleen, Rijksweg Zuid 236-240__^<gl)
knutselkoopjes
Daihatsu Bus Wide geel

kent. 1982 ’ 2.900,-; Ford
Escort 1979 ’ 1.250,-; Sko-
da 120 LS 1984 ’2.950,-;

Panda 45 1981 ’ 750,-; Fiat
131 TC LPG 1983 ’3.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen, Pa-
rallelweg 34. 045-742121.

Te k. GRINL"" r3 H
(pflastersteinen) n^g.ofl"'
stenen circa 8 ton, J y
Tel. 045-42546a_^-^*1
BMW 318 I, ALPHI'V
rood, bwj. '^ \otffiy

’ 6.250,-. Tel. Q4jH^
Voor Piccolo^ 6

zie verder pag'
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Ruzie

i£at jaarontstond er een ondui-
''Jke ruzie tussen de legerlei-
*6 en de geschoolde militair
i^riswijk. Hij werd uit het leger
rjtooid, gearresteerd en weer?pr voormalige 'maten' vrijgela-
i Als Bouterse toen geweten
J*. wat de gevolgen waren van

verdwijning uit het le-

*" dan had hij zich wel tweemaal
?acht. Brunswijk dook in zijn
jjjoortedorpMoengotapoe op als

Spbin Hood' die banken beroof-
|; reizigers overviel en de buit
geelde onder zijn dorpsgeno-

werd Brunswijk 'ont-
*t' door de bevrijdingsraad inherland, die al jarenzon op een
gelijkheid om Bouterse te ver-een. Brunswijk kreeg vooral
■'■'ele steun en zijn strijd kreeg
""ander karakter. In de ogen van
üterse veranderde Brunswijk

JJ een 'gewone bandiet' in 'een, °ristische bendeleider.
Ijde Nederlandse optiek begon
"aan een optimistische 'mars op
rarnaribo', die halverwege stok-
teen de Surinaamse bevolking
i Uterse liever door middel van
toezingen zag verdwijnen, al
jj*^ men sympathie koesterenr 'Ronnie'.
.de verkiezingsnederlaag van
perse's NDP kwam het jungle-
J^rnando in een vacuüm te-

nt. D e overwinnaars, het Front
JC Democratie en Ontwikke-

w?' hadden toenadering beloofd.
iJï Wandelen ongestoord naar
ita Posten om vrede te bewerk-
*k ''gen," was een van de verkie-w Ssleuzen. Maar dat pakte an-

ders uit. De nieuwe regering kon
slecht tot overeenstemming ko-
men met Brunswijk, en die door
Bouterse nog steeds van 'terroris-
me' werd beschuldigd. ledere stap
die Brunswijk zette, bracht vol-
gens het leger de 'nationale soeve-
reiniteit in gevaar', met steun van
vermaledijde landen als Neder-
land en Frankrijk.

Het was dan ook even slikken
voor Bouterse's eigen aanhang
toen het gesprek tussen 'de twee
bevelhebbers' op gang kwam. De
legerleider Bouterse had begre-
pen dat Brunswijk militair niet
was te verslaan en de politicus
Bouterse was op zoek naar een
bondgenoot tegen de nieuw aan
aangetreden regering. Ondanks
zijn nieuwstevrienden, de opstan-
dige Toekayana-indianen, die na-
men* Bouterse de strijd aanbon-

den met het junglecommando,
werden Brunswijk en Bouterse
vrienden. Brunswijk beklom zelfs
het feestpodium dat was opge-
richt ter ere van 'tien jaar revolu-
tie' in Suriname.

DESI BOUTERSE
op kwetsbaar moment...

RONNIE BRUNSWIJK
...zelfs op het feeslpodium...

Slaggeslagen
Ondanks de pril ontloken liefde
tussen de commandanten zijn er
altijd twee zaken die Bouterse
hebben gehinderd. Brunswijk
mocht zich niet teveel ontwikke-
len als leider van een politiek
autonoom binnenland, wat tot een
'tweedeling'van Suriname zou lei-
den. En Bouterse heeft Brunswijk
er voortdurend van verdacht hand
en spandiensten te verlenen aan
de internationale drugskoeriers.
En dit laatste zou verklaren hoe
Brunswijk steeds aan de moderne

vliegtuigjes kwam, die hij met de
regelmaat van de klok de grond
inboorde tijdens onhandige lan-
dingen.

Blijkbaar is voor Bouterse de tijd
aangebroken om zijn nieuwe
vriend op zijn nummer te zetten.
Precies op de dag dat Brunswijk
zijn aspiraties als leider van het
binnenland ontvouwt tijdens de
vredesconferentie van president
Shankar, wordt hij gearresteerd.
Bouterse, behalve legerleider ook
'hulpofficier van justitie', pakte
Brunswijk op een kwetsbaar mo-
ment. Eén dag voor de vredescon-
ferentie kwam de junglecomman-
doleider met een nogal ongeloof-
lijk verhaal over de vondst van
1000 kilo cocaïne op de proppen.
„Waar of niet"^ daar kan Desi Bou-
terse niet mee zitten. Voorlopig
heeft hij zijn slag geslagenen laten
zien wie de sterke man van Suri-
name is.

marie-annet
van grunsven

Oproep tot
tolerantie

BRUSSEL - In de
komende dagen krij-
gen alle inwoners
van de stad Antwer-
pen een brief in de
bus van hun burge-
meester Bob Cools.
In die brief roept
Cools zijn stadgeno-
ten op zich niet van
de wijs te laten bren-
gen door intensieve
acties van het
Vlaams Blok.
Die uiterst rechtse
partij probeert, aldus
Cools, de burgers
van Antwerpen te-
gen elkaar op te zet-

ten. Het Vlaams
Blok gebruikt, aldus
de burgervader, de
meest onsmakelijke
methoden om de
Antwerpenaren een
gevoel van onveilig-
heid te geven. „Dat
gebeurt via opruien-
de taal die ü in de
vorm van pamfletten
in uw bus krijgt."
Cools verwijt het
Vlaams Blok dat het
haat en nijd wil aan-
kweken en daarmee
de samenleving in de
stad kapot wil ma-
ken. „U moet u niet

bang laten maken en
niet in de verfoeilij-
ke val trappen die
onverantwoordelij-
ke elementen voor u
zetten," aldus de
burgemeester in zijn
brief aan de burgers
van de Sinjorenstad.
Cools kreeg het
laatst aan de stok
met het Vlaams
Blok, toen hij de jon-
gerenbeweging van
deze politieke partij
verbood een congres
in zijn stad te hou-
den. Het Vlaams
Blok staat bekend
om zijn vreemdelin-
gen- en minderhe-
denhaat. In zijn poli-
tiek programma
heeft het snel repa-
triëren van gekleur-
de vreemdelingen
een hoge prioriteit.

Wereldspeler
Hoewel de ABN-top nog maar

pas geleden tijdens de presen-
tatie van de jaarcijfers aankon-
digde op eigen kracht haar weg
te zullen zoeken, leidde de
stroomversnelling in de finan-
ciële wereld ook daar snel tot
andere gedachten. Met als ge-
volg dat de 'normale rituele be-

wegingen' tussen Amro-be-
stuursvoorzitter mr. R. Nelis-
sen en zijn ABN-collega Hazel-
hoff („we spreken elkaar
vaak") op 15 februari een „an-
der karakter" kregen.

„Door een versnelde vrijmaking
en integratie van de financiële
markten is de wereld in feite
één markt geworden. Daarbij
komt dat de snelle technologi-
sche ontwikkeling grote inves-
teringen vereist. Een aantal
banken wil op die markt 'glo-
bal player' (wereldspeler) zijn,
wat inhoudt dat zon bank in
heel veel landen haar diensten

>op het gebied van corporate fi-
nance, dus dienstverlening aan
bedrijven in de ruimste zin van
het woord, moet kunnen aan-
bieden. Daar is grote financiële
slagkracht voor nodig," aldus
Hazelhoff.

Volgens Hazelhoff zijn er heel
grote banken in de wereld die
zich beperken tot hun thuis-
markt. Andere willen het ac-
cent leggen op de regio (bij-
voorbeeld een paar landen als
de Benelux of het blok van de
Duitse mark). Weer andere pre-
fereren een zogenaamde 'ni-
che-positie. Alles kan. maar
zowel Amro als ABN heeft zijn
zinnen gezet op een positie als
'global player'. In totaal zijn er
zo naar schatting een stuk of
zes. Daar horen de Deutsche
Bank in de Bondsrepubliek
bij, de Crédit Lyonnais in
Frankrijk, twee Engelse ban-
ken (National Westminster en
Barclays) en de Citibank in de
VS.

Al deze banken hebben het voor-
deel in landen te zitten met een
relatief groot bruto nationaal
produkt. Daardoor beschikken

zij over een aanzienlijke thuis-
markt. „Wil jevanuit hetkleine
Nederland meespelen, dan
moet je op het gebied van de
kapitalisatie groot zijn," analy-
seerde Hazelhoff. Met een aan-
sprakelijk garantievermogen
(aandelenkapitaal, reserves en
achtergestelde leningen) van
circa 20 miljard gulden be-
hoort "de combinatie Am-

n "r / nieuws

ro/ABN qua vermogen tot de
top. Dat geeft de mogelijkheid
om over de grenzen te expan-
deren en dat is voor een 'we-
reldspeler' uiteraard noodza-
kelijk.

In de komende 10, 15, 20 jaarzal
een bank kunnen worden ge-
bouwd die werkelijk interna-
tionaal is en zijn rol op de we-
reldwijde financiële markten
met verve kan vervullen. Dooi-
de fusie hopen de beide bestu-
ren belangrijke schaalvoorde-
len te realiseren. „In het jaar
2000," voorspelde Hazelhoff.
„zal de nieuwe bank de 1000
grootste bedrijven ter wereld
allemaal als klant hebben."

Nelissen en Hazelhoff legden er
de nadruk op dat allééneen fu-
sie, met als einddoel één geïn-
tegreerde bank, in aanmerking
komt. Samenwerking, in wel-
ke vorm dan ook, zou afbreuk
doen aan de geloofwaardig-
heid van de positie als 'wereld-
speler. Dan mis je immers ka-
pitaalkracht met alle gevolgen
voor de solvabiliteit van dien.

Dat is de mate waarin het aan-
sprakelijk vermogen in staat is
de verplichtingen na tekomen.
Sovabiliteitseisen zijn interna-
tionaal vastgelegd. Hoe groter
het aansprakelijk vermogen is,
hoe groter ook de aangegane
verplichtingen kunnen zijn. En
dat het internationale bedrijfs-
leven teeds grotere financiële
verlangens heeft, behoeft geen
uitleg.

binnen/buitenland

Brunswijk bleef zich in het hol van de leeuw wagen

Bouterse laat zien wie de sterkste is
(ftAMARIBO - „Ik heb me
(iet hol van de leeuw ge-
&gd," zei Ronnie Bruns-
ik onder luid applaus van
11 toehoorders op de eerste
"ssameeting van het

\"glecommando in Moen-

" Daar, en tot in het klein-■ dorpje aan de bovenloop
1 de Marowijne- en de Su-
'amerivier heeft Bruns-
ik verantwoording afge-
'd over zijn plotselinge toe-
bering tot zijn ex-baas le-
leider Bouterse. „Als we
I uitvoering van het Kou-
H-vredesakkoord moeten
'chten, dan is het binnen-
>d in de tussentijd verhon-
rd", was zijn vaste bood-
tap. Hij legde zijn aanhang
11> datvan deregering in Pa-
lïaribo weinig te verwach-
II was. „Bouterse is de baas
de stad, en daarom praat ik

«t hem."

"W november vorig jaarkon me-
fcen zijn ogen niet geloven.
'uterse en Brunswijk ontmoet-
-11 elkaar op een bootje, dobbe-
"d op de Commewijnerivier, tu-
''lVloengo en Paramaribo. „Daar
hij nou, mijn baas," zei Bruns-

'!k trots tegen een televisieca-
ïra vlak voor zijn eerste gesprek
*■ 'de bevelhebber. Brunswijk
*d wat wijlen ambassadeur

Heidweiler altijd voorspeld
fc hij zocht 'als militair' toena-

tot zijn oude milieu,het na-
saal leger waarin hij tot '86 tot'Ie tevredenheid heeft gediend;

Vervuiling
straten

neemt toe
DEN HAAG - Ondanks de ac-
tie hond-in-de-goot ligt bijna
70 procent van de hondedrol-
len op de stoep. Aan veel voor-
komende straatvervuiling als
graffiti, beschadigingen aan
abri's enTommel tussen strui-
ken wordt weinig gedaan. Dit
blijkt uit een inventarisatie
van de Consumentenbond in
14 gemeenten, waaronder
Venlo. De resultaten zijn giste-
ren in deConsumentengids.
De conclusie is dat straatver-
vuiling een steeds groter pro-
bleem wordt, vooral in de gro-
te steden.
De bond wijst erop dat het vaak gaat
om een kwestie van mentaliteit. Het
snoeppapiertje en het lege frites-
bakje worden zo maar op straat ge-
gooid, een bij velen ingeburgerd ge-
drag. Ook de toegenomen welvaart
speelt een rol. Er is meer reclame-
drukwerk en er zijn meer wegwerp-
verpakkingen. Indien niet afdoende
opgeborgen is een windvlaag vol-
doende om dit spul te laten rond-
zwerven.

Ook aan schoonmaakactiviteiten
schort het een en ander. Zo worden
bakken voor afval, papier en glas
vaak niet tijdig geleegd. Vuilniszak-
ken worden te vroeg buitengezet en
veegwagens leveren nadat de vuil-
nisauto is langsgeweest onvoldoen-
de werk, behalve soms in hoofd- en
winkelstraten.

In 26 buurten ging de Consumen-
tenbond samen met plaatselijke
werkgroepen op zoek naar kapotte
vuilniszakken, glasscherven, hon-
dedrollen, graffiti en andere viezig-
heid op straat. Hoewel steden met
meer dan 100.000 inwoners gemid-
deld per persoon meer geld aan rei-
niging uitgeven dan de wat kleinere
plaatsen is het daar doorgaans veel
viezer dan in kleinere plaatsen.

Hongarije
Hoewel volledige duidelijk-
heid pas na de tweede
stemmingsronde op 8 april
verkregen zal worden, heb-
ben de e.erste vrije, demo-
cratische verkiezingen in
Hongarije sedert 43 jaar
reeds de nodige significante
resultaten opgeleverd.
Naar analogie van de ge-
beurtenissen in Oost-Duits-

land hebben ook in Hongarije communisten en socialisten een ne-
derlaag geleden. Zij die straks in het land de dienst gaan uitmaken,
zitten overwegend rechts van het midden. Daarmee staat vast dat
het land het 'goelasj-socialisme' definitief vaarwel heeft gezegd.
Bijna een halve eeuw socialistische planeconomie heeft ook de
Hongaren meer gekost dan opgeleverd. De weg naar een (vrije)
markteconomie ligt thans open, maar de obstakelsop dieroute zijn
even talrijk als venijnig. Een geordende overgang naar de gewen-
ste, nieuwe structuur houdt onder meer in dat de Hongaarse bevol-
king met een reeks pijnlijke aanpassingsmaatregelen geconfron-
teerd wordt.

Voor een coalitie komen welbeschouwd vier partijen in aanmer-
king. Behalve het burgerlijke Hongaarse Democratisch Forum, de
Vrije Democraten en de op het platteland actieve Onafhankelijke
Kleine Boeren is dat de huidige regeringspartij, de Hongaarse So-
cialistische Partij - voorheen de CP. Hoewel de HSP maar net tien
procent van het stemmentotaal in wacht sleepte, bezit zij onvermin-
derd formaat en uitstraling. Het alom als constructief ervaren be-
leid van het zittende kabinet onder aanvoering van premier Ne-
meth en de houding van de regering in het conflict met Roemenië
hebben overal indruk gemaakt. Ondanks het bestaan van anti-so-
cialistische stromingen, die zich vooral in de liberale partij en onder
de boeren manifesteren, geven de socialisten op nauwelijks verho-
len manier blijkvan hun bereidheid zitting te nemen in een komend
regeerverbond.

Veel, zeer veel Hongaren - onder hen ook niet-communisten - zijn
niet vergeten dat het aan de top van de vroegere CP onder haar
toenmalige leider Karoly Grosz te danken is geweest dat het land
zich tot de democratie bekeerde, en in hetverlengde daarvan ach-
ten zij de huidige premier Nemeth en minister Hom van buitenland-
se zaken bij uitstek geschikt om zitting te nemen in een toekomstige
pluriforme regeringssamenstelling.

Het recente inferno in Transsylvanië heeft in Hongarije tot een na-
tionale aaneensluiting van de politieke partijen geleid. De conclu-
sie lijkt gerechtvaardigd dat het land in de aanloop op een nieuwe
toekomst aan eenzelfde eendrachtige opstelling behoefte heeft, in
de vorm van een regering met een zo breed mogelijk draagvlak en
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. IIJ

'Gebrekkige controle ' en geen grondradar

Piloten: Zaventem
steeds onveiliger

BRUSSEL - Belgische piloten ma-
ken zich ernstige zorgen over de vei-
ligheid van de nationale luchthaven
Zaventem. De situatie op die lucht-
haven wordt alsmaar slechter, aldus
de Belgische vereniging van burger-
luchtvaartpiloten.

De voornaamste klachten die het
vliegend personeel heeft zijn de vol-
gende: de technische uitrusting van
de belangrijkste luchthaven van het
land ligt 'onder de normen', verou-

derde procedures beperken de ca-
paciteit van de luchthaven en er zijn
te weinig gekwalificeerde piloten.
Dat tekort aan piloten leidt volgens
de vereniging tot een vermindering
van de kwaliteit van de burgerlucht-
vaart en tot een verminderde veilig-
heid. Veel piloten die met een bui-
tenlands brevet vliegen zijn meer
dan het aantal wettelijk toegestane
vlieguren in de lucht.

Een andere klacht die de pilotenver-

eniging tijdens een persconferentie
dinsdag in Brussel op tafel legde is
dat er vrijwel geen controle is op het
gebruik en het onderhoud van char-
tervliegtuigen. Verder heeft Zaven-
tem nog steeds geen grondradar De
piloten achten die onmisbaar. Zo-
lang die (al lang beloofde) grondra-
dar ontbreekt zijn de verkeerslei-
ders niet in staat om bij slecht zicht
vliegtuigen voldoende te begc
den.

Het ontbreken van voldoende ti
nische uitrusting op Zaventem
maakte dat er grote vertragingen
optreden en dat men vaker dan nor-
maal moet uitwijken naar andere
luchthavens. Als er binnen korte
tijd geen verbetering worden aange-
bracht, zal Zaventem volgens de pi-
loten afglijden naar het niveau van
een regionale luchthaven.

Amro en ABN willen mondiaal een belangrijkerol spelen
Waarom gaan de twee grootste

Nederlandse banken, Amro en
ABN, nu pas over een fusie
praten en is dat al niet jaren
eerder gebeurd? Het antwoord
is dat de minister van Finan-
ciën en De Nederlandsche
Bank daar destijds wegens de
structuurwetgeving (lees: con-
currentie) geen toestemming
voor hadden verleend. Maar in-
middels is de financiële wereld
veranderd. „Alles is," zoals
ABN-bestuursvoorzitter mr. R.
Hazelhoff het maandag tijdens
een toelichting op de voorge-
nomen fusie uitdrukte, „in een
stroomversnelling gekomen."
Op de Nederlandse markt zijn
de laatste jaren grote interna-
tionale partijen verschenen. In
Denemarken hebben drie ban-
ken zich aaneengesloten en
ook in Zweden bijvoorbeeld
„gebeurt van alles."

Intern bestuderen beide banken
die veranderende wereld al ja-
ren. En zowel ABN alsAmro is
na vele analyses tot de conclu-
sie gekomen dat schaalvergro-
ting de aangewezen weg is om
verder te gaan. Na het misluk-
ken vorig jaar van de bespre-
kingen over vérgaande samen-
werking tussen de Amro Bank
en de Generale Bank uit België
ontstond voor de eerste een
nieuwe situatie.

Machtspositie
Door de fusie van Amro en ABN

ontstaat een enorme bank die
in Nederland op veel terreinen
een machtspositie inneemt.
Bijvoorbeeld in de sector grote
bedrijven, in de kredietverle-
ning, bij transacties op de kapi-
taalmarkt (emissies, het naar
de beurs brengen van bedrij-
ven), in het effectenverkeer.
Op die machtsconcentratie
aangesproken, zei Nelissen dat
hier niet met Nederlandse
maar met Europese maatsta-
ven moet worden gemeten.
Qua balanstotaal beletten
Amro en ABN samen (ruim 350
miljard gulden) de zevende po-
sitie op de Europese banken
top-10.

Hoffelijkheidshalve hebben bei-
de banken in Brussel verteld
dat zij van plan zijn te gaan fu-
seren. Een aanmeldingsplicht
is er niet, want het Verdrag van
Rome gaat over Europese con-
currentie. In principe zou de
minister van financiën een fu-
sie tussen de Amro Bank en de
ABN Bank kunnen verbieden,
maar Kok heeft al laten weten
er geen enkel bezwaar tegen te
hebben.

hans amesz
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Auto's

0 1I
RENAULT

Top-occasion
diverse merken

met 1 jaar garantie
12 maanden garantie '6 maanden uitgestelde f

betaling '12 maanden 0% rente '24 maanden 4,9% rente [
36 maanden 6,9% rente |

Max. te financieren bedrag
’lO.OOO,-

Kerres b.v.
Dom. Mynstr. 25, Kerkrade -Tel. 045-452424 -Opel Omega 2.0 I '87 1e eig. '’19.500,-; Opel Kadett Se-

dan 1.3 '86 ’ 12.500,-; Opel !
Rekord 2.0E aut. 84 1e eig. I
’9.250,-; Opel Kadett '80 i
’2.750,-; Audi 80 I.BS '88 I
1c eig. ’27.500,-; Audi 80 t
cc '86 1c eig. 45.000 km. :
’16.000,-; Audi 100 es '85 ,
’16.750,-; Audi 100 es '80 ,
'82 ’3.000,-; Citroen CX j
TRO turbo 2 '87 1c eig. ;
’20.750,-; Citroen CX 25 :
GTI turbo '86 1c eig.

’ 19.750,-; Citroen Visa 14 'TRS '86 1c eig. ’7.750,-; i
Citroen Visa 11 RE '86 1c I
eig. ’ 7.500,-; Citroen 2CV6 <'85 ’ 4.500,-; Citroen CX 25 \
RD combi '85 ’ 11.500,-; <Citroen BX 14 RE 86 '87 1c 'eig. v.a. ’ 10.250,-; Mits. j
Lancer 1.5 GL combi '87 1c
eig. nw. model ’16.250,-;
Mits. Lancer D '86 1c eig. '’ 9.000,-; Mits. Galant turbo
D '84 ’ 7.750,-; Toyota Co- {
rolla combi DX D '86 1c eig.
’9.250,-; Alfa Romeo 75 t
2.0 '86 1c eig. ’ 17.500,-; <Volvo 245 GL Combi '82 :

’ 10.250,-; Volvo 245 GLD ;
Combi 83 1c eig. (

’ 15.500,-; Volvo 240 GL :
'81 ’ 4.750,-; Volvo 340 aut. .
84 ’ 7.750,-; Volvo 340 GL ''82.'83 v.a. ’4.500,-; Peu- !
geot 505 SX '86 1c eig.

’ 11.750,-; Peugeot 205 'Accent '84/86 v.a. ’ 9.000,-; I
Saab 900 i '85 ’13.500,-; I
Lancia Prisma 1.6i '87 1c :
eig. ’14.250,-; Ford Scor- .
pio 2.5 CLD '87 1c eig.
’20.750,-; Ford Siërra 1.8 j
Laser '86 1c eig. ’ 14.250,-; :Ford Siërra '83/85 v.a. ,
’ 7.750,-; Audi 80 GT coupé .5S '81 ’9.750,-; Honda
Prelude EX '85 ’16.500,-; I
Ford Escort 1.6 D Van '84 i
’5.750,-; Ford Escort 1.3L i
'84 ’7.950,-; Ford Escort '1.6 GL '87 1c eig. j
’17.500,-; Honda Jazz 84 \
’8.500,-; BMW 3201 '84 ,
’13.750,-; BMW 316 4-drs. ''84 ’ 14.500,-; BMW 316 ]
au*. '82 ’ 6.750,-; BMW 728
I '82 ’ 7.750,-; VW Jetta D■■
'85 1e eig. ’ 12.500,-; VW 'Passat CL Combi D '85 1e !
eig. ’ 10.500,-; VW Passat i
Combi Turbo D '87 1e eig. ;
’19.750,-; Renault 25 GTS :
'86 1e eig. ’ 14.250,-; Re- |
nault 9 GTL '83 ’4.000,-; ,
Lada 2104 Combi '86

’ 6.750,-; Mazda 323 GLX ;
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Fiat 'Ritmo 60 L '86 1e eig. ,
’6.750,-; Fiat Uno '84,85
va. ’ 6.500,-; Fiat Panda 45 !
'84 ’4.250,-; Citroen GSA I
Combi- '82 ’2.250,-; Alfa 'Güjlietta '80 ’ 1.250,-; Che- :
vrólet Malibu '80 ’2.500,-; :
Opel Kadett D '83 ’ 5.250,-; |
VW Passat Combi aut. '82 ■
’ è.750,-. Tal van goedkope ■inruilauto's van SINT- 'MAARTENSDIJK. Trichter- 'wsg 109, Brunssum. 045- '2a9080. '—" ITé k. gevr. LOOP-sloop en ,
schadeauto's, correct met ,
vrijwaring. Tel. 045-443996 "gratis afhalen tot 's avonds \
10.00 uur.
Te koop gevr. alle merken <auto's, schade of defect :
geen bezwaar. 045-416239. \
Te k. VOLVO, wit, 340 GL, "bwj. '82, 5-drs. Tel. 045- -712176. <
Te koop Toyota COROLLA .
HB, '87. Tel. 045-318972, ]
na 18.00 uur. :
Honda CIVIC aut. '80

’ 2.900,-; VW Golf D '79 ■’3.600,-; Renault Fuego -1600 GTL '81 ’4.500,-; Mit- 'subishi Galant '80 ’ 1.900,-; I
Colt '79 ’1.950,-. Oude j
Landgraaf 101 Schaesberg- (
Landgraaf 045-311078 |
Te k. weg. omst. z.g.a.n. !
PEUGEOT 309 GTI, zw. .
met., centr. vergr., electr. 'schuifdak, electr. ramen, j
nw. banden, bwj. '88 (7-3), |
km.st. 30.000. vr.pr.

’ 27.000,-. 045-464535. _ j
AUDI 80 GLS, type '80. APK "4-drs., i.z.g.st., ’2.250,-. |
Tel. 045-720951. (
Te k. weg. aanschaf nieuwe. "auto BMW 316, bwj. '84, ,
LPG. Tel. 045-219609. j
Te k. BMW 520i, bwj.'Bs, i
org. 89.000 km., veel extra's ]
o.a. met lak, shuif/kanteldak, :
sportvelgen, trekh., elect. |
spiegels, 5-bak, radio/cass., |
elect. deurvergrendeling, in
staat van nieuw. Inr. mog. j
Heerlerweg 67, Voerendaal. ;
Tel. 045-751605. ■
CHEVETTE type Kadett, :
bwj.'79, m. sportvelg. en
APK, ’ 1.150,-. 045-230346 \
Tek. CITROEN BK 19 TRD :
kl. wit, bwj. '84, 145.000 km, "i.g.st. Tel. 04455-1203. ;
CITROEN GSA bwj. '83, (
zeer mooi. Inruilen voor ,
automaat. Tel. 045-724303. <
Lelijke EEND, '82, 28.000 i
km, ’2.150,-. Jan Campert- :
str. 24, Heerlen-Molenberg. <
INKOOP goede auto's, cont. j
geld. Joosten, Scharnerweg «3, Maastricht. 043-634978. <
Te k. GEVRAAGD auto's en 'bedrijfsauto's, schade of de- 'fect geen bezwaar, ook 'sloop. Tel. 045-720200 ]
Wat VERKOPEN? Adver- "i
teer via: 045-719966. p

INRUILAUTO'S v.a. ’500,-
-tot ’ 5.000,- o.a. Kadett,
Mazda. enz. Heerenweg
248, H'heide/ Heksenberg
FIAT 133, bwj.'79, APK 04-
-'9l, 100% in orde, vr.pr.
’750,-. Tel. 045-327013.
Te k. Fiat RITMO 65 L i.z.g.
st, bwj. 8-'Bl, APK 9-'9O vr.
pr. ’ i:400,-. 04754-86345.
Fiat FIORIKIO Bestel, 1987
en 1984, kl. wit, mr. mog.
Autobedrijf Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal na 17.00 uur
Te k. Fiat PANDA bwj. '84,
zuinig en als nw. ’ 4.250,-.
Tel. 045-453572.
Fiat PANDA '85, ledere
keur. toegest. ’ 5.800,-. Tel.
045-424765, na 17.00 u.
Ford TAUNUS Bravo nw.
model, bwj. '80, LPG, op-
knapper, pr. ’ 675,-. J. Pe-
terstraat 2, Roosteren.
Te k. Ford GRANADA 6 cil.
LPG, trekh., nw. cil.koppen,
gasinstall., lichte schade, vr.
pr. ’ 1.500,-, tel. 045-
-458301 na 1500 uur.
Te k. Ford MUSTANG 6 cyl.
i.z.g.st., APK, bwj. '80, vr.pr.

’ 3.250,-. 04754-86345.
Ford ESCORT 1600 Sport,
oud model, bwj. 81 sport-
wielen 5-bak, zilvermet.,
deze auto is als nieuw, APK
'91, ’ 2.900,-. 045-323178.
Ford GRANADA 2100 GL D,
nieuwe motor, 20.000 km,
pap. ter inzage, bwj. '83,
APK '91, auto in perf.st.
’3.450.-. 045-323178.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
type '81, APK, kl. groen, 4-
drs, Demstr.26,Hoensbroek
Te k. Ford CAPRI bwj. '79,
2.3 L, APK gek. tot 91. Tel.
04490-53054, na 18.00.uur.
Te k. Ford ESCORT 1600 D,
bwj. '85. Inruil mogel. Div.
extra's. Tel. 04490-23085.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'79, ’ 2.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Honda ACCORD cou-
pé, grijs-met. Bwj. 80, APK
gek., te bevr. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.
Te k. MAZDA 929 S, bwj.
'77, APK 4-'9l, pr. ’950,-.
Tel. 045-272684.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Kleine open VRACHT-
WAGEN, Mazda E 1600
Pick-up Benzine bwj. '84,
als nieuwe laadbak, dubb.
lucht, APK. i.z.g.st.
’4.500,-. 045-323178.
Te k. van part. MERCEDES
300 D, aut. 1982, in prima
staat, vr.pr. ’ 10.000,-. 045-
-253222.
Te koop MERCEDES 190
D, jan. '85, 93.000 km,
stuurbekr., alarm, cv.,

’ 26.500,-. 045-253593.
Mitsubishi LANCER 4-drs.
1200 GL, LPG-install., APK
'91, bwj. '82, ’2.350,-. Tel.
045-323178.
Mitsubishi SAPORRO GSR,
'83, evt. mr. mog. Tel. 045-
-322741.
Te koop Mitsubishi COLT
Eterna, z.g.a.n., eind '84.
Tel. 04490-29217.
Mitsubishi GALANT station-
car, 1982, kl. zilver, plm.
65.000 km., nw. band., opti-
male cond., mr. mog. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
Nissan STANZAR 1600, bwj
82, ’ 3.950,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstraat 2,
Schinnen, 04493-2211
Opel KADETT D 1200 N t.
'80, APK 8-'9O, pr. ’ 2.250,-
Tel. 045-444481.
Opel KADETT 1.8 S kl. wit,
10-87, LPG, br. velgen,
66.000 km, verk. in abs. nw.
st. ’ 14.750,-. 045-423265.
Te k. KADETT Hatchback
1.2 LS, bwj. sept.'Bs, kl. wit.
Tel. 045-321528.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, als. nw. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Opel REKORD 2.0 S t. '81,
LPG Vialle, trekh., sportwln.,
get. glas, duurste uitv., vr.pr.

’ 2.950,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Opel KADETT 1300, 3-drs.
bwj. '81, APK i.z.g.st.
’2.950,-. 045-323178.
Opel CORSA 1.2 STR, bwj.
83, blauw, 2-drs., 97.000
km, ’6.500,-. Na 19.00 uur
04490-26760.
Te k. Opel ASCONA 1900
4-drs., 11-79, beslist
i.z.g.st., vr.pr. ’3.250,-,
inruil stationcar mog.
Dorpsstr. 19 Bingelrade.
Te k. Opel MANTA, bwj.'77.
nw. motor, 2.0 E, 1982, GTE
uitgeb., m.l. sch., vr.pr.

’ 1.100,-. Ford Escort VAN,
bwj.'Bl, nw.motor, '85, 1300
S, vr.pr. ’3.200,-. 04492-
-1284, Steenweg 6, M-'beek.
Te koop KADETT C '79, pr.
’1.950,-. Tel. 04459-1806, :na 14.00 uur.
Te koop Opel MANTA, bwj.
'81, mr. mog. Caumerweg i
38, Heerlen.
Opel KADETT 12N, m.'Bl, !
APK 3-91, blauwmet., i.z.g. 'st., ’3.250,-, Lampisterie-
str. 2 Hoensbroek. 'Te koop Opel CORSA \
Swing, bwj. , '88, 3-drs.,
’13.500,-. Bovenderstraat
20, Merkelbeek. ;
STATIONCAR Opel Kadett i
12S, 5-drs., bwj.'Bo, APK'9I i
i/r.pr. ’3.250,-, tel. 045- I
323576. 'Te k. PEUGEOT 305 bwj. '80..APK 3-'9l, i.z.g.st. vr. 'Dr. ’ 1.100,-. 04490-10646. !

ASCONA 16 LS 10-'B6,
LPG, 86.000 km, wit, 2-drs.,
alarm, stereo enz., als nw.

’ 10.750,-. Ook ruilen Golf
nw. mod., 04406-14408.
PEUGEOT 305 bestel diesel
bwj.'B2. Tel. 045-315199.
PEUGEOT 205 1.1 Accent,
bwj. okt. '87, nw. model, km.
st. 34.000, als nw., ANWB-
keuring toeg. 045-228469.
PEUGEOT 505 GL, 1982,
groenmet., kantel/schuifdak,
radio, trekh., optimale cond.,
inr.mog. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605
Te.k. RENAULT 18 TS com-
bi bwj. '79, kl. rood, ’ 850,-.
Tel. 045-425460.
Spec. aanb. automatic
RENAULT 5, org. 47.000 km
kl. zilver, nieuwst., ’ 3.900,-
Inr. mog. Autobedrijf Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605
Te koop R 4GTL, bwj. '79,
APK 2-'9l, pr. ’700,-. Tel.
045-215554.
Te k. Seat RONDO bwj. '85.
Kochstr. 57, Landgraaf-
Schaesberg. 045-317816.
SKODA 105 S, '87, deze
auto verk. in nw. st. met wei-
nig km. voor slechts

’ 5.450,-, met garantie en
betaling in overleg bij' uw
Skoda-dealer, Gar. Centraal
Geleen, Rijksweg centr 97.
Te k. SUZUKI Alto 3-drs.
bwj. 11-'B4, als nieuw
’5.250,-. Tel. 045-316940.
SUZUKI Jeep SJQ 410, kl.
rood, 1983, geel kent.,
cabrio plus hardtop, en ex-
tra's. Tel. 04455-1489.
Te k. TOYOTA 1000 de Lu-
xe, bwj.'77, ’ 700,-* Sma-
ragdstr. 10, Heerlen. Tel.
045-725586.
Toyota COROLLA VAN luxe
bestel diesel, 1987, blauw-
met., weinig km., perf. on-
derh., mr. mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Toyota STARLET De
Luxe bwj. '80, APK 13-2-
-'9l, zeer mooi, ’1.950,-.
045-218925.
VW GOLF 1.6 C kl. rood,
12-'B7, 1e eig., verk. splin-
ternw., km. 61.000,

’ 15.750,-. 045-423265.
Te k. VW JETTA 1600 LS,
rood, bwj. '80, in nw. st.,

’ 3.650.- 04490-47737.
Te k. VW POLO Oxford, bwj.
'83, apart mooi, event. inruil
mog. ’ 6.250,-. Gouwestr.
9, Beersdal. Heerlen.
Te k. VW GOLF GTI 81,
5-bak, ATS, uitbouw, z.mooi
’7.250,-, evt. mr. Tel.
045-316940.
Te koop VW GOLF, bwj. '86,
vr.pr. ’ 12.750,-. Inr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
VW POLO, 3-drs., '79, APK
5-'9l, orig. zeldz. mooi en
goed (2e wagen), ’ 1.950,-.
V. afspr. 04490-10246.
Te k. VW GOLF LX diesel,
bwj.'B3, als nw., kl. wit, APK
gek., vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-312354.
Te k. VW SANTANA bwj. '85
APK 21-02-'9l. Tel. 04454-
-3420, na 18.00 uur.
Te k. van Volvomedew.
VOLVO 345 DL 1400,
5-speed, mei '89, 9.000 km.
Tel. 045-728537.
Te k. VOLVO 343 DL autom.
bwj. '78 i.z.g.st., APK 3-'9l,
pr. ’1.350,-. Tel. 045-
-310427 of 045-314967.
T.k. geweldig mooie, zuinige
VOLVO 66 GL automatiek
(km.st. 8.000), kl. zilvermet.,
APK '91, pr. ’3.750,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Opel Kadett 1200 Stationcar
5-drs. '85; Corsa '83; Kadett
1200 '86; Ford Siërra 1600
5-drs. '87, nieuw model;
Ford Scorpio 2.0 GLI '85;
Mazda 323 '82 ’4.500,-;
VW Golf CL 1300 '86; Ford
Siërra 2.0 '84; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. stationcar '86;
Lada 2107 84 ’4.000,-;
Honda Civic '81 ’ 3.500,-;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80

’ 3.000,-; Opel Kadett
Sedan '87 automatic; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Ka-
dett 120084’ 7.750,-; Ford
Taunus 1600 '82 ’3.500,-;
Toyota Corolla, zeer mooi
'80 ’3.000.-. Auto's met
Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
stetion. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83 ’6.750,-;
Opel Corsa 1.2 rood type '88
’13.750,-; Ford Siërra 2.0
5-drs. blauwmet. '85
’13.750,-; Escort 1.3 div.
extra's blauwmet. '82
’6.900,-; Fiësta zilvermet.
type '85 ’7.750,-; Escort
1.3 4-drs. automatic, goud-
met. '80 ’ 2.500,-; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82
’2.750,-; Fiat Panda 1000
S grijsmet. 87 ’9.500,-;
Golf 1.6 CL rood, type 85
’11.900,-; VW Golf D div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 1.900,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80 ’2.250,-;
Honda Civic groenmet. '81
’2.900,- VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering-
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.

f 500,- tot ’ 50.000,- voor "Uw AUTO, schade of defect l
geen bezwaar. Tel. 045- I
723076 of 727742. !
KADETT 16 S Caravan '86; i
Kadett 13 LS'B7; Kadett se- 'dan 13 LS '86; Corsa 12 S ;
TR '87; Kadett 12 LS '86; <Kadett 12 S2x'B4; Corsa 12 :
S '84; VW Jetta '80; Fiat ,
Panda '86. Automobielbedr. j
J. Denneman, Raadhuisstr. .
107, Hulsberg. .
Te k. leuke VW-GOLF Die- :
sel '80, BMW 316 '79, Fiat ,
Panda 45 '82, Suzuki Alto
FX'B2, Opel Kadett 1.3580
prachtige Citroen BK 14 RE ■zilv. met. '83, Opel Kadett
stationc. '80, Mitsubishi
Lancer GL LPG '82, Opel
Ascona 1.6SLPG model '82
mooie Dalhatsu Charade
XTE '83, Mazda 323 bestel
LPG '84, Honda Quintet '81, I
leuke Kadett '79, VW-Golf
'79, VW-Golf Diesel '78. "Steeg 33, Stein, zondag
kijkdag.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak j
11-85; Opel Ascona 16S 4- ,
drs. '83; Mazda 626 GLX 20 ,
diesel 11-'B4; Subaru 1800 :
GLS autom. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 Itr. '82; Citroen Visa IGT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S beri. 5-drs. '81; Ford
Escort 13 GL LPG '80; 2x 'Datsun Cherry '80; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79;Ford
Escort'l3 GL aut. '78; ITino-
centi 90 L 1c eig. '80; Ci-
troen GSA 5-bak '82; Fiat
Ritmo 65 CL '80; Renault 18
TS 1c eig. '81; Fiat 128 1300
CL '78; Renault 5 Alpine '77 '’ 1.500,-; Manta GTE i.z.g.
St. voor liefhebber; Caravan ■Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u.-Zat. 10.00-17.00 v.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
FIËSTA'79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
INKOOP alle typen- auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. gevr. OPKNAPAUTO.
Tel. 045-225913.
Te koop uit faillissement Su-
baru Mini JUMBO, highroof,
geel kent. '85 ’ 5.750,-;
Opel Rekord 2300 Diesel
'84 veel extra's, ’ 7.950,-;
BMW 316 LPG div. extra's
’5.950,-; Opel Rekord 2.0
S '81 APK ’2.750,-; aan-
hangwagen ’ 450,-. Kissel
46A Heerlen. 045-723142.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
VW GOLF GTI, bwj. '81;
Golf C bwj. '82; Peugeot 505
GR, (LPG), bwj '83; Passat
LD 5-drs. stationcar, diesel,
bwj. '80; Jetta GLD (diesel),
bwj. '81. Autobedr. Bruns,
Bleyerheiderstr. 123, Kerk-
rade. 045-453487.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! Auto van
de week Ford Siërra 1.8 CL
Combi wit zeer mooi '87.
Opel Kadett 1.6 SLS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi 'è4; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; BMW 520 I met
zeer veel extra's blauwmet.
'84; Mazda 323 HB 1.3 bei-
ge '86; Mazda 323 HB 3DX
1100 beige '82; VW Golf A-
vance 1.8 I groenmet. met
veel extra's km.st. 12.700
'88; Seat Fura L blauw Playa
uitv. '85; VW Golf CL 1.3
rood '85; Lada 1200 Ivoor
speciale aanb. '87; Volvo
360 Injection sedan met gas
grijsmet. '87; Volvo 360 2.0
GL rood excl. auto met veel
extra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's, duurste
uitv. '85; Honda Civic 1.4 GL
16 klepper als nieuw grijs-
met.'BB; Toyota Supra Tar-
ga 3.0i 24 kleppen alle ex-
tra's wit nw. model '86; Ford
Escort 1.3 Laser wit '86; Ci-
troen Visa Leader S 6als
nieuw '86; BMW 316 beige
'81; Opel Kadett HB 1.3 S
GT rood km.st. 57.214 11-
-'B5; Opel Kadett 1.2 SC 4-
drs. grijsmet.'B7; Lada 2107
1.5 GL beige 85; Lada 1200
S rood met gas '84; Lancia
Bèta HPE 2.0 IE blauw excl.
auto '83; Peugeot 205 XE
spec. uitv. wit '86; Ford Es-
cort 1.3 aut. goudmet. '79;
Mazda 626 bruinmet. '81;
Mitsubishi Colt GL grijsmet.
'81; Ford Fiësta 1100 L rood
'78; Volvo 343 blauw '82;
Volvo 66 L groen '81; Volvo
66 L rood '79; Skoda Rapid
Coupé zeer mooi km.st.
32.150 beige '83. Diverse
spec. aanbiedingen op
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jr. volledige garantie.
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. APK
speciale aanbieding nu

’ 50,-. zonder afspraak
klaar terwijl u wacht. Auto en
APK centrum KEULARTZ
BV, Locht 42-83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
Te k. HONDA Prelude, bwj.
'81, zilver metal. div. extra's.
vr.pr. ’ 3.950.-. 045-254994
Te k. LANCIA Delta, 1600
GT, bwj. '83, ’4.950,-.
Autobedr. Dortangs Altaar-
str 2, Schinnen, 04493-2211
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
87, i.z.g.st. 04498-52371.

Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.
Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82
schadevrij, eerste lak,

’ 4.500,-. Deze auto moet U
beslist zien. In nieuw st.
045-721660.

Tek. BMW 316, bwj. '81, nw
banden ’ 4.500,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen, 04493-2211.
Van dame Fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuw, vr.pr. ’ 5.500,-.
04490-39127.
Te k. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinner>. 04493-2211.
Tek. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
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.

Sloopauto's 'Te k. gevr. loop-, sloop- en 'SCHADE-AUTO'S. Ik betaal !
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049. 'Te k. gevr. SLOOP- en .
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en SCHA- .
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481

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

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Ge'evers Nuth
Tel. 045-244242 'ROBBY'S gebruikte auto- '—~ ~

onderdelen. Inbouwen met Aanhangwagens
garantie mog. 045-224123. aanhangwagens en aNc
Piccolo's in het Limburgs losse onderdelen. Jo Knops,
Dagblad zijn groot in RE- Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
SULTAAT! Bel: 045-719966. Tel. 04490-12718.

Motoren en scooters

Krad Kluft Met een piccolo in het
Kleding v. motorrijders Limburgs Dagblad raakt u

In- en Verkoop uw oude spulletjes 't snelst
Voordelige nieuwe kwijt. Piccolo's doen vaak

merkartikelen. wonderen... Probeer maar!
Adalbertsteinweg 97 Tel. 045-719966

Aachen 09-49-241 -511507

(Brom)fietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

* Gratis testrijden op ATB-'s.
* Diverse speciale aanbiedingen op onderdelen en ace.

* Kortingen op diverse fietsen.

IHs&\ Willy RekerS Fiets en Schaatssport (^
Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.

Goedkope
bromfietsverzekeringen

bij

Assurantiebedrijf
Offermans

Kaalheidersteenweg 107, Kerkrade. Tel. 045-410500.
Autom. ’ 96,- p.jr.; Versnelling ’ 280,- p.jr.

Plaatje direct op kantoor af te halen.
Te k. HONDA MT, wit '85,

’ 900,-; tev. Puch Maxi bwj.
'86 ’ 700,-. Beiden i.g.st.
Tel. 045-250470.
Te k. HONDA MB 5 met 2
helmen van ouder pers. pr.
’750,-. Tel. 045-315477.
Te k. SUZUKI TS 50 X, bwj.
'87, weinig gel., i.z.g.st., vr.
pr. ’1.750,- met helm, na
17.00 uur, Eggelaan 32,
Brunssum.
Te koop gevraagd DAMES-
BROMMER; snorbrommer
en papegaai. 045-321231.
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen bij Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
T.k. MOUNTAINBIKE, Giant
Gold Rock, mod. '90, met
garantie. Tel. 045-242669.
Te k. PUCH Maxi Pearly,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Watersport
Boten-motoren in- en out-
boards - Johnson, merc.
Yamaha rep. ond. service
Zodiac opbl. boten v.a.

’ 1.885,-, 2.60 mtr. Ing. br.
1.50 mtr voor 4 pk. motor.
SNIJDERS, Markt 36a,
M'tricht. Tel. 043-214652,
Korvetweg 14, M'tricht. Tel.
043-633034.

Vakantie
St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’ 225,- en v.a.
’475,- p.w. 02246-3109.
Te k. en te h. op Camping
Haciënda te REMERSDAAL
(Belgisch Limburg), 4 en 6
pers. nieuwe stacaravans
en Chalets, tevens huur
jaarplaatsen voor stacara-
vans en toeristische plaat-
sen, nieuwe eigenaar (Lim-
burger). ml. 04740-1633
LAUERSOOG, 6-pers. bun-
galow v. alle gemakk. voorz.
met visbootje aan de steiger
te bevr. 05987-12093.

Caravans/Kamperen

o 0

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

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.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. CHATEAU 350 XX
Elite '84, met w.r., tent en
vele access. 04405-3328.

ALPEN-KREUZER 1990
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nog
enkele modellen met

’ 700,- voorjaarskorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet .... Voordeliger
kan niet. Caravans 1990:
Burstner-Hobby-Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met korting. Voorten-
ten Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie, remmentest
en schade-expertise. Cara-
van-Import Feijts, Hoofd-
straat 84, Amstenrade.
04492-1860.
le k. 4 pers. KAMPEER-
TENT ’700,-. Tel. 045-
-425460.
Te k. TOURCARAVAN s-
pers. Burstner de luxe, m.
rondzit, ringverw., douche-
ruimte, ijskast en kachel,
gew. 800 kg, nieuwe PVC-
voortent (nog niet gebruikt)
bwj. '87, pr. ’11.000,-.
Tel. 045-323178.
Te k. Caravan DETHLEFFS
type Camper, 3 tot 4 pers.,
kent.'B3, mcl. ijskast, kachel,
nw. voortent, evt. stalling,

’ 7.950,-. Tel. 04492-4654.
Te koop 4 pers. KAMPEER-
AUTO inruil motor event.
mog. Tel. 045-740406, na
18.00 uur.
Te k. 8 pers. STACARAVAN
met w.e., douche, op camp.
België plm. 20 km. van
grens binnen- buitenbad, en
whirpool. 04490-32235
HH-AVONTURIERS Opel
Blitz Camper '74 onver-
woestbaar nw. eenv. inricht,
koelk. veel bergruimte fiets-
rek ’ 4.250,-. 045-324704.
Te koop ADRIA caravan
mcl. Brands voortent, pr.no.
t.k. Tel. 045-442927.
Kip CARAVAN 5.10 m. de
luxe '76, ’3.500,-. Emma-
straat 10, Hrl. 045-715206.

Te k. 3 pers. TOERCARA-
VAN Contructam IT 320,
met z.g.a.n. voortent, kachel
en koelkist. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.

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.

Kontakten/K lubs

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullieook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

Privéhuis Michelle
Wip 'ns binnen!!!

Nieuw Pasealle en Sandra
045-228481 /045-229680k

Telefoonsex 2
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Club Pin Up
Mooie jonge sexy pin-up girls, waar? tël. 045-272929!

Marion is terug! (Geop. v.a. 14.00 uur).

Stom He"
Wij vinden het gewoon lekker'

Riversideclub
Met Petra, Sabine, Sandra, Anita, Tamara en Diana.

Een overdaad van luxe en hygiëne o.a. Hot Worlpools,
spiegelkamers, video, liefdesschommel, gezellige bar.

Soos voor groepen. Geen entree. Voor ieder war wils met
zeer discrete parking E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2
Ohé en Laak. 100 meter voorbij camping de Maasterp.

Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Hardsex
320*325*35

Uitdagend 50 et p/m 06

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 Ct p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
Gay Box

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

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

320.320.24.
pas als ik je shirt
losknoop, weet

ik wat je wil
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Love
gehele dag onbeperkt

sexplezier met Lolita's,
’2OO,- all-in. Geop. ma-vr
12-02 uur. Balth. Floriszstr.

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

!! Lady Bizar !!
06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p.m

Rijpe vrouw 41 jr.

045-326191
Escortservice. All-in.

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

St. Tropez-Bar
Ouderwets gezellig.
Putstraat 40, Sittard.

ledere dag open 21-5 uur.

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

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

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

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

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe.

groepssexparty v. heren-
dames en paren. Tel.

04704-3030.

Brigitte
Privé 045-254598.

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

Tel. 045-423608.
Bij een vriend hoort ze over
SM. Ze ziet er foto's. Dan wil

ze het ook ondergaan.
Geboeid

06-320.326.92 - 50 et p/m
2 homoknullen laten alles

zien wat ze doen. 2 mannen
kijken toe en eisen...het

uiterste
06-320.326.91 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Zo willen Tini en Hans het.

Zij doet 't met een
wilde

jonge knul, en Hans...?
06-320.326.70 - 50 et p/m

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Gezellige
dames

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

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 cpm
06-320.324.94

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

Een lesbienne
laat haar vriendin met harde
hand voelen dat zij de baas

is.
06-320.330.17 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

sexrelatielijn
06-320.320.44

Ron aarzelt.
Homo

of niet? Maar als die man
hem zo beetpakt wil hij het.

Ja, doe het.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Fanny is niet
lesbisch

maar als mevrouw haar zo
streng onder handen neemt,

geeft ze toe...in bad.
06-320.330.19 - 50 et p/m

Zoek jip 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn

106-320l06-320.326.33
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd,
maar wel...eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
tippelbox 06-320.326.66
John houdt van meisjes,

maar als deze grote vent zijn
rug afdroogt na het douchen
■ wordt het...

Homo
06-320.321.33 - 50 et p/m

Sex Kennismakingslijn
allemaal kanjers

06-320.328.03
Ze is mooi, sportief en...
getrouwd, maar met de

vriend van haar zoon wil ze
het

eindeloos
beleven.

06-320.326.93 - 50 et p/m

Maak snel nieuwe
vriendinnen

flirt-box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Els komt voor Life met een
wildvreemde man.

De band loopt
uitkleden

beginnen maar...
ze aarzelt en...

06-320.321.32 - 50 et p/m
Als Conny alleen in de stille

manege is komen er 2
mannen, die weten wat

dresseren
is

06-320.321.30 - 50 et p/m

Contactburo
Geleen

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

Nieuw!! De afspreekbox,
meiden

versieren!!!
06-320.30.77 - 50 et p/m

Het leven begint bij 40. Oók
het sexleven. Óp de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 Ct p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 Ct p/m

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

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

De knecht weet dat de
Blonde ster

alles zal doen om die foto's
terug te krijgen... zelfs naakt
06-320.329.24 - 50 et p/m
Kristal gebroken? Mevr.

straft het knappe meisje met
het minirokje en die mooie

benen.
Lesbisch

06-320.329.25 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Vooruit, over de knie!
Dan merkt de ruwe man hoe

klein haar
Turnslipje

is. 06-320.326.72 - 50 cpm

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m

Nablijven
De stoere man bestra

stoute meid. Onder
grote handen reagee

vreemd...
06-320.323.85 - 50 cl

Op de
Bisex-box

vinden eerlijke meni
elkaar die weten dat er

te koop is dan
mannetje-vrouwtje.

06-320.328.38 - 50 d
Partnerruil met meer<

paren. Wisselen maar
allemaal de...

Hoogtepunte
06-320.326.71 - 50 et

Dame zoekt gave W
meisje wil contact ff

ervaren heer. Ze vinde
op de

generatiebo)
06-320.326.27 - 50 d

Frank is erbij als Ellie v
eerst

Lesbisch
vrijt. Hij ziet ze bezig,

hij meedoen...?
06-320.330.52 - 50 et

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et
De jonge dame verlie

van de 2 stoeiendi
Jongens

In 't hooi voelt ze hunkl
06-320.326.90 - 50 et

lekkere meid zkt. sexco
bel de tippell

06-320.330.66 _
Super

contactenbo
De eerlijkste, eenvoudi

en snelste weg naar i
vrienden en vriendinfl
Probeer het maar...<

06-320.324.30. Trouvd
als je nog andere

verlangens hebt, dan'
de beste, de heetste |

van NL op nummert
06-320.328.29 - 50 et.
S.M. Hoge hakken en
tanga'tje en een stre"

man. Als droom he*
Werkelijkheid

wordt knielt ze
06-320.330.61 - 50 ctj

Homo
Michaël luistert met of
mond naar hete jongs

06-320.330.88 - 50 ctj
S.M. Een knap jong stel

het alleen als een
Strenge

man ze naar zijn zolderf
om daar te... Life

06-320.330.51 - 50 ctj

De vrije
jongens- en meiden^

Voor alles wat jong en
vrij is. Vrij is om afsprak*

maken.
06-320.327.88 - 50 ctj

Weer vonden vurige beMM
van de H

Orgiebox I
nieuwe dingen uit om ''■heter met elkaar te d"1 H
Alles op 06-320.324.40 I

De Sexbox, daar dra3; I
mannetjes om de pot- I
zeggen hoe ze het wi" ■

"doen" op H
06-320.322.22 - 50 ctj ■

Weer vonden vurige t>e' 1
van de ■

Orgiebox I
nieuwe dingen uit om '*1H
heter met elkaar te (HmM

Alles op 06-320.324.40B|
De Sexbox, daar dra^'Tß

mannetjes en vrouwtjes .)■
om de pot. Die zeggejyJH

ze het willen "doen" *T|
06-320.322.22 - 50 gtMB
De Wip-in bojl

heet zo, omdat er hee' T.H
ge... wordt op .ffl

06-320.324.60. Leuk t<>|B
Trouwens, de lijf sex"^hM
daar durven ze ook effLB

mag best meedoen <*#■
06-320.324.90 - 50 ctjM
Rosie-relatielijfl

Voor modern sex-cont3\M
06-320.324.50 (50 et fjm
hoor je wensen van P.-jW
en dames. In Rosie
zie je hun "naakt"-fg!MB

Een knul sport VM
Naakt JJtussen de bosjes. Hij *|1 1

dat die man hem vo!9 ■AM
dan plots... Kom hier!4l

06-320.329.22 - 50J2>il
Club 200ÖJIkan nog enkele meisFjj I

plaatsen. Zeer hoge
Bel voor info: 04490j^>/r

Nieuw!! Ook zaterd^ |
Noenda

Met assistentes, SM
slavin 04492-560Vrj

Joyce i
Priv éen Escort. tvl3' ;

12-24.U., Do-Zo 12-
Deze week weer S^
AANB. Tel. 045-41JV1
Privé Cherr

Ma.di.wo. van 10-19 %n:
vrij. 10-22 u. 045-46* s f

Met 2 nieuwe mejf'
6 Splinternieuwer^'S p
2 lesbische meisje 3 K

Privé |
Yvonne J

Ook weekends gedpf 1* J
Ma.-za. 11-23 u. zor^JJJ24 u. 045-4251OOjgg^

Voor Piccolo's g
zie verder pagirl3
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Flinke meevaller door hogere economische groet

Financieringstekort lager dan verwacht
Van onze parlementsredactie

'HAAG - Het financieringstekort zal dit jaar op 5,1 pro-
.Uitkomen, 0,15 procent (600 miljoen gulden) lager dan ver-
■rt- Het Centraal Pan Bureau (CPB) heeft dit gistermorgen

bij de presentatie van het Centraal Econon-;h Plan (CEP) 1990. Het tekort daalt daarmee ten opzichte
1989 met 0,8 procent.

* berekening van het tekorthet CPB er rekening mee ge-
dat van de belastingtegen-

Pö 1989, die 2,9 miljard gulden
J> dit jaar 300 miljoen gulden
*erkt. Van de totale tegenval-
"orziet het CPB dat een miljard
*n blijvend is en derest eenma-

ppeling
Sende een onderzoek naar de"tegenvallervan 1,1 miljard gul-
'ft 1989, heeft het CPB voor dit
ptt tegenvaller van 500 miljoen
6ri ingeboekt. Daarnaast kost
"Ppeling hetkabinet dit jaar400
er> gulden meer, waarvan 100

gulden besteed wordt aan
"eidsvoorwaarden van ambte-

*" Voor de arbeidsvoorwaarden
Ambtenaren is 0,75 procent
nodig, voor de trendvolgers,roeent meer door de loonstij-

lri de bedrijven.
zijn er door een tempori-

-8 van nieuw beleid, de verkoop

~ staatsaandelen, de winstaf-
r- van de Nederlandsche Bank
f gasbaten. Totaal gaat het bij

j?r posten om 1,6 miljard gul-
.üe post 'overige' (rekening EG,
Oegrje aflossing woningwetle-
1^ en versnelde terugbetaling
leningen) vertoont een tegen-aan 900 miljoen gulden.

ekte
tfn de sociale zekerheid is er dit..Prake van een tegenvaller van

| r p'j oen gulden. Deze wordt
v. veroorzaakt door een hoger
ij mensen die een uitkering we-
j of arbeidsongeschikt-
itJ-''aimen (550 miljoen gulden).
lt *ast zijn er extra uitgaven

uitbreiding van het zwan-
Hr

aPsverlof en de stijging van
die leidt tot hogere

ziektekostenregelingen. Van de te-
genvaller wordt de helft, 400 mil-
joen gulden, opgevangen door ho-
gere premieinkomsten. De rest
wordt gedekt via dereserves van de
fondsen. De tegenvaller zal in de ko-
mende jaren harder doorwerken, al-
dus het CPB.

Groei
De economische groei zal dit jaar
uitkomen op 4 procent, 1,25 procent
meer dan verwacht. Voor de schat-
kist betekent dit een meevaller van
circa 5 miljard gulden. De inflatie
komt op 2 procent uit, een procent
meer dan in 1989. Op basis van de
tot nu toe afgesloten CAO's gaan de
lonen dit jaar (inclusief incidenteel)
met 4,5 procent omhoog.
De koopkracht van een modale
werknemer gaat drie procent om-
hoog, mede door de belastingopera-
tie-Oort. Voor een ambtenaar is de
koopkrachttoename 2,5 procent.
Minimumloners en mensen met een
minimum uitkering gaan er 1,5 tot 2
procent op vooruit. Door de koppe-
ling stijgen minimumloon en mini-
mumuitkering op 1 juli met 1,75
procent.
De bedrijfsinvesteringen nemen
met 6,5 procent toe, een zelfde toe-
name als in 1989. De investeringen
in woningen zakken echter met acht
procent. Export en import nemen
beide ten opzichte van 1989 toe met
0,75 procent. Vooral door in het ver-
leden opgebouwde concurrentie-
kracht, zal het Nederlandsse be-
drijfsleven op de wereldmarkt nog
terrein kunnen winnen. Het over-
schot op de betalingsbalans neemt
toe tot 16 miljard gulden.

Werk
De werkgelegenheid neemt dit jaar
met 100.000 mensen toe, 20.000 mirt-
der dan over heel 1989. Het aantal
werklozen daalt daardoor slechts
met 25.000 tot 365.000 gemiddeld.beursoverzicht

Flauw
TERDAM - Na de kleine
0p maar»dag moest de Am-

*U amse effectenbeurs giste-
'o|gjVen °P adem komen. In na-
'\\}s van de lagere koersen op
VrL Llrt en Londen was de
*ri0 g°P het Damrak fla.uwihemen- In de markt zat wei-
«v^Piratie en de handel werd
h 'r°nteerd met winstnemin-
Viv de obligatiemarkt wasen leverde gemiddeld en-
\i in.

de opening moesten de
Wen omlaag. In het eerste
Ss andel daalde de CBS-stem-
Vn

SHndex naar 115,30 om ge-
Vr t

de daS weinig beweging
\e ■ vertonen. De CBS-stem-
%Slndex sloot dinsdag ten-
jot °P 115,20 tegenover een
■&S.uan H6op maandag. De
9? 7'K°ersindex daalde van
w,. Punten op maandag naar

Ê<laJ('k jn ers waren gisteren duide-
nd f de meerderheid. Van deVe°ndsen moesten 110 note-
tVntVerlies aceePteren (42-3
.J^j '*"■ De handel bedroeg in

f.l>s miljard, waarvan
..'- L^njoen aan aandelen.
IrSel -uggers waardeerden de
Phro ! e fusiepartners ABN en
P AgY^rschillend. De koers van

de h oekte in het eerste uur
1% d handel nog een winst van
!>rs Übbeltjes, daarna ging de
X H aChteruit- De ABN
(Sic beursvloer met een
«^"2O Vr>n een dubbeltje op
k°ll «' De Amro daarentegen
vNie? meer verheugen in de
ritig e belangstelling. De no-
L^irt prong naar voren en be-
<]n Wi^ deze nauwe markt toch'&0 'nst van f 1,50 op f 80,60X^ocent). De stukken van de

~nA BN stonden in de om-
iVcti van de aandelen op
,-fcie ''fvehjk een eerste en eenV Plaats.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondSen v.k. s.k. Breevast 16,90 16,90 NAGRON 48.80 48,80 BemcoAustr. 53,00 52.50 Yen Value Fund 83.80 84.30 Polaroid 46,75 47,00 Vantv Corp 860 3 60b Melle 280 00 28000
AEGON 110 00 109 40 Burgman-H. 3300,00 3300,00 NIB 615,00 619.00 Bever Belegg. 6,30 6.00 Pnvatb Dkr 266.00 271,00 Westinghou.se 143.00 145^00 Nedschroef 12580 12580
Ahold 127*10 12600 Calvé-Delft pr 800.00 800,00 NBM-Amstelland 19,00 19.20 BOGAMU 106,00 106.00 Buitenlandse ObligatieS Quaker Oats 47.00. - Woolworth 119.50 119.50 Newavs Elec 980 990
Akzo 13150 13040 Calvé-Delft c 982,00 973,00 NEDAP 369,00 369.00 Buizerdlaan 42,00 - .".,„ " St.Gobin Ffr 570.00 - Xerox Corp. 97,00 97.00 NOG Belfonds 3160 31*60
A.B.N 40 10 40 20 Center Parcs 50.80 51,20 NKFHold.cert. 339.00 339.00 CLN Obl.Waardef. 100.20 100.40 » l 98.20 98.20 Saralee 29.50 . panpadfic 10 60 10 60
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Elsevier 82 00 81*70 DSM(div'9o) 113,50 113.90 OTRA 222,50 222,00 Hend.Eur.Gr.F. 223.00 221.50 Amprovest Cap. 115.00 - Toshiba Corp. 1000.00 1100,00 Eliro-UDligaiieS & COnv.
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Philips: 'Looneisen
bonden veel te hoog'

toHOVEN - Philips vindt de
"eisen van de bonden in ver-
Q met de aanstaande CAO-erhandelingen 40 procent te6- De bonden hebben een'tuiele loonsverhoging ge-
'Sd van 4 procent.

!jPs is voorstander van eenI met een looptijd van twee
[De bonden daarentegen wil-gen eenjarige CAO. Philips is
>'d in versterkte mate door te
II met een werkervaringspro-
Sedert 1983 heeft Philips elk
700 extra personeelsleden

fenomen met een tijdelijk

dienstverband. Daarvan heeft 60
procent uiteindelijk definitief
werk gevonden bij Philips of een
andere onderneming.
Die regeling heeft Philips vorig
jaar 25 miljoen gulden gekost.
Volgens de zegsman van Philips
bewijst de bereidheid van het
concern om hiermee door te

gaan dat het verwijt aan werkge-
vers dat ze niets doen aan de ver-
betering van de werkgelgenheid
onjuist is.

Philips vindt ook dat de pen-
sioenleeftijd, onder andere van-
wege demografische ontwikke-
lingen, terug moet naar 65 jaar.

De onderneming gaat er echter
van uit dat dit nog niet in de
nieuwe CAO geregeld kan wor-
den maar pas over enkele jaren.
Philips noemt het voorstel van
de Federatie van Hoger Philips
Personeel FHPP om een CAO ~a
la carte" af te sluiten „creatief".
De FHPP vindt dat er een CAO
moet komen die de werknemers
de mogelijkheid biedt om bin-
nen tevoren afgesproken kaders
een individueel pakket arbeids-
voorwaarden samen te stellen.
De onderhandelingen over een
nieuwe CAO bij Philips begin-
nen op 4 april.

Winst Delft Instruments
met eenderde gestegen

DELFT - In lijn met de
verwachtingen heeft
Delft Instruments over
1989 een nettowinst be-
haald van ’ 19,7 miljoen
of29 procent meer dan in
1988. De omzet bleef met
’420 miljoen op het ni-
veau van 1988. De winst
per aandeel kwam uit op

’ 4,54. Voorgesteld wordt
een dividend uit tekeren
van ’ 1,80 in contanten
(1988: ’ 1,25) dan wel een
op uiterlijk 3 mei vast te
stellen percentage in

aandelen

Dit heeft tic op 8 februari
jl. gevormde onderne-
ming gisteren bekendge-
maakt. De maatschappij
ontstond na een fusie
tussen Verenigde Instru-
mentenfabrieken Enraf-

Nonius en Oldelft Groep.
De bekendgemaakte re-
sultaten zijn gebaseerd
op het uitgangspunt als
ware er gedurende 1989
reeds sprake van een
economische eenheid. In
de verslaglegging wordt
daarom vooruitgelopen

op de feitelijke totstand-
koming van de fusie.
Het. bedrijfsresultaat
steeg vorig jaar aanzien-
lijk en welmet ’ 18,1 mil-
joen tot f 45,3 miljoen.
Deze sterke verbetering
werd enerzijds veroor-
zaakt door gunstiger ver-
koopprijzen en ander-
zijds door margeverbete-
ring als gevolg van volu-
metoeneming van be-
paalde produkten en
door verdere kostenver-
minderingen.

Voor 1990 minder optimistisch

Goed jaar voor
Campina Melkunie

HAAFTEN - „Zowel voor de vee-
houders als-voor het bedrijf is 1989
een goed jaar geweest. Misschien
kunnen we zelfs spreken van een
topjaar." Dat zei mr W. Overmars,
voorzitter van de hoofddirectie van
de zuivelgigant Campina Melkunie,
gisteren op een bijeenkomst in
Haaften.

De omzet van Campina groeide vo-
rig jaar met 6,2 procent tot ’ 2.876
miljoen. De bijna 8000 leden lever-
den het bedrijf 2.040 miljoen liter
melk, 0,5 procent minder dan in
1988. Campina kocht bij niet-leden
bovendien nog 230 miljoen kilo
melk bij. Voor de melkveehouders
betekent een en ander dat zij voor
elke 100 kilo melk een prijs krijgen
van f 87,45, dat is f3,63 meer dan het
jaar daarvoor.

Eind vorig jaar besloten Campina
en de Melkunie te fuseren. De inte-
gratie van beide bedrijven verloopt
volgens Overmars volgens schema.
De exploitatie van de twee coöpera-

ties is inmiddels ondergebracht in
een nieuwe, gezamenlijke vennoot-
schap. De twee coöperaties zelf
gaan uiterlijk in 1993 op in de nieu-
we organisatie. Volgens Overmars
zullen vooralsnog ten gevolge van
de fusie geen fabrieken worden ge-
sloten. Gedwongen ontslagen zijn
evenmin aan de orde. „We zullen de
eerste jarenwel wat ruim in ons jas-
jezitten voor wat betreft het perso-
neel, maar dat nemen we voor lief',
aldus Overmars.

Hij verwacht dat de resultaten van
Campina Melkunie dit jaar lager
zullen uitvallen. „De prijzen liggen
nu al enkele procenten lager dan in
dezelfde periode vorig jaar. Ik zie
niet in dat we dat in de loop van het
jaar weer inlopen. Ik denk dat we
blij mogen zijn als we het niveau
van dit moment kunnen vasthou-
den".

Lager dividend
Gelderse Papier
APELDOORN - Gelderse Papier-
groep stelt over 1989 voor een van
’5,25 tot ’2,50 verlaagd dividend
per aandeel uit te keren. In plaats
van een contant dividend kunnen
aandeelhouders ook kiezen voor
uitkering in aandelen. Gelderse Pa-
pier gaf al eerder aan dat de winst
vorig jaarflink is ingezakt. De netto-
winst is gedaald van f 11,1 miljoen
naar f 7,2 miljoen. De omzet steeg
van f 292,4 miljoen naar f 318,8 mil-
joen. Op de aandeelhoudersverga-
dering in mei zullen nadere mede-
delingen worden gedaan over de al
aangekondigde overneming van de
papierfabriek KNP Meerssen.

Hoger dividend voor Alanheri
VENLO - De internationale pro-
duktenhandel Alanheri wil over
1989 een dividend uitkeren van f
1,40 per aandeel. Over 1988 is f 1,20
betaald. Zoals al eerder was aange-
geven is de nettowinst vorig jaar uit-
gekomen op f 2 miljoen. In 1988 be-
droeg deze winst f 1,26 miljoen. Per
aandeel nam de winst toe van f 2,41
tot f 3,75. De omzet ging van f 220
miljoen naar f 218,4 miljoen. In het
vierde kwartaal zakte de winst weg
van f581.000 naar f 86.000. Alanheri
signaleerde al eerder een druk op de
winst in dat kwartaal dooor de
koersdaling van het pond en de dol-
lar en een daling van de grondstof-
fenprijzen.

Benoemingen in
bedrijfsleven

HEERLEN - Prof dr J. van de Poel
treedt op 1 augustus toetot de direc-
tie van Sphinx in Maastricht. Van
de Poel is nu hoogleraar bedrijfs-
economie aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Hij zal R. Pleijers opvol-
gen, die op 1 november 1991 ver-
vroegd met pensioen gaat.

" Mr. W. Overmars, voorzitter van
de hoofddirectie van Campina
Melkunie, wordt op 2 mei commis-
saris van de ABN.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 27-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt f 22.550/ 23.050.
vorige I 22.810-1 23.310 bewerkt ver
koop ( 24.650. vorige I 24.910 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 270-/ 340. vori-
ge I 27(1/ 340; bewerkt verkoop ./ 380
laten, vorige 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1.86 1,98
austr.dollar 1.37 1,49
belg.frank (100) 5.26 5.56
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (100) 27.95 30.45
duitse mark (100) 110,00 114.00
engelse pond 2,98 3.23
finse mark (100) 46.10 48.60
franse frank (100) 31.90 34.65
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) * 118.00 124.00
joeg.dm. (100 nieuw) 13.25 18.00
noorse kroon (100) 27,60 30.10
oost.schill (100) 15.64 16.19
port.escudo (1001 1.19 1.37
spaanse pes. (100) 1.66 1.82
zweedse kr. (100) 29.60 32.10
zwits.fr. (100) 124.00 128.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.92825-1.93075
antill.gulden 1.0600-1,0900
austr.dollar 1.4360-1.4460
belg.frank (100) 5.4355-5.4405
canad.dollar 1.63475-1.63725
deense kroon (100) 29.505-29,555
duitse mark (100) 112.505-112,555
engelse pond 3,1140-3.1190
franse frank (100) 33.405-33.455
griekse dr. (100) 1.1225-1.2225
hongk.dollar (100) 24.5750-24.8250
ierse pond 3,0000-3.0100
ital.lire (10.000) 15.285-15.335
jap.yen (10.000) 122,98-123.08
nwzeel.dollar 1.1150-1.1250
noorse kroon (100) 29.145-29.195
oostenr.sch. (100) 15.9850-15.9950
saudi ar.rval (100) 51.2250-51.4750
spaanse pes. (100) 1.7570-1.7670
surin.gulden 1.0600-1.1000
zweedse kr. (10ÜI 31.255-31.305
zwits.frank (100) 126.765-126.815
ecu. 2.2980-2.3030

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197.70 196,50
id excl.kon.olie 189,70 188,80
internationals' ■ 200,60 199,10
lokale ondernem. 196,00 195,20
id financieel 147.10 147.20
id niet-financ. 244.50 242,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,70 256,20
id excl.kon.olie 235,90 234.70
internationals 270,90 268,90
lokale ondernem. 242.50 241.50
id financieel 191,70 191,80
id niet-financ. 292,40 290,50

Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 116,00 115,30
internation 115.60 114.50
lokaal 116.10 115.40
fin.instell 108,00 108,20
alg. banken 106,70 107,20
verzekering 109,90 109,80
niet-financ 118,60 117.60
industrie 118.30 117,50
transp/opsl 135.70 133.30

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

Akzo 131,00(130.40)
Kon.Olie 144,80-145.50 (144,90)
Philips 42,30-42,60gl (42.40)
Unilever 148.00-149,20"(148.70)
KLM 36,50-37.00 (36.50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2704.50 1175.32 213.22 100848
Hoogst 2738.96 1197.19 215.42 1022.73
Laagst 2691.89 1168.92 212.15 1003.48
Slot 2736.94 1192.57 215.04 1020.85
Winst
verlies + 29.28 + 16.72 + 1.70 + 11.50
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" Werknemers van kaasfabriek Novae in Tuk in Friesland hebben gisteren hun yoerk neer-
gelegd. Ze eisen dat defabriek open blijft. De directie van de Zuivelcoöperatie Noord-Ne-
derland houdt echter vast aan de sluiting.

Kaasfabriek plat

Limburgs dagblad
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Kontakten;Klubs

Attentie Attentie

Contactburo ,
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Club Rustica
Sinds vele jaren uw ver-

trouwde adres met de goede
service

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
west. 045-412762.

Trio...hardlesbi
06.320.326.18, 50 C.p.m.
2 hete vrouwtjes voor jou

Anita
Privé met escort ook zat.

Tel. 045-352543.
(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te koop Europese (Britse)
korthaar KATJES, stamb. en
ing. Tel. 04498-53188.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
Te k. KANARIES. Irene-
straat 14, Munstergeleen.
Te koop witte en zwarte
KEESJES en Boomers. Tel.
045-214859

Te k. nest DOBERMANN
pinschers vader Ned., Duits,
Frans en intern, kampioen,
SCH 111 IPO 111 HD min moe-
der uit kampioenouders. Ja-
ron van Nymphinenburg Sch
111 en intern, kampioen. HD
min Tel. 04759-1396.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËRSPUPS, iets
moois. Tel. 045-250210.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour,
pr. ’ 450,-. Parallelweg 36,
Wylre.
Te k. BROEDKOOI 3 delig
1m br., ziekenkooi voor vo-
gels en ionisator. Tel. 045-
-321828.
Te k. DWERGPINCHER-
PUPS, 6 weken oud, ’ 300,-
Tel. 09-49.2456.2091.
Te k. MERRIE, bijna 2 jaar,
vader: Pascha. Merrie veu-
len, 9 mnd. vader: Larome
(L-'graaf) 09-49.2456.2091.

In en om de tuin

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

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

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Geïmpr. PALEN bv. 60 cm
x 7cm doorsn. ’1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

1e soort GRASZODEN
’3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Rozen op stam, mini rozen,
verder allerlei planten voor
huis en tuin. Tuinbouw
STOKKERMANS, Esschen-
weg 70, Ten Esschen Hrl.

Opleidingen
BIJLES, begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
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. F A M Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045-312558. Nieuw au-
to njcompact cursus, in 2-6-
-8 weken uw opleiding.
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen,
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

FUVONA kruidencursus,
EHBO met kruiden en ho-
meopatische middelen en
voetmassage, inschrijvingen
alleen nog deze week telef.
tussen 17.00 en 19.00 uur
045-227834.

Huw. Kennism.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Café-dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Woensd./vrijd./za-
terd.
gezellig dansen. Geop. van
woensdag t m zondag.

Mode Totaal
Jaco-Fashion de goedkoop-
ste in VRIJETIJDSKLE-
DING biedt aan: polo's

’ 6,00; spijkerrokken ’ 8,50.
Enorme keus in T-shirts met
print va. ’6,50 enz. enz.
Bergplein 20, Hoensbroek.
045-218058.

Baby en Kleuter
Te k" z.g.a.n. KINDER-
WAGEN en box, pr.n.o.t.k.,
tel. 045-728537

Bel de Vakman

Keuken-Face-Lifting:
vernieuwing werkbladen-inbouwapparatuur:, Bel de vakspecialist Lid A.N.V.K.

"Vossen - Keukens"
Eikenderweg 77 en Kerkplein Heerlen.

045 - 717555.
Het grootste assortiment inbouwapparaten van geheel

Limburg. Concurrerende prijzen!

/— \ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. AÖaHIS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-3*2709- ■

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosm.
Wie kan mijn VINGERNA-
GELS glanzend maken. An-
ja helpt in alle lagen. Af-
spraak 09-49-24561757.

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.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL vr.pr. ’875,-, eiken
eethoek m. 6 stoel, als nw.
vr.pr. ’ 975,-. 045-323830.
Zoekt u 2e HANDS meubels
(veel keus). Kouvenderstr.
208, Hoensbroek
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop een nw. PERZISCH
tapijt, 3.00x4.00. Bellen
043-211473 b.g.g. 214119.
Te k. 1 eiken eetk.; kersenh.
eetk.; ronde eiken salont.;
Formica keukent.; met. ron-
de salont. met marmer bl.;
ronde houten tafel; kastje m.
gl. sch.deuren. 045-712176.
Mooi rundleren BANKSTEL,
bruin, 3-2 zits, ’1.500,-.
045-224370.
Te koop TOOGKAST (2-
drs. en 2 laden) donker; 1
leren herenfauteuil naturel;
1 oud hollandse eetkamer
(rieten zittingen); antiek Go-
belin stoeltje op wieltjes; an-
tiek 2-pers. bed (prachtig
wortelnotenhout) omstr.
1850 Napoleon III; diep-
vrieskast 5 laden Bauknecht
i.z.g.st.; 4 eiken strakke bar-
krukken; 1 bel hangend in
smeedijzer. 04490-12892.
Weg. verhuiz. eiken Fl-
NEERKAST te k. ’75,-;
CD-speler met 13 CD's

’ 300,-; versterker met nw.
boxen ’275,-. Jurgenslaan
81 (flat), Nieuwenhagen.
045-322505.

Kachels/ Verwarming

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

Levering VR-HR ketels.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

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.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

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

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

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapjJaratuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

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

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

PIANOSTEMMEN en repa- Te k. electronisch ORGEL
ratie "De Tuner" Tel. 045- GEM MK2O, 7 mnd. oud.
231326. Tel. 045-443783.
PIANO te koop gevraagd. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 04490-16580. teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt te Gronsveld
Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei in de Tennishal te

Gronsveld. Uitsluitend voor particulieren. Openingstijden
van 11.00 - 18.00 uur. Informatie reserveren:

Tel. 04408-1908.
Org. Sup. Ver. Kon. Harmonie Gronsveld.

Super Luikse Markt
zondag 1 april

van 10.00tot 18.00 uur in de Geulhal te Valkenburg.
Diverse atracties, veel kramen. Inl. 040-856693.

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

Eveneméntencomplex 't Ven te Venlo.
Kraamhuur ’ 65,- voor 2 dagen. Inl. 040-856693.

Te koop gevraagd
Wegens grote vraag hebben wij interesse in:

* goede GEBRUIKTE POLYESTER SPEEDBOTEN,
SPORTBOTEN en KAJUITBOTEN met binnenboord- of

buitenboordmotoren.
* goede gebruikte BUITENBOORDMOTOREN

Watersport "De Tip"
Maasbracht. Tel. 04746-3161.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.

Gevraagd: reklame-,
EMAILLEBORDEN (ook be-
schadigde).Tel.o44s4-5741
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
DAMESFIETS met 3 versn.,
in staat van nw. Tel. 045-
-319646, b.g.g. 045-713420.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Kleine Ondernemer
voor 'n deskundig MILIEU- en veiligheidsadvies (o.a.

aanvr. Hinderwetverg.) Bel. 045-714627 na 14.00 uur.

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

Financieel - Alfa nummeriek
Ze staan voor U klaar.

Speciale Korting.
OFF. H.P. DEALER LEUFKENS DUBOIS

Sirtarderweg 58a, Heerlen.
Tel. 045 - 72 64 44

GEBIT gebroken? Hoonhout Te k. plm. 375 DAMES-
Akerstr. Nrd. 328 Hoens- POCKETBOEKJES (Bou-
broek. 045-228211. Klaar quet etc.) pr. ’125,-. Tel.
terwijl u wacht. 045-321828.
Te k. houten BALK afm. 20x Te koop 6 BEWEGINSBAN-
-8 cm, lengte 480 cm, golf- KEN vlg. Dr. Stauffer con-
platen, eterniet afm. 100 xcept, t.e.a.b. 045-229708.
100 en 150x100. Nokken, Voor Limburg LEKKERSTE
windveren en lichtplaten. gehakt. Slagerij Houtvast
04740-3429 of 4512/4359. Schinnen.

Vandaag KINDERATTRAC- Totale ONTSPAN'
TIE in Makado-Beek. MASSAGE door jong
Exclusieve KAMERS te huur seuses. Tel. 045-353
per uur met video en douche Wat VERKOPEN?
045-229680. teer via: 045-719966

I I Itllllllt ■!*■■......... Ml f I»'1-
Getuigen gezocht die in de nacht van dondert
vrijdag 1 en 2 maart jongstledeneen jongeman gezH
holpen hebben bij het verwisselen van een lekke ba
de autosnelweg Maastricht-Heerlen (A79), ter hoogl
Meerssen. Met name de jongemanen -vrouw die i
troffene een lift gegeven hebben richting Brunssum'
m. een aanrijding, nadien, van zijn auto, die op de
strook stond geparkeerd: VW Golf, kenteken FF-37-D
identiteit van de dader is nl. niet bekend. Gelieve art

■ den te richten aan Paul Gerards, tel. 045-251598.
t

In onze zaak HEERLERBAAN is onze slaapkamerafdeling sterk
uitgebreid. U vindt er een keuze uit meer dan 50 stuks in de

Tevens een grote collectie in \Vi^ '
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Te huur per telef. afspraak
ZONNEBANKKUUR met
snelbruinlampen en ge-
zichtsbruiner 10 x ’70,-.
Tel. 04498-59379
Te k. 3 prof. ZONNEBAN-
KEN m. hemel en gezichts-
bruiner 2000 w. 045-425011
Van maandag fm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Computers

Benelux
Computer
Exchange

voordelig in computers. Bel
voor prijslijst 020-203239.

Wij versturen gratis.
Te k. MS DOS 3.30 KT met
s/4 en 3 1/2 drive en 21 MB
harddisk en monitor, veel
software ’ 1.500,-. 045-
-410945.
Te k. WANG PC, mcl. moni-
tor, dubb. disk-drive. Wang-
tekstverw., en software,
t.e.a.b. tel. 045-242669.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
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.

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

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’ 175,-. Na
18 uur 045-725595.

Kunst en Antiek

Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze27 Best. 04998-99108.
Gevraagd: reklame-,
EMAILLEBORDEN (ook be-
schadigde).Tel.o44s4-5741
Te koop gevraagd dames en
heren FAUTEUIL Biedeme-
yer-stijl (grootmoeders-stijl),
slechte st. geen bezw. Tel.
045-210942.
Te k. antiek Engels KASTJE
met opst. en spiegel, Maho-
ny met rose-wood ingelegde
afbeeld, van vioolinstr./schil-
derspallet etc. ’350,-. Tel.
wo. en do. 045-724920.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
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M jFM Naadloze cross-beha. In wit en ivoor. Mt 75-80A, 75-858/ CUni piqué of fantasie tennispolo's. 100% katoen
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consument

Kranten voor slechtzienden
P°r mensen met een leeshandicap verschijnt vanaf maandag weke-
*s een selektie van artikelen in de Volkskrant op cassette. De ge-
doken versie duurt 90 minuten, een abonnement kost 15 gulden per
!*■ Trouw en Algemeen Dagblad zijn al eerder begonnen met de uit-
N van artikelen op band.anaf 1 april verschijnt ook het maandblad Bijeen op cassette. De ge-
doken versie van dit tijdschrift dat zich richt op de Derde Wereld,
"IU maandelijks uit en duurt 180 minuten. Een abonnement kost 15
C'den per jaar.
Por meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Gesproken
«ktuur. Postbus 24, 5360 AA Grave, tel. 08860-71234.

Actie voor
verzekering
ex-patiënten

Twaalf belangenorganisaties zijn
een actie begonnen om ex-pa-
tiënten te helpen die door verze-
keringsmaatschappijen worden
uitgesloten. Het komt steeds va-
ker voor dat maatschappijen
weigeren een verzekering af te
sluiten met voormalige patiën-
ten. De verzekeringsmaatschap-
pijen willen bepaalde risicogroe-
pen uitsluiten of dwingen ex-pa-
tiënten duurdere polissen af te
sluiten.
De verenigingen van kankerpa-

tiënten, hemofiliepatiënten, het
COC, de Ombudsman, wao'ers
en de Gehandicaptenraad heb-
ben nu hun krachten gebundeld

om de ex-patiënten te helpen.
Deze belangenorganisaties gaan
de klachten die zij van voormali-
ge patiënten krijgen, registreren
en hopen voor de zomer met een
rapport te komen. Daarin komen
aanbevelingen te staan richting
politiek, verzekeringsmaat-
schappijen en de overheid. „Dan
kan een bijdrage geleverd wor-
den aan de verbetering van de
rechtspositie van verzekeringne-
mers", aldus een woordvoerster
van de Gehandicaptenraad.

Nederlander leent voorzichtig
huishoudens hebben gemiddeld

2400 gulden schuld aan doorlopendkrediet,
J&rsoonlijke leningen, autofinanciering of ande-
§ soorten van consumptief krediet uitstaan.
ï°ch blijft de Nederlander de voorzichtigheid
j^lve en gaat hij in het algemeen alleen verplich-
ÊRgen aan die hij of zij denkt te kunnen betalen.

JJ'delijk is dat de Nederlander
r niet ongebreideld in de
Nden steekt nu zijn economi-

toekomstverwachtingen
j-d zijn", aldus de voorzitterJ1 de Vereniging van Financie-
Ssondernemingen, C.H. van
'Velden, vorige week bij de

van het jaaroverzicht
zijn organisatie.

rediet
'gens bij die gelegenheid ge-
senteerde becijferingen van
jCentraalBureau voor de Sta-
y*k (CBS) is in 1989 bijna 8,1
Jard gulden aan consumptief
,Iet opgenomen, op een frac-
'la 4 procent meer danin 1988.
toeneming was minder dan in

| Voorafgaande jaar. Toen nam
J totaalbedrag aan verstrekt
[^Umptief krediet toe met 5,3

Wat ook alweer ver ach-
°leef bij het topjaar 1986, toentoeneming 15,3 procent be-
K.

'vertrouwen van de consu-
lt in de economische toe-
Pst is al geruime tijd hoog,
Pr de groei van de consump-
rekredietverlening blijft gelij-
md houden met de bestedin-
C. ,aan duurzame goederen
H °'s, woninginrichting, ver-
fingen, studie en dergelij-
j' aldus Van der Velden. „Bo-uten wordt in deze gunstige
iJ-** ook meer gespaard; ook
lrieer men aan rj e anc jere kant
'ening heeft lopen."

'Rood'
sl°taal5l°taal stond eind vorig jaar. miljard gulden aan con-
*)Ptief krediet uit, 770 miljoen

|r dan een jaar tevoren. Te-
°Ver nieuw verstrekte kre-
ljen (plus een bedrag van 1,86
«rd aan in rekening gebrach-
te en kosten) stonden aflos-
|e h tot een totaal van 9,1 mil-
fiSulden. Overigens stond Ne-
|.atld ook nog eens voor 1,4
i d gulden 'rood' op salaris-
ijn 'ngen bij bank en giro, 200
Jo*n meer dan eind 1988.

In de totaalcijfers zitten niet de
kredieten verwerkt die postor-
derbedrijven, winkels en bij
voorbeeld creditcard-organisa-
ties onder hun cliënten hebben
uitstaan. Met het Bureau
Kredietregistratie in Tiel heeft
de VFN inmiddels al wel over-
eenstemming bereikt over de re-
gistratie van creditcards (Euro-
card, Visa, American Express en
dergelijke).

Vooral in de gevallen waarin op
de cards langer lopende kredie-
ten zijn verstrekt, is het volgens
de VFN van belang dat financie-
ringsondernemingen daarvan
via Kredietregistratie kennis
kunnen nemen. Het gaat daarbij
niet om de bedragen die met de
card worden betaald, maar
slechts om de vaststelling of
iemand een dergelijke kaart
heeft en of er een lang(er) lopend
krediet op is verstrekt. Wel ech-
ter wil de VFN in Tiel kunnen
verifiëren of het afrekenen van
met creditcards gedane betalin-
gen geen problemen heeft opge-
leverd.

Erecode
De erecode voor de leden (finan-
cieringsmaatschappijen, banken
en dergelijke)van de VFN zal on-
dertussen worden aangescherpt.
Konsumenten Kontakt bracht
enige tijd geleden een rapport uit
waarin de financieringsonderne-
mingen werd verweten dat zij te
gemakkelijk kredieten verstrek-
ten, waardoor mensen in proble-
men kwamen.

De VFN-leden zullen de touwtjes
inderdaad wat gaan aanhalen,
maar tegelijkertijd stelt voorzit-
ter Van der Velden dat de achter-
standen in aflossing van con-
sumptieve kredieten steeds ver-
der dalen. Dat hoeft niet alleen te
worden toegeschreven aan een
kritischer beschouwen van kre-
dietaanvragen maar ook aan een
sneller reageren (en een oplos-
sing zoeken) wanneer er een be-
gin van aflossingsachterstand
ontstaat.

Vitamines blijven behouden bij snelle verwerking

Evenveel voedingswaarde
in blikgroente ah vers

Groente uit blik en diep-
vries wordt vaak verguisd,
omdat men denkt dat er he-
lemaal niets meer in zit. Dat
is een misverstand. Groente
wordt in de fabriek snel vol-
gens moderne methoden in-
geblikt of diepgevroren,
waardoor het wat voedings-
waarde betreft niet onder
doet voor zelf toebereide
verse groente.

De fabrikant gebruikt groente
die vers van het land komt en
heeft moderne machines, waar-
mee de groente vliegensvlug
wordt verwerkt. Uit onderzoe-

ken naar de verschillen in vita-
minegehalte blijkt dat verse
groente die in weinig water kort
is gekookt, iets meer vitamine C
bevat dan groente uit blik, pot of
diepvries.

" Er is niets
op tegen als
blikgroenten
een paar
keer per
week op het
menu staan.
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Techniek
Bij het koken of opwarmen van
de groente uit blik, glas of uit de
diepvries moet men wel de ge-
bruiksaanwijzing goed volgen
om zoveel mogelijkvitamine C te
behouden.

Dit betekent voor blik- en glas-
groente: kort verwarmen tot het
kookpunt. Diepvriesgroenten
worden met weinig kokend wa-
ter opgezet en gekookt volgens

de gebruiksaanwijzing op de ver-
pakking. Verse groenten even-
eens met weinig kokend water
opzetten en niet langer dan 10 tot
2Ö minuten koken

Warm houden van zowel verse
groente als groente uit blik. glas
of diepvries heeft tpt gevolg dat
steeds meer vitamines verloren
gaan.

Additieven
Een voordeel bij zelfbereide ver-
se groente is dat men zelfkan be-
palen öf en hoeveel zout er wordt
toegevoegd. Bij groente uit blik
en glas wordt dit door de fabri-
kant gedaan. Op het etiket staan

de diverse ingrediënten vermeld,
maar niet de gebruikte hoeveel-
heden.

Aan diepvriesgroente wordt
geen zout toegevoegd; uitzonde-
ring hierop is de 'a la crème' be-
reide groente.

In het algemeen mogen geen
anti-oxidanten. kleurstoffen en
conserveermiddelen aan groen-
teconserven worden toegevoegd.
Voor bepaalde produkten be-
staan echter uitzonderingen, on-
der meer voor bietjes in blik of
glas, die bepaalde conserveer-
middelen mogen bevatten. Ver-
der mag om bruin verkleuren te
voorkomen L-ascorbinezuur (on-
werkzaam vitamine C) worden
gebruikt.

Pot-, blik- en diepvriesgroente
zijn wat voedingswaarde betreft
dus een acceptabele vervanging
van verse groente. Er is niets op
tegen dat ze een aantal malen per
week op het menu staan. Zeker
in de wintermaanden, wanneer
verse groente soms prijzig is en
het aanbod klein, zijn potten,
blikken en diepvries een goed al-
ternatief.

Vaakten onrechte verkoopargument

Milieureclame wekt ergernis
iJ1 hoor, dit gebeurt steeds vaker. Sommige mensen wil-
W^iet meer zon plastic meeneem-tas." Bij haar kassa
v^'1 zich zojuist een korte eenakter afgespeeld: „Henk,
C^it, geef die plastic tas terug. Dat overhemd zit al twee-Wbel verpakt." Henk: „Hoe zo dan?" Vrouw: „Er kunnen
L week boodschappen in die tas. Allemaal verspil-
'JiJ-' Man: „Ach, doe niet zo ouderwets." Vrouw: „Wat is
do r̂wets? Je bent modern als je weer net als vroeger dettuï^schappentas meeneemt naar de stad. Allemaal ge-

ducht. Henk geefterug."

v'vaa^erland' land waarin de
plk^ftsvoorzieningen en de af-
KlV>n^en tot de hemel reiken,
r&Utyt het koopgedrag een
E^'crf d'mensie. De consument
Pt |j.. steeds meer bewust van
t biiii u en'van zijn eigen klei-
kS, r.aBe. Omdat het bedrijfs-
Dk klanten als zijn broek-
Perje nt, doet de nieuwe trend
t\\ zaken. Milieusparende
FJsijj:' milieubeschermende

'n h en' mmeu-luiers: als
EjttrL de verkoop maar beter
Pis l milieu is. Milieuvriende-
C^clpt 1 heerlijkste woordje dat
Fht 0^'tonbank gaat: het weegt

E^ g h
6 tong' net smaakt naar

K^h ag en men kan er alle
J* be .mee °P. zelfs de smerig-

rlii Uit 2?3^ 's hezig stormender-
t Hde hand te lopen.Griezelig
ifc'^s ~ tn ineens de gekster^v-rj ~P het milieu gelegd. Mi-;,T. 'v.,.1, 'lelijkeauto's en zo. Eenfói"l R ontwikkeling", zegt
1 e Ud frg van de Vereniging
K etens»e. Hij beaamt dat in

deze groener-dan-groen-rage op
den duur juist het milieu de eni-
ge verliezer kan zijn. „Omdat in-
eens overal het milieu tegen de
waarheid in als verkoopargu-
ment wordt gebruikt, is het grote
gevaar dat het publiek gaat afha-
ken. De mensen zien door de bo-
men het bos niet meer; ze lezen
over misleidende acties, ze we-
ten na een tijdje niet meer wat
goed of slecht is. Dan krijg je dat
de wèl milieuvriendelijke pro-
dukten het niet halen."

Wasmiddelen
„Het is niet meer bij te houden",
constateert ook André Brouwer
van Natuur en Milieu, „alle on-
dernemers claimen de milieu-
vriendelijkheid van hun produk-
ten. Er is zelfs al een spuitbus
met schuim in de handel die 'pro-
ozon' is." Net als Milieudefensie
en de consumentenorganisaties
maakt Natuur en Milieu zich gro-
te zorgen over de devaluatie van
het begrip milieu in de verkoop-
strategieën naar het publiek.

De op papier steeds milieuvrien-
delijker wasmiddelen roepen
ook veel verontwaardiging op.
„Omo is door de Reclame Code
Commissie al veroordeeld we-
gens de slogan Voordelig voor
milieu", vertelt Barg. „Nou, dat
veranderen ze dan in: voordeli-
ger. Terwijl ze met die nieuwe
navulpakken net zo goed bezig
blijven met folie aan de binnen-
kant. In feite verandert er niets.
Die pakken komen ook op de af-
valberg."

Het plaatje is, naar vertrouwd re-
clamegebruik, dus mooier dan
de werkelijkheid. Apeldoorner
T. Haffmans stapte naar de Re-

clame Code Commissie wegens
de nieuwe folders van de Bovag,
met de bloemen en de mooie mi-
lieu-taal. „Het is immers", zegt
hij, „pure misleiding dat in zon
folder wordt beweerd dat het
autogebruik geen bedreiging
voor het milieuhoeft te vormen."

De ergernis en misverstanden
wekkende wildgroei in de mi-
lieumode bezorgt de Reclame
Code Commissie handen vol
werk. Het regent bij deze be-
roepsinstantie klachten van pu-
bliek en consumentenorganisa-
ties, zegt een woordvoerder.

Er werd vorige maand onder

meer bezwaar gemaakt tegen een
reclame van Esso Lood, die stelt
dat dank zij deze benzine 'dui-
zenden mensen meehelpen aan
het behoud van het milieu. Opel
wordt gekapitteld omdat 'we met
elke nieuwe Opel geruster kun-
nen ademhalen. Terwijl Albert
Heijn zijn handige groenlogo 'te
pas en te onpas gebruikt', ver-
baast DAF met een 'milieuvrien-
delijke vrachtwagenmotor.

„Het is", verzucht Barg, „de al-
lerhoogste tijd dat de regels wor-
den aangescherpt. Het publiek
wil best op de milieuvriendelijke
toer. Maar men moet natuurlijk
niet belazerd worden." De hoop

van de milieu- en consumenten-
organisaties is dat de talrijke uit-
wassen via overleg binnen het
ministerie van VROM en de
Stuurgroep Reclame nog deze
zomer tot staan worden ge-
bracht.

Het door de reclameboys mis-
bruikte milieu is wat onvriende-
lijker regels meer dan waard, be-
aamt Brouwer van Natuur en Mi-
lieu. „Via die nieuweregels moet
men zich niet langer in absolute
termen over het milieu kunnen
uitlaten. In feite is niet één pro-
dukt echt goed voor het milieu.
Hooguit beter dan een ander."

" De
Nederlandse
consument
is zich steeds
meer bewust
van het
milieu. Als
de trend ,
doorzet, zal
misschien
zelfs de
plastic
draagtas uit
het
straatbeeld
verdwijnen.
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Holland-logo
op kaas

In Nederland geproduceerde
kaas moet een Holland-logo krij-
gen, vindt het Nederlands Zui-
velbureau, want anders is de
consument niet in staat hetkaf te
scheiden van het koren.
Volgens het Zuivelbureau heerst
er veel verwarring op de kaas-
markt omdat de consument niet
kan zien dat het stuk kaas dat hij
koopt uit het buitenland komt.
En dat is wel van belang. Uitge-
drukt in een rapportcijfer wordt
Nederlandse Goudse kaas ge-
waardeerd met een 7. In het bui-
tenland geproduceerde Goudse -
het bureau spreekt van imitatie -
scoort niet hoger dan 4.
Nederlandse kaas geldt als kwa-
liteitsprodukt bij uitstek. In het
buitenland gelden minder stren-
ge kwaliteitseisen en als in de
winkel geen onderscheid wordt
gemaakt tussen beide, kan dat de
goede naam van de Nederlandse
kaas schaden, vreest het Zuivel-
bureau.
Het bureau wil daarom de pre-
sentatie, reclame en aanduidin-
gen van de nep-kaas uit het bui-
tenland aan regels binden. De
Nederlandse kaasmakers zijn be-
reid hun produkt te voorzien van
het Holland-logo.

Boekje over ei
Speciaal voor Pasen geeft het
Produktschap voor Pluimvee en
Eieren een boekje uit, waarin al-
lerlei wetenswaardigheden staan
over het ei.
Het vlotte boekje, getiteld Tik 'n
eitje' is tekoop voor nog geen vijf
gulden. Het staat vol met tips,
anekdotes, korte verhalen,
spreekwoorden en recepten. Ook
tracht het een antwoord te for-
muleren op de eeuwig gestelde
vraag of het ei dan wel de kip er
eerder was. Het boekje wordt
verkocht via de eierhandel en de
boekwinkel.
„Juist de vanzelfsprekendheid
van het ei is voor ons de reden
geweest er een nieuw boekje
over uit te geven. Door de snelle
levensstijl, de grotekeuze uit ge-
maksvoeding, het in de verdruk-
king raken van het gezamenlijke
ontbijt en de snelheid waarmee
men gerechten wil bereiden, lijkt
het ei wat naar de achtergrond
gedrukt te worden. Met dit boek-
je willen we vooral jongemensen
wat aardigs laten zien van het
soms wat ouderwets lijkendeei",
aldus Fons van Leeuwen van het
Produktschap.

Consument wil verbod op schadelijkeprodukten
Consumenten zijn in de meer-
derheid voorstander van een
verbod op milieuschadelijke
produkten. Dit is één van de
uitkomsten van een steek-
proef van de Consumenten-
bond onder 650 Nederlandse
huishoudens.

Uit de enquête blijkt even-
eens dat er een zeer grote be-
reidheid bestaat huishoude-
lijk afval gescheiden in te le-
veren. De resultaten van de
steekproefzijn gepresenteerd
in de Consumentengids van
april.

Van de ondervraagden zegt
veertig procent rekening te
houden met de door de fabri-
kanten geclaimde milieu-
vriendelijkheid van produk-
ten. Meer dan de helft wan-
trouwt echter de beweringen
van fabrikanten op dit punt.
De meerderheid van de on-
dervraagden is daarom voor
een milieukeur en informatie
op het etiket.

Opvallend zijn de resultaten
wanneer het gaat om de be-
strijding van schadelijke pro-
dukten.

Zo spreekt maar liefst 81 pro-
cent zich uit voor een verbod
op eadmiumhoudende plas-
tics; 64 procent wil dit ook
voor PVC; 51 procent is voor-
standervaneen verbod op het
gebruik van tropisch hard-
hout. Een verbod op sterk ge-
bleekt papier wordt door 39
procent van de ondervraag-
den bepleit.
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-29- 238,- 220,-
-15.000,-436,-357,-330-
,-20.000,-581,-476,-44-
0,is

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

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240 ■ 180 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000- 235,- 254,- 299,-
-30.000,-353,-381,-449-
,-40.000,-470,-508,-59-

9, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. t?m
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HQENSBROEK

Bij beschikking van de
rechtbank Maastricht d.d.
22 maart 1990, is het faillis-
sement van Hubertine de
Boer. wonende te Geleen,
Annastraat 20. opgeheven
wegens gebrek aan baten.
Mr. F.M.J.J. Duynstee,
curator te Maastricht.

/ //tes op hr aat Üina /

/L^yL Voor /

In januari 1990 overleed
de heer Jacob Timmer-
mans, geboren te Valken-
burg op 11 februari 1910.
laatstelijk wonende te 6222
EM Maastricht, St.-Jan
Baptistplein 25A.
Zijn erfgenamen hebben
zijn nalatenschap aan-
vaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
Een ieder die zaken onder
zich heeft behorend tot of
iets verschuldigd is aan of
iets te vorderen heeft van
deze nalatenschap, wordt
verzocht hiervan afgifte c.
g. mededeling voor 15
april aanstaande te doen
aan notaris J.H.W. Ver-
steeg. Vrijthof 20: posta-
dres postbus 485, 6200 AL
Maastricht, telefoon 043-
-217174.
De rekening en verant-
woording zullen geschie-
den op maandag 2 juli
1990 om 17.00 uur ten kan-
tore van ondergetekende.
J.H.W. Versteeg, notaris.
Maastricht, Vrijthof 20.

Executie
verkoop

Op donderdag
29 maart 1990, om
11.00 uur, vindt een
openbare verkoop
plaats. De verkoop
komt voor rekening van
L.J. Gerrits,
Mesdagstraat 139 te
Heerlen.

Te koop worden
aangeboden o.a.

een stereo-installatie,
compleet met vier
geluidsboxen, een
videorecorder.
Tevens een
personenauto merk
Opel Kadett 1.2 LS.

De plaats van
verkoop is
Mesdagstraat 139 te
Heerlen.

De goederen zijn
te bezichtigen op
donderdag 29 maart
van 10.30 tot 11.00 uur
aan de Mesdagstraat
139 te Heerlen. Alleen
contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van
de ontvanger
belastingdienst
particulieren Heerlen,
Groene Boord 21,
telefoon 738555.

De deurwaarder
belast met
executie.

Be\astingdienst

j . *mm
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itsland 1
Tagesschau.
Unter der Sonne Kaliforniens.,'taanse serie. Afl.: Ertappt und
'^cht. (Herh.).
«Vmnastik im Alltag. Afl. 11
fagesschau.
Prozesse der Weltgeschichte.

Galileo Gaslilei. (Herh.).
tagesschau.
°er Fischer von Louisiana.
'kaanse speelfilm uit 1950 van,ar> Taurog.Urnschau.persoverzicht.Tagesschau.
JjfiD-Mittagsmagazin.Wirtschafts-Telegramm.
Tagesschau.
Sesamstrasse. Kinderpro-

u'sneys Gummibarenbande.jj"'ms. Vandaag: Der Plapper-
,°9el en Die Nacht des Wasser-

Jagesschau.
°er Pickwick-Club. Informatief
'[Programma.
/"ahlbekanntschaften. De ju-
£hael Fürst in gesprek met Cor-

Tagesschau.
Qas Recht zu lieben. Brazi-
rf. serie. Afl. 46.°'e Trickfilmschau. Teken-

*°Die Kinder vom Mühlental.
? serie. Afl. 7: Scharik, der Hund
l°nrad, der Habicht.
ja9esschau.[hekparade.
üef Fahnder. Serie. Afl.: Der

LJjer und Heute, actualiteiten.
'e glückliche Familie. Serie.

Afl.: Austausch.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. Voetbal: DFB

beker halve finale, MSV Duisburg of
Kickers Offenbach -1. FC Kaiserslau-
tern. Rechtstreeks vanuit Duisburg of
Offenbach.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut' abend. Talkshow met

Joachim Fuchsberger. Gast: Günther
Jauch.

23.45 Fritz Eckhardt Spezial. Twee
korte verhalen van Fritz Eckhardt.
(Herh.).

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
(t^ n CAI-abonnees:
I"" analen zie schema exploitant

"VWart/wit Programma
a % stereo geluidsweergave
j- tweetalig bij stereo-app.~~ teletekst ondertiteling

NviSIE
Sri*fnd 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57
F*and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

ki...

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

België/TV 1
* s

Son Presenteert. Teken-
*iF>aui ockey, Canadese jeugdfilm
W ' shapiro en cartoons. Als de
} % met haar ouders naar
%Jn Canadees stadje verhuist
Sfen

e sport, hockey, blijven
3 Kw6o- Er is echter alleen maar
ÏBrr,k?nsteam, en dat levert nogalJ> s-j!emen op.
c'Uir-'? Mosa. Braziliaanse serie
2 Nil6lla Sant°S- Afl. 148.} TjkÜVVs--5 K a Jak- Animatieserie. Afl. 212.
'Jr kirv<e' eon- Doe-programma
aHb!?eren- Vandaag: Tuintjes.
5 öat ■ DannV Verbiest.

i nen t'e en Adriaan- En de ver"
t Arjri kr°°n, Nederlandse serie
J5 aan van Toor met Bas en
X van Toor. Afl. 17: De dreig-

Neundin9 door derden. Pro-
ï^dir, an deKatholieke Televisie-? M 6ri mroeP-iNht dclin9en. Programma-
On Nieuen Paardenkoersen.

i|
S a" sPelPr°gramma waarina,en via vragen, spelletjesJde "es, ondersteund door be-d' Pre^'ngen, dingen naar prij-
ift^t nfntat|e: Luc Appermont en

)>? De -e.rie maeker.
Ko,teek-er-wat-van-op-show., yramma met Emiel Goelen.llllli.

Thema: Compilatie van voor of tegen
het dragen van bontjassen en Natu-
risten.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-

ge Britse comedy-serie. Afl. 13: On-
derdelen. De kapotte wasmachine
kan alleen gemaaktworden als David
voor de onderdelen zorgt. De machi-
ne is echter van Italiaanse makelij, en
het kost nogal wat moeite om de on-
derdelen te vinden, zoals David
merkt.

23.10-23.15 Coda. Sonnet, van Loui-

se Labé, in een vertaling van Piet
Thomas.

" Luc Appermont, de presen-
tator van 'Baraka'. (België/TV
1 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 «The North star. Amerikaanse

speelfilm uit 1943 van Lewis Milesto-
ne over de dramatische gebeurtenis-
sen in de Tweede Wereldoorlog.

17.45 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Een systeemfout. (Herh.).

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

18.40 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-

rie met Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl. 10: De detectives.

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De senator. Een senator stelt
corruptie aan de kaak, gesteund door
Torello en zijn team.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.'

21.50 Veronica film & video. Magazi-
ne. Presentatie: René Mioch.

22.35 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Striptease
(2). Marcy's trouwring is blijven haken
aan de broek van een van de strip-
pers als ze hem wat geld geeft.

23.05 Tweede lijn. Tweewekelijkse
actualiteitenrubriek.

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

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

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Faszination Musik. Johann Se-

bastian Bach-Zyklus. Deel 5: h-Moll-
Messe. (Herh.).

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

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

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

16.30 Löwezahn. Kinderserie. Afl.:
Der Unkrautgartner. (Herh.).

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

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-
rie. Afl.: Hochzeittag.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.

19.00 Heute.
19.30 ««Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Vandaag: Wo die Liebe hin-
fallt...

20.15 Studio 1. Achtergronden bij de
actualiteit.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse-
serie. Afl.: Angels Rache.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Für 300 Dollar ms

Land der Traume, documentaire over
de mensenhandel aan de Mexicaans-
Amerikaanse grens.

22.40 Hotel Terminus. Documentaireover het leven van de oorlogsmisda-
diger Klaus Barbie, bijgenaamd de
Beul van Lyon. (slot).

00.40-00.45 Heute.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS

09.00 Het verdwenen scheerwijsje.
Afl. 2.

09.30 Jonge onderzoekers. Afl 17
t/m 20.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 11:
Rappers.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1.
Straöriën op Schouwen-Duiveland. 2.
Caractère. Dansensemble Aidjamal.
3. Texelaars herdenken deportatie-
mars.

19.49 PP. Uitzending van de RPF.
20.00 Journaal.
20.20 Dertig jaar Nationaal Fonds

Kinderbescherming.
20.25 Zondag weet je alles. Neder-

landse tv-film van Eric Oosthoek. De
gevangenbewaarder André wil zich
openstellen voor de gedetineerden
en probeert ze te helpen. Jopi, die
doorzijn heroïneverslavingin de cel is
terechtgekomen is een van hen.

21.29 Avondvoorstelling. Vincent,
ballet uitgevoerd door het Nationale
Ballet van Amsterdam.

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

22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Les 6.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 Report.
12.25-12.40 AK-zwo.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 2.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-
ne. Vandaag over Flevoland en het
gebruik van computers bij natuurbe-
scherming.

20.45 Schauplatz NRW. Actualiteiten
uit de regio.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Roboter;

Werkzeug oder mehr? Reportage
over hoe robotten gebruikt worden in

het bedrijfsleven.
22.30 Rückblende. Documentaire

over de 150 jaar geleden geboren
schrijver Emile Zola.

22.45 Zoning. Westduitse speelfilm
uit 1987 van Ulrich Krenkler. De jonge
ingenieurs Ozzy en Düe worden tij-
dens het werken aan een wolken-
krabber ontslagen.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

" Fritz Eckhardt in 'Fritz-Eckhardt-Special'. (Duitsland 1 -
23.45 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 106.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

321. Daphne is ziek. Eileen snelt te
hulp en Clive staat voor een dilemma.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Met o.a.

aandacht voor de vriendschappelijke
voetbalwedstrijd Spanje-Oostenrijk
en de tweede rit van de Driedaagse
van De Panne. Aansl.: Verkeerstip:
Opgeruimd staat netjes.

België/RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 16.25 Vacature-
bank. 16.40 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Opération Mozart en Natunmages.
(Herh.). 17.40 Paper dolls, 14-delige
Amerikaanse serie. Afl. 9. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Striptease, reporta-
ges. 21.10 Baraka, spel. 21.15 L'ami
giono, serie. Afl. 3: Onorato. Hélène de
Secz leidt een groot industrieel con-

cern. Op een dag merkt ze dat op de
weg naar haar werk er altijd een man is,
eerbiedigen stil. 22.15 Télé 21 a la une.
22.20 Coup de film, filmmagazine ge-
presenteerd door Terry Focant. 22.40
Weerbericht en laatste nieuws. 23.00
Bourse, beursberichten. 23.05 Baraka,
spel. 23.10-23.20 Le coeur et l'esprü,
katholiek magazine.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
14.30 RTL-Matinee.
14.35 The Edge of the Night. Tv-feuil-

leton.
15.00 As the world turns. Tv-feuille-

ton.
16.00 Télékids.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok.

17.45 Journaal.
17.55 Voetbal. Rechtstreeks verslag
van de vriendschappelijke interland
USSR - Nederland.

18.50 Journaal.
18.55 Voetbal. 2e helft USSR - Neder-

land.
19.50 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Jaap Aap.
20.40 A stoning in Fullham. Speel-

film.
22.25 De keus van Koos.
23.15 Journaal.
23.25 All in the Family. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Gloria's zwanger-
schap.

23.55 Soap. 2e aflevering.
00.25 Rete Mia. Italiaans programma.
02.25 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 13.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kundige technologie. Les 2.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
15.45 Report. Uit München.
16.30 Korkmazlar. Eine türkische Fa-

milie in Deutschland. Afl. 5.
17.00 Erfasst und begriffen. Sehbe-

hinderte in Ausbildung und Beruf.
17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kundige technologie. Les 2. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Falcon Island. Abenteuer auf

der Falken-lnsel, serie. Afl. 12: Das
Versteek.

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.05 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 1: Die rosarote Perle.
Tommy en Tuppence hebben een de-
tectivebureau overgenomen. Hun
aanvankelijke enthousiasme bekoelt
snel, omdat ze alleen maar echt-
scheidingszaken krijgen.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Kleun.

21.15 Einladung. Guten Abend aus
der Stadhalle in Zeil an der Mosel,
amusementsprogramma.

22.15 Unter Aufsicht. Poolse speel-
film uit 1985 van Wieslaw Saniewski.
Polen 1967. Klara wordt op haar brui-
loft gearresteerd en wegens econo-
mische vergrijpen tot levenslang ver-
oordeeld.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Challenge, sportprogramma met
Belgische kampioenschappen basket-
bal: Pepinster-Ostende. 22.00 Nieuws,
weerbericht en beursberichten. 22.30
Art 21. Les traits de Keith Haring.
(Herh.). 23.00-23.45Chapeau melon et
bottes de cuir. Engelse serie. Afl.: Les
espions font le service.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Suomi. 17.15
Chanson Nostalgie. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Des Chiffres et Des Lettres.
18.20 Inimmimagino. 18.35 Recreation.
19.00 Montagne. 19.30 TVS Infos el
Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Car-
nets de route. 20.55 Magazine. 21.30
Decouverte. 22.00 Journal Télévisé el
Météo. 22.30 Sacrée Soiree. 23.55-
-00.55.

Radio 1 radio
Elk heel uur nws. 7.07 Radio I
Woensdageditie. (7 30 en 12 30
Nws). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10Aktua. 13.32Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.05 Tijdsein. (17.30 Nw5).18.45
Waar waren we ook alweer? 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19 03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 Van-
daag, donderdag

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 904 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel 14.04Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18 04 De wereld zingt Gods
lof. 18 53 Moment. 19 03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal instrumentaal.
20 30 Bulletin 21 00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9 04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Rontlonflon met Jacques
Plafond. 18 04 Driespoor 19 03

Krapuul de lux 20 03 La stampa
22 03-24 00 Stompm'.

televisie en radio woensdag
Nederland 1

Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
Mor de vrouw.
81.00 TV-fruitmand. Program-
M*l geestelijke liederen. Presen-

Heleen van Dijk.
3-05 Nieuws voor doven en

("horenden,ederland te water. 3-delige
'ver het waterrijke Nederland.

Sluizen en kleine rivieren.

onduit muziek. Gospelmu-

e vos, meester in sluwheid.
latuurfilm over het leven van
gedurende een jaar._ om Sawyer. Jeugdserie. Afl.:''leeft beet. Torn gaat met Huck

r% vissen.
jn")Deavonturen van...
Oenneheuvel. Kinderprogram-

t>e dappere drie. Kinderpro-pa.
rjet levensavontuür van Eric
p Verhaal verteld door Wim de

'"Journaal.*%lsein 1. Gevarieerd nieuws-prnma.
JJvonturenbaai. Canadese
Nhe. Afl.: Voorwaarts is op-
F Tijdens het bergbeklimmen!fien vriend van Nicole ten val,6 Probeert hem te redden.
'"Journaal."onduit-Praise. Opwekkings-<-n. Presentatie: Wim Grandia.
~e Campbells. Canadese se-P-: Politieke strijd. Er is een!,,ïjd tussen degenen die de Brit-
ton trouw willen blijven en dege-ne onafhankelijke zelfbesturing
'■ James Campbell en Captaintarnen er midden in terecht.BUnkeren. Alternatief actualitei-pramma.

Miller. Amerikaanse se-
P". 10: Onzichtbare mensen.

Aaron wordt lid van de vrijwillige
brandweer en redt een oude man.

21.25 Open cirkel. Praatprogramma
0.1.v. Wim de Knijff. Vandaag: Kinde-
ren met leerproblemen.

22.20 Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten
en achtergronden.

23.00 ""Journaal.
23.10-23.35 De automatische piloot.

Finse documentaire over computers
die taken van de piloot overnemen.

" Audrey Hepburn en Richard Dreyfuss in 'Veronica Film &
Video. (Nederland 2-21.50 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Preludium. 7.53 Hef
levende woord 8.00 Nws 8 02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven 845 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek 10.30 Orkestpalet
12.05 In deschaduw van de mees-
ters. 12 40 Promenade. 13 00 Nws
13 02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise 1430 Telekaart. 1600
Over componisten gesproken
17.00 Jacco's keus. 18.00 Nws
18 02 CeDéa. 20.00 Nws 20 02
Residentieork met trompet. 22.00
Voorbij de tijd 22 30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9 25 Wa-
terstanden 9.30 Leven op leeftijd
10 00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink 11 00 De duvel is oud
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 1230 Het voordeel van de
twijfel 1300 Nws. 13 10 Wereldw-
ijzer. 14 00 Geschiedenis en ar-
cheologie van de bijbel. 15.00 Meer
over minder. 16.00 Schlagerfesti-
val 17.00 Dierenmanieren. 17.4C
Basiscode 3 magazine. 17.55 Me-

ded. en schippersbenchten 18 00
Nws 18 10 Kinderforum 18 20 Uit-
zending van de PvdA. 18 30 Astro-
logica 19 00 Progr voor buitenl
werknemers. 20.30 Klassieke me-
chanica 21 00 Landschaptekenen
21 30 Computers in de klas

RTL Plus
06.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd magazine.
08.30 RTLaktuell.
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 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren. (Herh.).
11.45 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. (Herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (Herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. Afl.: The price.

15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Messe - Markt - Meinung. Met
een rechtstreeks verslag vanaf de
Hannover Messe.

16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Geschwore-
nen.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

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

kaanse serie. Afl.: Das Madehen vom
Regenbogenstrand.

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

serie. Afl.: An einem Regentag.
20.15 Das verrückte Hollywood.

Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Gus Trikonis.

21.55 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse, serie. Afl.: Killer unter
sich.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Die Woche. Talkshow.
00.05 Stürme des Lebens.
00.50 Messe - Markt - Meinung.

(Herh.).
01.15-01.20 RTL plus-Aerobics. Eurosport

05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel
06.00 The DJ. Kat Show. 08.30 Sport
Menu. 09.00 Motorsport. 10.00 Basket-
ball. 11.30 Goals. 13.00 Motorsport.
14.00 Football. 15.00 Wrestlmg. 16.00
Basketball. 18.00 Paardensport. 19.00
Trans World Sport. 20.00 Basketbal.
22.00 Boksen 00.00-01.00 Biljarten.
mmm —^^^— .■^^^^__^^^H_^^^ H

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Die Chinesi-
sche Nacht. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse familieserie
Vandaag: Junger Jogger urn die 70.
09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Die Apachen.
Amerikaanse Western uit 1965 van
R.G. Springsteen. Aansl. Tekenfilm.
12.15 Glücksrad. 13.00 Telebörse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05 ALF
- Erinnerungen an Melmac. Afl.: Der
Vogelman von Melmac. 14.30 Teletip
Gesundheit. 14.40 Love Boat. Van-
daag: Als Verlobte grüssen. 15.30 Hap-
py Days. Vandaag: Femtrauung. 16.05
Verrückter wilder Westen. Vandaag:
Die Nacht des jüngsten Gerichts. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Dan-
nys Rache. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50Raumschiff Enterprise. Afl.:
Wild West im Weltraum. 18.45 SAT 1
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter, en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50SAT.I Bliek, aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 Mike
Hammer. Amerikaanse serie. Afl.: Spiel
mit dem Feuer. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Das Pechvogel-Quartett. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Paul Bar-
tel. 22.35 SAT.I Bliek. 22.45. Crescen-
do - Die Handschrift des Satans. Speel-
film uit Engeland uit 1969 van Alan Gib-
son. 00.15-00.2540 Programmaover-
zicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05. 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. De Buren, Agenda en
Muziek 13.05. 1402, 1502 en
16.02 Kort nieuws 17.02 Reg.
weerber 17 05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55-1758 Kon
nieuws 1805-18.07 Aankondigin-
gen

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen.
Morgen. (6 30-7 00 Nieuws 730
Nieuws en RVA -berichten.) 8 00
Nieuws 8 10 Koffers & co 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje 1008 Hel eerste bedrijf.
1150 Het koekoeksnest 12.00
Limburg Vandaag 13.00 Nieuws
13 10 Made in Germany 14 00 Ca-
napé 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10Riiswijckfoon
20 00 Funky Town. 22 00 Nieuws
2205 Jazz Katfee 2330-600
Nachtradio. (0 00, 500 en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9 05 Musikpavillon 12 07
Gut Aufgelegt 13 00 Mitmenschen
1405 Auf der Promenade 1500
Cafe-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die 17 00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21 00 Musïk zum Traurnen 2230-
-04 05 Nachtexpress

SSVC
12.35 For schools.
12.50 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Home to Roost.
15.40 Children s SSVC.
15.55 Animal album.
16.10 Boss Cat.
16.35 Eyespy.
17.00 Grange Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bobs fuil house.
19.45 Coronation Street.
20.05 The Bill.
20.30 Wish me luck.
21.20 Quit and win.
21.30 Qed.
22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and weather.
22.30 Ben Elton - The man from

Auntie.
23.05 Film '90.
23.50-00.15 Tales of the unexpec-

ted.

BBC Europe
06.25 Today's Viewing.
06.30 BBC Breakfast News.
09.00 News.
09.05 Open Air.
09.20 Kilroy.
10.00 News and weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.30 Playdays.
10.55 Five toeleven.
11.00 News.
11.05 Open air.
12.00 News.
12.05 Daytime Live.

" 13.00 One o'ciock news.
13.30 Open Space: A shabby dog.
14.00 Troubleshooter:
14.40 Advice shop.
15.10 Top Gear.
16.30 The thursday war.
17.00 Newsround.
17.10 The gift.
17.35 Buon giorno Italia.
18.00 Newsround extra.
18.30 Newsrom South East.
19.00 Wogan.
19.30 Family Marters.
20.05 Rough guide tot careers.
20.50 Point of view.
21.00 Party political broadcast.
21.05 News.
21.35 Comic relief: Follow your

nose: Gryff Rhys-Jones.
21.50 Never corne back.
22.40 Newsnight.
23.15 The late show.
23.55 Weatherview.
00.00 Young musician of the year:

Wind semi-final.

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

MTV
07.00 VJKristiane Backer. 11.30At the
Movies. 12.00 Remote Control. 12.30
Club. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
VJ Paul King. 16.00 Non Stop Pure
Pop. 17.00 3Froml at 5. 17.15VJ Paul
King. 17.30 Coca Cola Report. 17.45
VJ Paul King. 19.00 Greatest Hits.
19.30 At the Movies. 20.00 Saturday
Night live. 20.30 Club. 21.00 Spotlight.
21.30 US Top 20 Countdown. 23.00
Coca Cola Report. 23.15 VJ Maiken
Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstuck (+ Spiel
Gluckstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender
08 30 Fur die Kranken. 9 10 Musi-
kexpress 1000-1200 Gut aufge-
legt 12 00 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch 12 15 Veran-
staltungskalender. 13 00 Fnschauf.
14.05 Musikzeit heute Lieder,
Chansons und Folk 15 00 Music
and More Die CBS.Radio Show.
16 05-18 00 BRF International
18 10 BRF Aktuell 18 40-20 05 Or-
gel und Chormusik

Luxemburg/RTL
400 Musik Non-stops3o 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 Viva 16.00 Entenjagd
17.00 RTL-Themen 17 15 Musik-duell. 17 50 Sport-Shop 19 00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00 00-
-01 00 Traümtanzer

KIJK ELKE
DAG

IDrv
LIMBURG^ DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
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FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ jÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht vj Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaar vertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
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I~~[innDDHEl/f( WEEKENDKOOPJES\---

9-delige aardewerkserie voor de gewone en de magnetronoven. Foto-album met insteek- Boodschappentas op wielen. Volkunststof CrownChair fauteuil Radio-wereldontvanger. Met 10 Schakelklok "Timecontrol". Kunststof voorraadrek op
Samenstelling: 2 pastebpotjes 0 8cm, 2quiche-lorraine schaaltjes systeem. 4.95 Met harde stabielen bodem, rits-. met metalen versteviging. band-selektieschakelaar Schakelt radio, verlichting, etc. op lichtlopende zwenkwieltjes. Df
013 cm, 1 ovale schaal 022 cm + 1 xOl7 cm, 1 rechthoekige M

, O , , sluiting en stevige handgrepen. Dit Weekend per stuk nóg (MW/FM/LW en SW) en LED een door ute bepalen tijdstip auto- mandjes zijn
schaal 17 cm, 1 vierkante schaal+1 soufflé schaaltje. NuperA stuks (u bergt er Afmeting: 53x41x20 cm. voordeliger. 3 jaargarantie. afstem-indicatie. Aansluiting voor matisch aan of uit. Ook een goede uitschuif/uitneembaar
rriiiiAl lr> maar liefst 160foto sm op) Adviesprijs 69,- hoofdtelefoon. beveiliging tegen , |
bcNMALIva PVM WmWmmuM van 17,95 mp| pna van mpiu inpn van2s, nTw
Van 29.95 voor H*Kll g*Kl °° JJ^IJ -p J^^JJJ -<^E Nu LL&£j l£J

VERTROUWD en VOORDELIG I—■—l—■"i^Mi^i^i—
I :

/—"H/^l / H 5.—,0.6 w PICCOLO'S in het
I 1u" " a 1 *u ,1 il <ÉDICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot iJe huis in dekrant brengt mensen over de vloer. SS1K'WWWBY w

pfqi .i fa at fu nas.7l qqa£
En demakelaar weetvan wanten enkranten. n I\LOU L I AAAA I . UtM \ZTJ # ly^V

I»—■ ■ 1 ,
NIEUW OPENING DONDERDAG 29 MAART

KONTAKTLENZEN■■■ STUDIO
fm^ 1 1 r—| r-y'^mMMm^ Promenade 27A

W km] fl (/ Heer,en
W Êtk 1 \\---^ teL 045-742295

M M mm^ Ziekenfondsleverancier
yAmSw^ AMm\.éflflflflflflflflr

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag l/m vrijdag 9.00-18.00 uur
donderdag koopavond
zaterdag 9.00-16.00 uur en/of na telefonische afspraak

Aanpassing doorgediplomeerdekontaktlensspecialist J. Baumhoff

-L^ NIEUW FRESHVISION dé manier

OM VERDERTEKIJKEN DAN VANDAAG! t% M
Incl. vloeistoffen voor een halfjaar vanaf £m^ f ■

| VLOEISTOFFEN ÉCHT GOEDKOPER [
★ Oxysept 1 235 mi 8.95
★ Oxysept 2 235 mi 9.95
★ Ultrazyme 10 tabletten 15.95

Kunt u kontaktlenzen niet verdragen of bevallen ze u niet, dan ontvangt u
na een proeftijd van 2 maanden het betaalde bedrag van de bij ons ge-
kochte kontaktlenzen 100% retour, zonder aftrek van kosten.

Neem vrijblijvend konlakt met ons op.

Ook Wilhelminastraat 33, Bocholtz, tel. 045-444342

Uw Piedro-adviseur,
schoenenb.v. verstandvan jongevoeten.

m^ÊÊmmjmmmmmmmm^ Nuth. Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
aM\ Bk Wyckerbrugslraal 38A

AM %i 6221 ED Maastricht. Tel.: 043- 043-21M26
AM ML^^ Donderdag koopavond tot 8 uur
fl WAmW Hfek. * rnaandagi tot 1 uur gesloten

———SVflK— MRDAO -gezonde voeten, iw en later.

I DAMESBLOUSONPAKJES in de nieuwe lentekleuren en
I dessins, maten 38/54 119,00

I DAMESJAPONNEN laatste nieuwe modellen en kleuren

■ maten 38 t/m 54 109,00

IHERENKOSTUUMS ruit- en streepdessin, in de nieuwe mode-I
I stijl. Maten 48 t/m 60, lengte- en kwartmaten 199,00 I

GROTE COLLECTIE DAMES- EN HEREN-T-SHIRTS,
JEANS PANTALON EN JACKS, TRAININGS- ENI JOGGINGPAKKEN I

Ww Amw^f/i 'JlkWm\] sm\^M amlmWarAW A^mtÊsmWÊÊMM W^l*m^t»^?^9\\!%^^K^^

O Commodore PC 30 111
Personal-Computer
Prozessor 80286. 20 MB-Festplotle 1 Laufwerk
3,5" 1,44 MB. 1 MB RAM. Betriebssystem MS-DOS.

■PHILIPS 9043
EGA-Color-Monitor

i yyyy'■< ; ■ iu^imuii-i.s-i-

-0 commodore PC 20 111 Personal-
Computer 20-MB-Festplofle.Farbgrafikkarte.
1 Laufwerk 5,25" und 1 Laufwerk 3,5. MS-DOS
3.3 und GW-Bosic.

E Monochrome-
■AfomtorFürPC

mimmmsmmmmmmssat

T'üniilitrt tsfelüiiJ tii.lnlrn'tei-iük«m»»

C* Commodore 64 II Set
Home-Computer

mmmmmwssmwmwsummm^-^^i

F~ ~~m\ DATA BECKER
"ROOI n oCOMMOBOH64 Dasgrooe

m^pm\C64Budi

MONKEY DATA Abdeckhaube
Für Commodore 64 II WFFJFIi
Cp Commodore 1541 II Set Floppy
Für C 64. Inkl. 10Disketten + 1 Diskettenbox für
100Disketten!

Cjs Commodore Amiga 500 Power-
Pack Personal-Computer
1 Laufwerk 3,5". Supergratik und Supersound.

Inkl. Text- und Datenverarbeitungs-Sofrwore
-l- Erdkundeprogromm + 2 Spieldisketlen!

mmmmmmmmmkmmm»
OL-I. ft' (T t II * * ' * 'i:..-'» i.] | t iyjL_tl_|V lI l'.J

Speichererweiterung 512K-Byte
Für Amigo 500 ■ WV^i'Jm
Externen Laufwerk 3,5" 880KB.
Für Amiga. ■ BjTT^/B
HYUNDAI VGA-Color-Monitor
Für Personal-
Computer mit :^^^^^^^^^^^VGA-Grafikkarte

Ï3223 .r?l

I MS-DOSSeminar3J

mmWêOJ^

DATA BECKER FÜHRER
LB. MS-DOS3.3, MS-Works oder
Amiga DOS/BASIC ■ W'HfM
Disketten 2D 52,5"
Doppelseitig,
doppelteDichte! IfIWiPPHETri
AMSTRAD PC 2286 HD Personal-
Computer Prozessor 80286.1 MBRAM.
12 MHz. 40-MB-Festplatte. 1 Laufwerk 3,5"
1,44 MB. VGA Farbgrafikkarte. MS-DOS 4.01.
Inkl. Mouse +Windows 286 + VGA-Monochrome-
Monitof! m

■"■"■" " ■ --
l m. ','i l :' ',efe^*f,":"-' i

I f%&iti* ££3-%wd M&l£i .l.....\Jlaé

CDSchneider EURO KT Personal-
Computer 640K-Byte RAM + 128 K-Byte

RAM Disk. 9,54 MHz. 1Laufwerk 3,5". 1Festplatte
20 MB. CGA-Farbgrafikkorte. MS-DOS 3.3 und
GW-Bosic. Inkl. Monochrome-Monilor!

;iriinnrinin--ilrr-:"" nr- ■-----■■■■-■■■■■■■-—-■■-^■-">. '-"-"

hlnlHi'l Swift
24-Nadel-Matrixdrucker
Centronics-lnterfote. Letter-Quolity. 192 Z/sec
(64 Z/sec bei LQ). 4 Schriftarten. 8-KB-Puffer.
LCD-Bedienfeld.

QÜQ33I2OD
9-Nadel-Matrixdrucker

Centronics-lnterfoce.

STAR LCIO Color
9-Nadel-Farbmatrixdrucker
Centronics-lnterfoce. WTFFB
EPSON LX 400 9-Nadel-Matrixdrucker
Centronics-lnterfoce.

' ■ LB|

C» Commodore MPS 1500C
9-Nadel-farbmatrixdrucker
Für Centronics-lnterface.

O Commodore MPS 1230
9-Nadel-Matrixdrucker
Seneller Anschlußfür C 64/C 128.Centronic-
Interface

MONKEY DATA SJ 123 Joystick
2 Feuertasten. 6 Mikroschalter und
Douerfeuer MfTJCTs
MONKEY DATA SJ 124 Joystick
2 Feuertoslen. Pilotengriff. 6Mikroscholter und
Douerfeuer. ■ M)HM
MONKEY DATA SJ 120 Joystick
2 Feuertoslen. BBRÏ

-P.^l-^-P'fkette" 2D 525"

MONKEY DATA Disketten 2D3,5"

Disketten 2D 3,5"

Diikettenboxen für 80 Disketten 3,5' oder
für 100 Disketten 5,25. I MPfflCl}

Rahmenlose Bildtrager
(Modelle öhrtlith Abbildung)
13x18 1,89 ~
18x24 2,79 l
21x29,7 3,49
24x30 3,99
30x40 4,99 i *"

MINOLTADynax3OOOi
Spiegelreflex-Kamera Mit intelligenter
Computer Steuerung. Autofocus. Motor. Pro-
grammaufomotik Mit originol Minolta Zoom-Ob-
jektivAF 4,0-5,6/35-80 mm.

/ \

J^^'sssssm ÈsWüüÉ

CailOll EOS S5O Spiegelreflex-
Kamera Mit Autofocus. Programmautomotik.
Motor. Mit original Canon Zoom Objektiv
EF 3,5-4,5/35-70 mm. ollkouf-Bedienungsan-
leitung. 3 Johre ollkoul-Goronlie! Für Sic von
ollkoul importiert!

YASHICA AF-J 2 KB-Sucherkamera
MitAutofocus. Blirz mit Zuschaltautomatik. Motor.
Selbstouslöser. DX-Codierung. Inkl. Tosche +2Fuji
Super HR 11 100 135/36Kleinbild-Forbnegotiv-
Filme!

PENTAX Zoom 60
KB-Sucherkamera Mit Zoom-Objektiv
Autofocus. Blirz mit Zuschaltautomatik. Motor.

—mm^sssmMMjmssr~~-r~>

FZ 5 KB-Sucherkamera
Miteingebautem Blirz

MMMMMMT7JY77M MWM ■ BBT77ï777HiHH MMMMMMMMMWIlTJsmMMM\~-
®| DL 15 Set KB-Sucherkamera SHARR VL-C7SOS foSSÏ^37-ïïildtl.1
Miteingeboutemßlitz. Motonscher Filmeinzug. VHS-C-Video-Camcorder tuner 16Programme PAL SendersuchllL
Inkl. Tasche + Botterien + 1 Fuji Kleinbild-Forb- 12fach-Motorzoom. Mit Makro. HQ. Einiasten-Voll- m-—^^^^^^^^^L\nepotiv-Film mit 12Aiifnohmen! automatik. Elektroniscber High-Speed-Versehluß bis

«; t -"■»*:■:.■« 1/IÜOOsec. Gewicht 1,5kg ohneAkku. LCD-Sucher- ykHT'~/MMY Display. Ein-und Ausblenueinrichtung. Maximal 60 [ mV^

Kleinbild-Farbnegativ-Film | "V Ë| fl "
21 DIN, 36 Aufnohmen. Inkl. ollkoul Negativ I W 8 KSG*SiPB(£
Entwicklung' ■ BflfE] IHCH PJJJ^^^Hfflu2lEn!llll«jP

**"« >**. j/ l m/ut Marken-VHS-Videorecorder \AGFA<9> Agtacnrome (.1 IW WILI'JA 16Programme schalrbar. Timer: 6 Progtfl
135/36Kleinbild-Farbdia-Film MMMMMMMmSSSMmMWtwsTim mogen.

21 DIN, 36 Aufnohmen. Inkl. allkouf-Negativ- 8-mm- oder iEnr^^ng. B)BXZQ VHS-C-Marken-Camcorder Cssssssss^mmWSsMm^__. 6fach-Motorzoom. Autofocus.Sjjl fo^f- ///, // 700 /£j/?4 Z.B. Nikon, Sony, Fuji oder Bauer-Bosé. |g
Kleinbild-FarbnegativFilme jnj7-'li' ,SÏ ifl tHBCT=^d
21 DIN, 24 Aufnohmen. Inkl. ollkouf-Neggliv; 1.-mfmrm
Entwicklungl IeVPffIPKZX]

Farbnegativ-Filme 2l DlN,24Aufnahmen. { fnl i mjj
Inkl ollkoul Neooii»

_^^^^w^,
Mm LLUi E 180 VHS- Video- J

®lt FujichromeRD100135/24 ~^** J\/Z E 240 VHS-Video-IKleinbild-Farbdia-Film WEL'l'Jsm Leercassette gpjgJ
21 DIN, 24Aufnahmen. Inkl. originol Fuji- B^B^B^B^B^B^B^B^B^emM«É*éT«"
Entwicklung bei ollkouf priTTTij /-/-n F "KnSS-lFcol «fKW EK 889
RFFI r-fTA fiinmntnr AF 6foch-Motorzoom. Mit Makro. High-Speed-Shutter 'ragbares itereoSystemKtl-LhUAUiarnarorAr bis 1/1000 sec. Autofocus. Lichtempfindlichkeit UKW-Stereo/MW. Doppel-CossettendeckJ
VollautomatlSCherDiapro/ektor Jlm UilseatA iM Z|)bellör + lUSóft]ithes Speed-Dubbing Mit obnehmbaren 2 Wej|
Mit Autofixus Inkl Fernbedienung Akku SNP 66 + Videotosche + 2 Sony P 5 30 ~+ Lompe 24V/150W! Videa-Leercassetten!

Bi^Bi^ey"!^"' 'i'll'BTTT H>^H 16Bit.4fachOversampling.Timer-Ploy.il
BjEKfiBI JMMLmIzJSM I ■■■.■■■■JBB holfunktion Musikkalender. Digitale De*W

I Dia-Stapelkassette IflllJS^Ïffikll^- '18/^gy^l j
Mit 2 Universalmagazinen |22ijjj^iigg»2Bi2SifliMAX«M^
für je 50 Dios. JVC EC 30 SHGN S^T^l
Maxi-Fotoalbum VHS-C-Video-Leercassette ÏWmmtMF^^^m
Für 600 Fotosim Forma. Fur VHS-C-Vidao- ■^■^■M-T—e^fi
9,13 cm \WWtISII ■■£=■!
FLIP Einsteckalbum Erfoom p590 /n/o-ser H»WHCDP 270 CD-/VOJFür 100Folos im Formaf 2 Leercassetten 16BMfach-Oversampling. Timer-Ploy >V
9x13 cm. ■ BRTJ3 + 1 Info Cassette eWWWWLIJtZi funktion Musikkalender. Digitole DeemM

8-mm-Video-Camcorder pew» HB^^^aasstÉMWMie^Bolach-Motorzoom. Mit Makro Autofocus llH'll^l Videolicht-Set MMMMMMMMMMMMWËsssmmIm420.000 Pixel. High-Speed-Shutter 1/5000 und 20-Wott-Akkuleuchte und 150-Watt- Püj
1/1000 sec. Inkl. Zubehör + Bauer VHL 201 Akku- Netzleuchfe. ■PPMPfTES T^^^^^^^^^^^HVideoleuchte, Lompe 6 V/20W + lodegeröt! MMS^tILmmCÊ Marken-CD-Player... ~._ ~ ,_ ... , 20 Titel vorprogrammierbar. Mit InfrororßI Zusatz-Akku SNP 66, SB 800 oder dlenung!
g^M ED Grip-Pack 1000Für fast alle Videokomero ÏÏÊakAI «■ mm typen, z B. Sony, Fuji, Nikon, Panasonic, Bauer,

VeP^P*» -k^^b^hbA Bost'l' JVC u° I BKB3 EËBiËHfI

fM E Reinigungscassette Für VHS c Video bKLIQEÏHrBbPJ'■MjH Camcorder. ■ MuSSSSS^MZi'
mÊ FOTIMA Action IV Wec^c/re jf*??**'* VIfrfFürVideo-Comcorder '^if'r f,| MmtlM Drehscholter Timer-Funktion. Automo"];

■ ir M' le^ieji 1 1 ■■ sortenwahl.I «»*^!W.*»*TMe>iii^ 'PHILIPS 1221 Color-Portable e^e^eP.„_..„,.,,„ 37-tm-Hißri-Farbbildröhre. PAL/Secam-Ost- r^Rrrrn.^,.. . _JAMSTRAD VMC IOO Empfong. 40 progrommspeicherplatze. WKtVfl TCW 310 Dopp»
VHS-C-Videokamera __ Cassettendeck High-Density -Pcm1"I Mil VHS-Adaplercassette zur Wiedergabe Ihres Hp -^^^^ ' kopf. Dolby B und C. High-Speed-Dubj^

I Videofilms ouf jedem VHS-Videorecorder. motische Bandsortenwahl ■m;pr ut4»cy»i ux-s9oAudm

\ t£iSK*a HF9oAudio-^
HADSON Eiekttowiierer (s
Mit ausschiebborem

KPMETTfI B3BJSB FT7391 '-anghaarschneider.

Irrtümervorbehalten. AllaPrei^*$fës> Esgelten unsereAllgemeinen Geschald

Q DatumouloerHuckserte 9x13 C^% Am\W ""■■Q SotWonJen vomKB- -■ J» IW £¥ \\\^^mm^smQ NeflOfive Wf>q«IQSCM "W* / Amm^^^^^^W M kW
* yjelx. Supt^Hochgl«nz i B 7xlo-^-». a^LW m\ kW kW kW f st% M k\W kW ssmm\\

UgSÏÏ.^,;29 A "’// L \% iWÈ kW>4 INiMifiyvfPMMlaÉßßÉv^m*T^TsT^Z >i

JHHH Bk.

«Sgfc
Aachen HerxogenraHi Geil*»*^:Thsaterplatzla KlalkstraOe 6 GerborO'Jjj'
Telefon 0241 '402716 Telelon 02406/4048 TelelonO'



Heeft u onze laatste merkaanbiedingen al gehoord?
Lo luidsprekerbox. 3-weg bass-reflex systeem, tweeter beveiligd fl j| Pioneer luidsprekerbox. 2-weg;systeem. 90 Watt continu,

fgen overbelasting. Zwart essen houtnerf. 540x258x245 mm. *M^^ &ÉSÉË ÜI afneembaar front Zwart. 458x274x279 mm. Uistekende
Van 249,- voor 4QQ §&■ g-^B»SB|VaßaHßßßH|ffii|iffHMMge| combinatie met Pioneer-set. Van 150,-voor ITO M
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JVC Stylistic midi hifi-combinatie. Platenspeler, digitale Philips midi hifi-combinatie. Platenspeler, digitale tuner, Pioneer hifi-combinatie. Drgitale tuner, 2x85Watt ; *■■■■■■■■■■■tuner,4ovoorkeuze-zenders,2xBsWattversterker,s-bands '2x60 Watt versterker, surround sound, 10-bands graphic non-switching versterker, dubbel cassettedeck met Dolby B mo~cEr»

graphic equalizer, dubbel cassettedeck met 1 autoreverse, equalizer, dubbel cassettedeck met Dolby B, programmeer- en C, CD-speler met 4keer oversampling.
programmeerbare CD-speler met dubbele oversampling. bareCD-speler. Met afstandsbediening. Met afstandsbediening. wl fift\Met afstandsbediening. Van 1799-voor 4CAA — Van 1599-voor OAft _ Van 1799-voor <|499 — Vk fliMMWm*'mMmr?!mmm:*.
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jamo Ofper maand 55,-met electronicacard. Of per maand 35,-metelectronicacard. Of permaand 50,- met electronica card. |
r . = —'t Wordt steeds leuker bij V&D. j£
|üedingen geldig t/mzaterdag 31 maart of zolang devoorraad strekt. Verkrijgbaar inHeerlen en Maastricht.
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! DAAR KUNNEN UW ACHTER-
PASSAGIERS OVER MEEPRATEN. ..^^
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!Wieenthousiast is over een compacte auto, realiseert ontdekken dat de Mazda 121 een ontspannen weggedrag niveaus leverbaar. Test de Mazda 121 op zn daden,

zich misschien niet dat die vaak alleen maar ruim is rond vertoont en dat het comfort niet is voorbehouden aan de Uw dichtstbijzijnde Mazda-dealerstaat in de Gouden Gids.

de bestuurdersstoel. Wat een plezierige uitzondering is dan bestuurder. Want vanaf de achterbank zult u geen

de Mazda 121! Compact van afmetingen, maar van binnen klachten horen. In de Cabho-Top versie is die achterbank
ruim genoeg voor passagiers en bagage. De ruimte is zelfs verstelbaar. __^

gezocht in de breedte en in de hoogte. Dat geeft de Mazda Mocht u eens wat anders willen vervoeren, dan is die \km\wEs\sw^m\
121 bovendien een apart, sportiefkarakter. achterbank in zn geheel weg te klappen. De achterklep harmonie tussen mens en machine. De Mazda 121 is een ideale stadsauto. Wendbaar, opent tot op de bumper, zodat in- en uitladen uiterst Prijzen md. Bm. Mazda 121 vanaf 17.875,-.Afleverkosten 395.-.

fi^ -1 o -i 6 jaar carrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden.
A Z D A a 2. \ \ makkelijk te parkeren. Ook op de langere afstanden zult u eenvoudig is.De Mazda 121 is in verschillende uitrustings- . importeur: Auto Palace deBinckhorst BV., Den Haag, Tel.: 070-3489400.

71 ~ " |J 1 LOVEN HEERLEN B.V.
f MËMi riPZtlPl** Palemigerboord 401. Heerlen
MmWWW Ifl/Cffl/f f L'-^.'-.l Telefoon 045-722451

] AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I I I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. RH AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
s. Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstad! Langheckweg 2. Kerkrade
gj§sa_Telefoon 04402-71920 li.i-vy-S'l Telefoon 04498-53055 )..L-'^-'-l Telefoon 045-464646

] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF P""1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH F ] RADREMA AUTO'S
NsJ Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht
ej"^> Telefoon 043-642697 W^M^-i Telefoon 04490-15838 Im'-'^-'-Ï Telefoon 043-632250
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Vietnamfilm
Oliver Stone, die twee maal ge-
wond raakte in Vietnam, won
zijn tweede Oscar voor regie, nu
voor zijn Vietnamfilm 'Bom on
the Fourth of July'. Het verhaal
gaat over de marinier Ron Kovic
die uit die oorlog terugkeert in
een rolstoel en uitgroeit tot lei-
dend vredesactivist. Stone was al
eerder met een Oscar onder-
scheiden voor een andere Viet-
namfilm: 'Platoon'. In 1978 kreeg
hij al een Oscar voor zijn scenario
voor de film 'Midnight Express'.

Day-Lewis had het acterener bij-
na had aangegeven toen hij de rol
van Christy Brown kreeg aange-
boden. Eerder speelde hij een
vrouwenjagende arts in 'The Un-
bearable Lightness of Being' en
een homoseksuele punk in 'My
Beautiful Laundrette'. De schrij-
ver Brown die hij overtuigend
neerzet was ernstig motorisch
gestoord als gevolg van een her-
senbeschadiging opgelopen voor
of tijdens zijn geboorte. Hij had
alleen maar controle over zijn

linkervoet, maar slaagde er des-
ondanks in te schilderen en te
schrijven.

De prijs voor de beste buiten-
landse film ging naar 'Cinema
Paradiso'. Deze produktie, een
nostalgische terugblik op de ja-
ren veertig gezien door de ogen
van een Siciliaanse filmprojec-
tionist en een kind, slaagde er in
het kostbare kleinood mee terug
te nemen naar Italië.

Akira Kurosawa, de Japanse re-
gisseur van filmklassiekers als
Kagemusha, Ran en Rashomon,
kreeg de speciale onderschei-
ding van de Academie voor zijn
hele oeuvre, uitgereikt door de
twee groten uit de Amerikaanse
film, George Lucas en Steven
Spielberg.

" De tachtigjarige Jessica Tandy viel als oudste deelneem-
ster in de prijzen met een Oscar voor haar rol als joodse
vrouw in 'Driving Miss Daisy'. (Categorie; beste actrice).

'Anti-Oscars' voor Stallone enDerek
LOS ANGELES - Sylvester
Stallone en Bo Derek zijn in
Los Angeles door de 'Stich-
ting van de Gouden Frambo-
zen' uitgeroepen tot respectie-
velijk de slechtste filmacteur
en de slechtste filmactrice
van het afgelopen decennium.
De stichting heeft het tweetal
aan de vooravond van de jaar-
lijkse uitreiking van Oscars in
Hollywood (voor de beste
filmprestaties) zogenaamde
anti-Oscars oftewel 'Gouden
Frambozen' toegekend.
Een dergelijke 'onderschei-
ding' viel ook ten deel aan
William Shatner als 'slechtste
regisseur. De door hem gere-
gisseerde film 'Star Trek V'
kreeg het predikaat 'minst
goede film.

'Lentebal' Heerlen
met vier orkesten

HEERLEN - De Stichting Bij-
zondere Festiviteiten in Heerlen
heeft een variant bedacht voor
een bekend gezegde. Het 'Lente-
bal 1990', dat aanstaande zater-
dagavond in de foyer van de
Heerlense stadsschouwburg
wordt gehouden, heeft daarom
als slogan 'Een nieuwe lente, een
prettig geluid. En voor dat laat-
ste zorgen maar liefst vier orkes-
ten.
Noordamerikaanse en Europese
dansmuziek, warmbloedige en
virtuoze Mexicaanse mariachi-
ritmen en wervelende muzikale
shows van Limburgse bodem
worden tijdens deze 'soiree dans-
ante et musicale' gebracht door
in totaal 47 muzikanten.

De negentien man sterke Mid-
land Big Band uit Hilversum ge-
niet vooral bekendheid als bege-
leidend orkest van Nederlandse,
Europese en wereldkampioen-
schappen 'all-round' dansen. An-

dere klinkende namen op het
'Lentebal 1990' (een vervolg op
het succes van afgelopen jaar)
zijn die van het mariachi-orkest
'Serenata Mexicana', het dansor-
kest Sunset en de showkapel
'Mit de Trööt in de Gööt'. In to-
taal een non-stop showprogram-
ma van zes uur dans- en luister-
muziek, zo hebben de organisa-
toren berekend.
Kaarten in voorverkoop (’ 17,50- aan de kassa ’ 20,00) zijn ver-
krijgbaar in Brunssum (ABN-
bank - Lindeplein), Heerlen (Ca-
fé Brandpunt - Emmaplein; café
Moonlight - Dautzenbergstraat;
kassa stadsschouwburg van
10.00 tot 15.00 uur), HeerLerhei-
de (RABO-bank - Ganzeweide
40, ABN-bank - Corneliusplein;
Corneliushuis - Heulsstraat),
Hoensbroek (RABO-bank
Markt), Landgraaf (ABN-bank -
Heerlenseweg) en Valkenburg
(NMB-bank - Theodoor Dorren-
plein). " 'Serenata Mexicana', één van de vier orkesten op het Lentebal 1990.

Categorieën
De lijst van Oscarwinnaars van
1990:
Beste film: 'Driving Miss Daisy'
van Richard Zanuck en Lili Fini
Zanuck.
Beste acteur: Daniel Day-Lewis
in 'My Left Foot'.
Beste actrice: Jessica Tandy in
'Driving Miss Daisy'.
Beste mannelijke bijrol: Denzel
Washington in 'Glory'.
Beste vrouwelijke bijrol: Bren-
da Fricker in 'My Left Foot'.
Beste regisseur: Oliver Stone
voor 'Bom on the Fourth of
July'.
Beste oorspronkelijke scenario:
Torn Schulmanvoor 'Dead Poets
Society.
Beste bewerkte scenario: Alfred

Uhry voor 'Driving Miss Daisy'.
Beste buitenlandse film: 'Cine-
ma Paradiso' van Giuseppe Tor-
natore, Italië.
Beste artistieke directie: Anton
Furst en Peter Young voor 'Bat-
man'.
Beste camerawerk: Freddie
Francis voor 'Glory'.
Beste kostuums: Phyllis Dalton
voor 'Henry V.
Beste lange documentaire:
'Common Threads: Stories from
the Quilt' van Robert Epstein en
Bill Couturie.
Beste korte documentaire: 'The
Johnstown Flood' van Charles
Guggenheim.
Beste montage: David Brenner
en Joe Hutshing voor 'Bom on
the Fourth of July'.
Beste make-up: Manlio Rochetti

in 'Driving Miss Daisy'.
Beste filmmuziek: Alan Menken
voor 'The Little Mermaid'.
Beste titelsong: Alan Menken en
Howard Ashman voor 'Under
the Sea' in 'The Little Mermaid'.
Beste korte animatiefilm: 'Ba-
lance' van Christopher en Wolf-
gang Lauenstein.
Beste korte film: 'Work Expe-
rience' van James Hendrie.
Beste geluid: Donald Mitchell
Gregg Rudloff Elliot Tyson en
Russel Williams voor 'Glory'.
Beste geluidseffecten: Ben
Burtt en Richard Hymns voor
'Indiana Jones and the Last Cru-
sade'.
Beste speciale filmeffecten:
John Bruno, Dennis Muren,
Hoyt Yeatman en Dennis Skotak
voor 'The Abyss'.

" Beste acteur was dit jaarde in Engeland geboren Daniël
Day-Lewis, dieuit handen van JodieFoster (de beste actri-
ce van 1988) een Oscar ontving.

" Denzel Washington, ook bekend uit de tv-serie 'St. Else-
where', kreeg ditmaal een Oscar voor 'de beste mannelijke
bijrol' in 'Glory'.

show

'DrivingMiss Daisy'grote winnaar 62ste Oscar-uitreiking

Oudste actrice
óók de beste

Van onze showpagina-redactie

LOS ANGELES - 'Driving
Miss Daisy' is de grote win-
naar geworden van de 62ste
Oscar-uitreiking in Los An-
geles. Deze produktie wist
vier prijzen in de wacht te
slepen, waaronder die voor
de beste film. Jessica Tandy
en Daniel Day-Lewis wer-
den in de nacht van maan-
dag op dinsdag in Holly-
wood onderscheiden met
de Oscars als beste actrice
en beste acteur. De 80 jaar
oude Tandy kreeg de onder-
scheiding voor haar rol van
joodsevrouw die geleidelijk
een vriendschappelijke re-
latie opbouwt met haar
zwarte chauffeur in 'Dri-
ving Miss Daisy'.

Tachtigjarige
Jessica Tandy
kan het nog
niet geloven

De Brit Daniel Day-Lewis werd
onderscheiden voor zijn rol in de
lerse film 'My Left Foot', waarin
hij een portret neerzet van de
ernstig gehandicapte lerse
schrijver en dichter Christy
Brown. De lerse actrice Brenda
Fricker, die in deze film zijn on-
verzettelijke moeder speelt,
kreeg de Oscar voor de beste
vrouwelijke bijrol.
De Oscar voor de beste mannelij-
ke bijrol was weggelegd voor
Denzel Washington die in de film
'Glory' een gevluchte slaaf speelt
die dienst neemt in het eerste
zwarte regiment tijdens de Ame-
rikaanse burgeroorlog.

„Jullie hebben me net de ingre-
diënten aangereikt voor een on-
gelooflijk weekeinde in Dublin",
zo zei Day-Lewis na zijn Oscar in
ontvangst te hebben genomen.
De bejaarde Tandy, de oudste ac-
trice die ooit een Oscar won, leek
aanvankelijk geheel ontdaan na
het bekend worden van haar
prijs. Zij dankte in haar toe-
spraak „die vergeten man, mijn
regisseur Bruce Beresford".
Hoewel de film negen maal werd
genomineerd zat de Australiër
Beresford daar niet bij.

De overwinning smaakte zoet
voor 'Miss Daisy'. Het script
werd door studio na studio afge-
lezen. Uiteindelijk besloot War-
nejc Brothers het toch maar uit te
brengen, slechts na het budget te
hebben teruggeschroefd van 24
miljoen gulden naar 15 miljoen.
Aan de kassa's heeft de film al
meer dan 140 miljoen gulden op-
gebracht.

UitreikingEdisons in vier etappes op televisie
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De Edisons Popu-
lair worden dit jaar in vier etap-
pes uitgereikt. De overhandiging
van de jaarlijkse onderscheidin-
gen voor artistieke fonografische
prestaties zijn opgenomen in het
televisieprgramma 'Fantastico'
van Robert Long in de uitzendin-
gen op 29 maart, 5,12 en 19 april
De meeste buitenlandse laurea-
ten zullen daarbij overigens
slechts in clipvorm te zien zijn.

De Edisons Populair, 1990 zijn
toegekend aan Mathilde Santlng
(album 'Breast And Brow', vo-
caal Nederlandse herkomst),
Chris Deßurgh ('Flying Colours,
vocaal buitenlands), De Haven-
zangers ('Ter Land, ter zee...', le-
venslied), Han de Vries ('Appo-
sionato', instrumentaal), Willem
Nijholt & cast ('Cabaret', theater-
chanson), Carly Simon ('Working
Girl', musical-film), Rob van Ba-
vel Trio ('Rob van Bavel Trio',
jazz Nederlands), Sonny Rollins
('Dancing In the Dark', jazz bui-
tenlands), CliffRichard ('The De-
finitive Collection', categorie Ex-
tra), Rob Wasserman ('Duets',
Extra), Diverse Artiesten onder

leiding van Harry Ooster ('S1*
h& Sweet in Nederland', E*|j[

Tambourine ('Flowers in jy.
tember', Pop Nederlandse E
komst), Neil Young ('Freed'
Pop buitenlands) Urban Dl,i
Squad ('Mental Floss For
Globe', Rock Nederlandse 'kosmt), Lou Reed ('New V"
Rock buitenlands), The Ne\
Brothers ('Yellow Moon', rbjj [

&blues-blues), Elvis CoS I
('Spike', singer-songwi'i' j.
Aerosmith ('Pump', hardr? j
Joe Satriani ('Flying In AU
Dream', hardrock), Jungle j
thers ('Done By The Force^
Nature', jazzfusion-funk-d":
dance), De La Soul ('3 Feet *And Rising', jazzfusion-fun^i
co-dance), The Judds ('Riv«! *Time', country), The Rolling j j,
nes ('Singles Collection', Ë*
Les Negresses Vertes ('^
Extra).

" Willem Nijholt: Edf'
voor musical 'Cabaret'
theaterchansons. Cj

Jli

'Zet 'm op vier
HEERLEN - Op ongeveer 2 r
joen Nederlandse tv-toestellei
de commerciële Luxembur "T
tv-zender RTL Veronique nü *■
kabelkanaal 4 te zien. Dat is F
resultaat van de actie 'Zet 'm IK
4.' In november had nog maar _
percent van de kabelabonï *"
de zender op kanaal 4 staan.!
maand later, in december, na
start van de actie, was dit perc
tage al opgelopen tot 26,6. E i
februari is het percentage ge I
gen tot 42,5 percent.

Verontruste ouders boos op legerleiding

Pin Up Club nu in
Belgische kazerne.

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Veronica gaat
stoppen met de Pin Up Club,
maar de Nederlandse danseres-
sen uit dit omstreden erotische
tv-programma hebben hun
werkterrein inmiddels verlegd.
Ruim 500 Belgische militairen,
gelegerd in het Duitse Stollber-
g/Aken (Propsteier Wald), even
over de grens met Heerlen en
Kerkrade, kunnen daarover
meepraten.

In het kader van de jaarlijkse
'Week der soldaten' leverden de
schaars(geklede danseressen een
zogeheten 'culturele bijdrage.
Die bestond uit een 'bijna naakt'-
optreden van tweemaal 25 minu-
ten. Zowel de legejrleiding (die de

ei

Pin Up Club had gecontracte p,
voor slechts DM 3500) als ei
dienstplichtige soldaten wa ei
zeer te spreken over de sh ir
Dat bleek uit brieven dieveel I,
litairen hierover aan hun oudlIi
verloofden en bekenden heb',
geschreven. fr
Op hun beurt reageerden ''ouders geshockeerd en boos. i;
lieten de Belgische legerleider
in Duitsland weten een halfnir,
te vertoning van de Pin Up C ft;
in de kazerne 'schaamteloos k
vinden. Het ministerie van ft
fensie in Brussel was van het t;
treden van de Pin Up Club ir 1
Belgische kazerne in DuitseH
niet op de hoogte. Van die ziir
wordt een nader onderzoek ifG
steld naar de 'rosé balletten. I <

IDTV in beroep na geding tegen Veroniqu
HILVERSUM - Het Amster-
damse produktiebureau IDTV
Productions gaat in beroep tegen
de uitspraak van de rechter, dat
het beslag op twee rekeningen
van RTL-Veronique alleen tegen
een veel lager bedrag mag wor-
den gehandhaafd. IDTV had
voor 1,2 miljoen gulden beslag
laten leggen op een rekening van
IPN, het advertentieverkoop-bu-
reau van Veronique en op een re-
kening van Veronique zelf.
De beslaglegging volgde nadat
een opdracht voor het produce-
ren van Veroniques 'Ontbijt-
show' aan de neus van IDTV
voorbij was gegaan. IDTV vond
dat er sprake was van een voorlo-
pig contract en wilde dan ook
compenserende opdrachten heb-
ben. Toen Veronique en IDTV
niet uit deze onderhandelingen
kwamen, liet IDTV beslag leg-
gen op de twee bankrekeningen
van de commerciële zender voor
een bedrag van 1,2 miljoen gul-
den.

Veronique eiste daarop in K
geding dat de beslaglegging 3
worden opgeheven, maar
rechtbankpresident besliste j,
de beslaglegging gehandha,
kon blijven. Wel vond hij het (
drag veel te hoog was. Een j
slaglegging ter hoogte
180.000 gulden was reëler, zo i ij
deelde de rechter.

IDTV heeft nu beroep aang £kend tegen deze beslissing '<(,
dat er tijdens het kort geding j
lemaal niet is gesproken ovel
hoogte van het bedrag. , E
Veronique heeft inmiddels IV
weer benaderd om te praten o fj
een compensatieregeling. V
die gesprekken zouden kun
beginnen, moest IDTV van V
nique de beslaglegging en
claims intrekken. IDTV is ' „
niet op ingegaan. Volgens (j
woordvoerster van IDTV is jj
momenteel geen contact tf
met Veronique.
; -c

Protesterende freelancers onderbreken KRO-programm
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Freelancers in de omroep hebben gisterochtend
KRO-radioprogramma 'Andere koffie' onderbroken om een band! f
draaienover derechtspositie van freelancers in de omroep. In de°, *
Violet Falkenburg en Hubert van Hoof ingesproken band wordt A
gekondigd dat dergelijke 'inbraakacties' de komende tijd vake'^ h
houden zullen worden. De freelancers protesteren met deze act' ft
gen de vastgelopen onderhandelingen over de tarieven van free|6
cers in de omroep. Zij vinden dat ze in vergelijking met andei^ K

roepsgroepen te weinig verdienen. De 'inbraak' in 'Anderekoff'^ *'beurde met medeweten van de redactie van het programma. De j*'
zal bij andere programma's 'met of zonder medewerking van d^ Jdactie' proberen het bewuste bandje over de rechtspositie uit te *den. iP
Een woordvoerder van de KRO zegt dat de redactie van 'Andere ■fie' de 'inbraak' bracht als een nieuwsitem en er voor deKRO da^ f
geen reden is om in te grijpen. „Maar het moet wel duidelijk zij *
de KRO zich niet identificeert met de NVJ-acties", aldus de £voerder. .
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De Lokale Omroep Landgraaf
heeft de bedreigingen nog steeds
in onderzoek. Een aantal vrijwil-
ligers heeft nu op papier gezet
wat de bedreigingen precies in-
houden. Het bestuur van de om-
roep zal die brieven inventarise-
ren om zich vervolgens te bera-
den op maatregelen.

Ook in dat geval is er sprake van
bedreiging vanuit een 'bepaalde
politieke hoek.

Een politiewoordoerder vertelde
gisteren dat het heel moeilijk is
om in het geval van bedreigingen
en dergelijke actie te onderne-
men. „Maar we zijn nu wel aler-
ter."

Vrouwenappèl doet
aangifte bedreiging

Tal van lasterpraktijken komen aan het licht
LXNDGRAAF - De politieke
partij Vrouwenappèl Landgraaf
heeft bij de politie aangifte ge-
daan wegens bedreiging. Op ver-
schillende adressen in de ge-
meente zijn per post brieven be-
zorgd die de naam van de partij
in een kwaad daglicht proberen
te plaatsen. Het Vrouwenappèl heeft van de

gelegenheid meteen maar ge-
bruik gemaakt om bij de politie
een heel dossier neer te leggen
van lasterpraktijken en bedrei-
gingen in de afgelopen jaren.
Daaruit blijkt onder meer dat zo-
wel de woning als de auto van
raadslid Helma Gubbels ooit met
verfzijn beklad en dat de postale
recherche er aan te pas moest ko-

Dossier

verkiezingen deed ook de
CDAer Jan Schurer bij de poli-
tie aangifte wegens smaad. Ter-
wijl--de Lokale Omroep Land-
graaf nog steeds overweegt om
aangifte te doen van bedreigin-
gen gedaan even voor aanvang
van de laatste raadsvergadering.

Ook worden in de brief beschul-
digingen aan politici van die par-
tn' geuit. Namen worden overi-
gens niet genoemd. De brief is
onder meer bezorgd bij leden
van het Vrouwenappèl, en de
hjsttrekkers Wil van Oosteroom
(Abdisschenbosch 2000) en Lei
Bisschops (BBL). Vlak voor de

„Een rotstreek", zegt Kölgens.
„Hier wordt gesuggereerd dat de
brieven van vrouwen afkomstig
zijn." Over wie wgl achter de
brieven zit wil Marga Kölgens
geen mededelingen doen. Opval-
lend is dat de meeste brieven zo-
wel over Vrouwenappèl als Jan
Schurer zijn verspreid in Rim-
burg. Overigens moest ook wet-
houder Thei Middeldorp even
voor de verkiezingen een groot
bord met grievende tekst uit zijn
tuin halen.

Bord

van haar partij 'flink aangesla-
gen. De recente brieven zijn on-
dertekend met 'Vereniging Nor-
male Vrouwen Landgraaf.

Het Vrouwenappèl heeft de afge-
lopen jaren deze praktijken bin-
nenshuis gehouden. Nu meerde-
re mensen brieven tegen het
Vrouwenappél hebben gekregen
brengt de partij de laster in de
openbaarheid. Volgens Marga
Kölgens zijn een aantal leden

Rimburg heeft het Vrouwenap-
pèl een dreigbrief gekregen.men om lijsttrekker Marga Köl-

gens van bedreigingen per tele-
foon af te helpen. Uiteindelijk
bleek datKölgens lastig werd ge-
vallen vanuit een Helmondse te-
lefooncel. Ook wordt er melding
gemaakt van taxi's die te pas en
te onpas af- en aanrijden zonder
dat er om gevraagd is. Ook tij-
dens de 'bloembakken-affaire' in

Dieven op
heterdaad betraptInvestering van tien miljoen Ook winkels gepland

Luxe woningen in Eurostaete
OIRSBEEK - Op een bouwplaats
aan de Pastoor Sandersstraat in
Oirsbeek heeft een politiepatrouille
maandagavond om elf uur drie
mannen uit Amstenrade op heter-
daad betrapt bij het stelen van
bouwmaterialen. De mannen waren
al diverse malen op en neer gereden
met gestolen spullen voordat de
rijkspolitie ingreep. De bouwmate-
rialen werden in beslag genomen;
de daders werden ingesloten. Gis-
teravond werden ze op vrije voeten
gesteld. Een politiewoordvoerder
zei te vermoeden dat de gestolen
goederen gebruikt moesten worden
voor het verbouwen van een wo-
ning.

HEERLEN -De al jaren leegstaande torenflat van het Euros-
taete-gebouw aan het Raadhuisplein, pal naast het Heerlense
stadhuis, wordt omgebouwd tot een corn.plex van 32 luxe ap-
partementen. De benedenverdiepingen worden ingevuld door
kleinere, tamelijk exclusieve winkels. De benodigde investe-
ring van ruim tien miljoen wordt bijeen gebracht door de ge-
meente Heerlen, eigenaar Aegon en huurder Vendex.

Auto gestolenterrain, waar de huidige supermarkt
gehandhaafd blijft. Via een onder-
zoek is aangetoond dat de woningen
met name populair zullen zijn bij
bemiddelde vijftig-plussers.

LANDGRAAF - Onbekenden hel
ben op een oprit naast een wonir
aan de Frohweinstraat in Landgra;
een witte Mercedes 190 E gestole:
De auto heeft het kenteken PP-5
NB.

Ravage in Heerlen

Het Eurostaete-complex werd in de
jaren vijftig gebouwd als hotel. Dat
bleek niet zon succes, waarna het
lange tijd leeg stond of tijdelijk ver-
huurd werd. In de benedenverdie-
pingen is al tijden lang een V&D-
vestiging, maar het Vendex-con-
cern wil alle V&D-activiteiten con-
centreren in het pand aan de Pro-
menade.
Het Heerlense college ziet het be-
reikte akkoord met de particuliere
investeerders als een eerste succes
van het centrumplan. Aegon-
woordvoerder Kooistra bevestigde
dat de voorgenomen herinrichting
van het Heerlense stadscentrum de
oplossing van het Eurostaete-ge-
bouw aanzienlijk versneld heeft.
1 juli beginnen de werkzaamheden
aan het gebouw, waardoor alleen
het skelet over zal blijven. Vervol-
gens worden de acht verdiepingen
zodanig gerenoveerd dat er telkens
vier luxe-woningen van elk ruim
100 vierkante meter ontstaan. De
huur hiervan bedraagt (maande-
lijks) bijna 1100 gulden.

Architectenburaeu AGS voorziet
voor de entree aan de Geleenstraat
een grote glazen doos, waarbinnen
de liften zichtbaar zullen zijn. De
blauw-bruine kleur zal plaats ma-
ken voor lichtere tinten. Kortom,
het gebouw moet standing krijgen.
In maart 1991 gaan de nieuwe win-
kels open en zijn ook mogelijk de
woningen klaar.

Zo gauw V&D uit het Eurostaete-
pand vertrekt, begint Vendex met
de invulling door wat wethouder
Andriesma 'kwaliteitsdochters'
noemde. Over een drietal weken
wordt daarover in concreto meer
duidelijk. Daarnaast is plaats voor
derden, omdat nog 1500 vierkante
meter over is, bijvoorbeeld voor een
horeca-exploitant.

HEERLEN/LANDGRAAF - Een
automobilist uit Kerkrade heeft
maandag rond middernacht in
Heerlen een ravage veroorzaakt. De
man reed met hoge snelheid over de
Stadionbaan, verloor de macht over
het stuur en botste op de linkerweg-
helft frontaal tegen twee gepar-
keerd staande wagens.

De Kerkradenaar liep slechts lichte
verwondingen op. Hij bleek niet in
het bezit van een rijbewijs en zijn
auto was niet verzekerd. Later werd
duidelijk dat de politie van Land-
graaf deKerkradenaar kort voor het
ongeluk enige tijd had achtervolgd
omdat hij de maximumsnelheid aan
zijn laars lapte. De patrouille raakte
het spoor echter kwijt.

Heerlen doet voor 1,45 miljoen mee
aan het project. Een miljoen daar-
van komt uit de gelden voor het cen-
trumplan, 450.000 gulden uit een re-
novatiefonds.

Daarvoor krijgt men ook een bevei
ligde parkeerplaats onder het sous

PvdA en AGB uitgenodigd voor coalitiebesprekingen
CDA-Voerendaal laat VVD vallen
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VOERENDAAL - Het CDA in Voe-
rendaal vindt de VVD bij nader in-
zien toch geen geschikte coalitie-
partner. CDA-fractievoorzitter
Schreijen zei vorige week nog het
liefst een coalitie te willen vormen
met PvdA en VVD, maar zijn partij-
bestuur denkt daar anders over.

veel punten overeen."
CDA-fractievoorzitter Schreijen
voorspelde vorige week nog dat de
coalitievorming in Voerendaal bin-
nen enkele dagen rond zou zijn,
maar volgens Peeters gaat het toch
allemaal wat langer duren. „Door-
dat we eerst intern alles op eenrijtje
hebben moeten zetten, zijn de on-
derhandelingen nog niet begonnen.
Dat gaat pas eind deze week gebeu-
ren. Donderdagavond praten we
met de PvdA en een dag later mei
AGB. Ik hoop dat We er dan in de
loop van volgende week uitkomen"
zegt Peeters.

druk gewekt met ons te willen sa-
menwerken."
De PvdA blijft voor het CDA de
meest gewenste coalitiepartner.
Maar, zo zegt Peeters, een CDA/Pv-
dA-coalitie is niet breed genoeg.
Vandaar dat het CDA ook onder-
handelingen aan wil knopen met de
plaatselijke lijst AGB die twee ze-
tels behaalde. Peeters: „Mischien
hebben we wel eens onbewust de
indruk gewekt dat we lokale groe-
peringen niet zien zitten, maar dat is
een misverstand. AGB is een partij
met een grote achterban en boven-
dien komen onze programma's op

Secretaris Peeters van het plaatse-
lijke CDA-afdelingsbestuur: „We
hebben er binnen de partij nog eens
uitvoerig over gepraat en zijn tot de
conclusie gekomen dat de VVD niet
echt in aanmerking komt;. De VVD
heeft met vrij veel geluk nog één
raadszetel veilig kunnen stellen en
bovendien heeft ze nooit echt de in-
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Jongen uit Voerendaal
krijgt rol in speelfilm

Droom van Dave van Dinther (8) in vervullingHasj
41. tg ' wat rechtzetten. Het

'e|j -let de politie die deze
>le e

n Kerkrade bij een con--1 **ch n aikke vijfkilo hasj on-ïijj^'e, maar de douane.
s z^eldde ons een douanier

lo lJ U;as- En waarom zou-ii*erf niet geloven. Ere
l' e bekomt...

VOERENDAAL - Voor de achtjari-
ge Dave van Dinther ging een jon-
gensdroom in vervulling. Het
knaapje uit Voerendaal kreeg na
twee audities in Maastricht een aar-
dige rol aangeboden in de dramati-
sche speelfilm 'Kracht' van produ-
cent Matthijs van Heyningen, be-
kend van 'Ciske de Rat' en 'Op hoop
van Zegen.

" Dave van Dinther hoopt dat
er voor hem'een carrière a la
Danny de Munck (Ciske de
Rat) is weggelegd.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Gesloopt
jktijl^ Je maar gebeuren...

26-jarige eigenaar
1 re)(, een sollicitatiege-
fl DePj eW°erde' ontfermde een
t kciT-j. jeugdigenzich over zijn

~'QtboJ\rde. overjarige, auto.
i lre ioi

6n en achterlichten
" h n ' Qedemonteerd toen de
il lo" buiten kwam. Hij

j.üeï. net verhinderen datl(Xt £ortieren werden losge-
c*s'e £/ potitie meent de da-
l j«en m°9en zoeken onder leer-iSi pQn een nabijgelegen

lin0 1fc onderzoek in die
j**rol , -f' tot nog toe echter
' opgeleverd.

De link naar Dave was toen snel ge-
legd. Roger en Ivo zijn in de film
twee neefjes van Dave."

„Ik hoop alleen dat Dave nu niet
naast zijn schoenen gaat lopen",
zegt znn 'echte' vader Siem van Din-
ther. Hij is al twintig jaar lid van to-
neelvereniging Laurentius in Voe-
rendaal, waarvan tien leden jn

Siem van Dinther: „In eerste instan-
tie vroeg men twee jongens van elf
en twaalf jaar oud. De keuze viel op
Roger Gerardu en Ivo Jacobs, alle-
bei lid van het Jeugdtoneel in Voe-
rendaal. Daarna ging de regisseuse
op zoek naar een achtjarige jongen.

Theu Boermans, in de film de vader
van Dave, was byzonder enthou-
siast over de talenten van Van Din-
ther-junior. 'Ga zo door. En wij zul-
len mekaar zeker nog eens ontmoe-
ten', schreefBoermans in het album
dat Dave na de laatste opnamen in
Simpelveld, Cottessen en Camerig
door de 'crew' kreeg aangeboden.

maakt. Ook was er nog tijd voor een
partijtje voetballen. Waarschijnlijk
maak ik zoiets nooit meer mee."

„Maar dat vertel ik niet", zegt Dave.
„De slotopnamen van de film zijn in
Amsterdam en daar hoef ik niet bij
te zijn." De kleine filmheld is erg be-
nieuwd naar het eindprodukt met
camerawerk van Theo Bierkens (be-
kend van 'Tatort', 'De Aanslag' en
'De Brug'). Maar daarvoor moet
men wachten tot komend najaar,
want dan pas volgt de presentatie
tijdens de Nederlandse Filmdagen
in Utrecht. Voor 'dialectdocent'
Siem van Dinther blijft nog een
vraag onbeantwoord: „Wordt de
film ook ondertiteld..?"

Op school leven de klasgenootjes
van Danny de Munck-in-spe erg
mee. „Hoe gaat het verhaal ver-
der?", is een veelgestelde vraag.

'Kracht' acteerden als figurant. Zo
is Siem even ingehuurd als lijkdra-
ger en doceert hij het Limburgs dia-
lect aan de 'Hollandse' spelers. Na
bemiddeling van deLimburgse Fe-
deratie Amateurtoneel was het con-
tact tussen de filmmaatschappij
Sigma en Laurentius snel gelegd.

Dave van Dinther, die in de film uit-
sluitend Limburgs dialect spreekt,
denkt met plezier aan de opnamen
terug. „Het was een geweldige erva-
ring. Er werd veel gelachen. Ik heb
mij geen moment verveeld tijdens
de opnamen. Het huiswerk van
school ging mee naar de set en dat
werd tussen de bedrijven door ge-

Dave vertolkt in de film de rol van
Thomas, zoon van de Zuidlimburg-
se boer Bert, gespeeld door oud-
Venlonaar Theu Boer'mans. Na het
overlijden van zijn vrouw ontmoet
Bert in Amsterdam de kunstenares
Roos (Anneke Block). Vanaf dat
momentkomt het verhaal van regis-
seuse Frauke Fokkema goed op
gang en botst het meer dan eens tus-
sen de kunstenares en de boer op de
hoeve in Sippenaeken.
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£e?is moest ons afsclieid komen.
Je was 'n sterke, zachte vrouw,

""1— 'n goedemoeder, dieons de basis
gafwaarop wij ons leven
konden verder bouwen.
Sinds de dood van papa.
verliet jeons beetje bij beetje,
steeds een beetje meer.
We hebben geluk en verdriet
gedeeld, al die jaren die we
samen waren.
Dag. lieve mama.
Eens moest ons afsclieid komen.

Anna Ritzen-Grouls
weduwe van

Giel Ritzen
Zij is op 83-jarige leeftijd in de Heer overleden.

Heerlen: Willy Ritzen
Nelly Ritzen-Thomas

Beek: Frans Ritzen
Gerda Ritzen-Schoutrop

Heerlen: Marlies Berghammer-Ritzen
Willem Berghammer

Übachsberg: Jos Ritzen
Miep Ritzen-Smeets

Heerlen: Wies Ritzen
René Drost

Heerlen: Ineke Ritzen
Amsterdam: Giel Ritzen

Annet Steur
en al haar kleinkinderen

Heerlen. 25 maart 1990 - Douvenrade 1
Corr.adres: Kemmerlingstraat 13, 6417 KT Heerlen
Wij nodigen-'u uit samen met ons de h. eucharistie-
viering bij te wonen op donderdag 29 maart as. om
11.00 uur in de dekenalekerk van de H. Pancratius
te Heerlen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake heden, woensdag 28 maart, om 18.30
uur in de kapel van huize Douvenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven datons werd betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze broer, schoonbroer
en oom

Sef Crombag
echtgenoot van wijlen

May Willems
Familie Crombag
Familie Willems

Beek. maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 31 maart om 19.00 uur in de kerk van
O.L.Vrouw van deWonderdadige Medaille te Beek.

Enige en algemene kennisgeving
In dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons
en velenbetekende, geven wij kennis van het over-
lijden in zijn 81ste levensjaar, op 18 maart te Jaba-
ondo Zaïre, van

pater
August Klinkers s.m.m.

ridder in de Orde van Oranje Nassau
begiftigd met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice
Hij werd priester gewijd op 20 februari 1937 te Den
Bosch; in datzelfde jaarvertrok hij naar Zaïre, waar
hij 52 jaarwerkzaam is geweest.
Hij werd in zijn eigen parochie te Jabaondo begra-
ven op 19 maart j.l.

Mgr. Mbwol en de missionarissen
van bisdom Isangi (Zaïre)
Paters en broeders Montfortanen
Familie Klinkers

Beek, maart 1990
Corr.adres: Geverikerstraat 82,
6191 RR Geverik-Beek
De plechtige herdenkingsdienst wordt gehouden
op zaterdag 31 maart om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek.

Onze welgemeende dank voor de mooie
bloemen, de vele condoleances en de lie-
ve en troostende woorden en brieven bij
de begrafenis van onze lieve man en va-
der

Ger Ramaekers
Leonie, Connie, Mark,
Eddie en Monique

Voerendaal, maart 1990
De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zondag 1 april a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Lau-
rentius te Voerendaal.

De eerste jaardienstvoor

Leny Crijns-Lemmens
zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart as. om 19.00
uur in de parochiekerk H. Hart van Jezuste Maria-
rade-Hoensbroek.

Kinderen en kleinkind

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Maria Helena
Franssen

echtgenote van

Ernest Joseph Kerens
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Molenberg: E.J. Kerens
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6416 SK Heerlen, 27 maart 1990
Staringstraat 85
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 30 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne, donderdag 29 maart om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.

t
Op 23 maart 1990 is onze lieve moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Anna Vaessen
weduwe van

Hub Savelkoul
en van

Willem Hinskens
na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
Heerlen, op de leeftijd van 94 jaar overleden.

Familie Vaessen
Familie Savelkoul
Familie Hinskens

Corr.adres: Zondagstraat 22, 6416 BG Heerlen
De plechtige uitvaartdienst en crematieplechtig-
heid hebben in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
in de leeftijd van 81 jaar, onze lieve vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Giel Scheepers
echtgenoot van wijlen

Lisa van der Heijden
Eindhoven: Gerda Bindels-Scheepers

Jo Bindels
Heerlen: Maria Botter-Scheepers

Henk Botter
Björn

Voerendaal: Maria van der Heijden
Hub van der Heijden
Familie Scheepers
Familie van der Heijden

6367 GX Voerendaal, 26 maart 1990
Winthagen 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 30 maart a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, met aansluitend begrafenis op
de r.k. begraafplaats te Voerendaal. Samenkomst
in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag zal er mede tot intentie van de dierbare
overledene om 19.00uur een avondmis worden op-
gedragen in voornoemde kerk.De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de Begrafenis- en Crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43 aldaar.
Dagelijks bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Een hart vol goud hield op mei kloppen
Zij is begonnen aan de reis
De reis die wij verwachtten

De volle kerk, de bloemen, devele persoonlijke en
schriftelijke condoleancesen uw medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw
en onvergetelijke moeder

Agnes
Wittenhorst-Hermes

hebben ons diep ontroerd.
Een mooier afscheid, hoe intriest dan ook, hadden
wij ons niet kunnen wensen.
Hiervoor onze oprechte dank.
Onze speciale dank aan doktoren en verplegend
personeel van het Gezondheidscentrum Hoens-
broek-Noord.

Hein Wittenhorst
Hein en Ria

Hoensbroek, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 1 april om 11.00 uur in de dekenalekerk
van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

I 1 J
Bedroeld om haar heengaan, doch dankbaar
alles wat zij voor ons deed en betekend heeft, g i
wij u kennis, dat geheel onverwacht van o
heengegaan, mijn lieve dochter, onze zus, scl£R'
zus en tante Bne

dMarian den DoopJ
in vriendschap verbonden met htv.
Peter Scheffers 11

Zij overleed op 45-jarige leeftijd, gesterkt doo .h.oliesel. m'
Wij bevelen haar in uw gebed aan. '1°

Heerlen: Peter Scheffers tlij
Kerkrade-West: Mevrouw E. den Doop-Kodng
Kerkrade West: Bob denDoop k

Christine den Doop-Simoi%( j,
Angelique farNathalie t-v**

Heerlen, 25 maart 1990 „_
de Tichel 111
Corr.adres: Romeinenstraat 63, L,
6466 CL Kerkrade-West Ff
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wol
op vrijdag 30 maart a.s. om 10.00 uur in deparo<
kerk St.-Martinus te Spekholzerheide, waarna
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid i)
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlj
ne donderdag 29 maart om 19.00 uur in voorrAj
de parochiekerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen van Maria)
de rouwkamer van Lindeman Uitvaartcelj
Spoorsingel 4, Heerlen, dagelijksvan 19.00 tot 1
uur. mr-

Zij die geen kennisgeving mochten ontvanger»
lieven deze annonce als zodanig te willen bescß
wen. V

'E

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn dierbare man, ohzAg
der, schoonvader en opa

Jan Frans Renier Ne|r(
mochten wij vele blijken van deelneming ontvu*
gen. k\
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen d I
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank '

Mevrouw C.J. Neis-Ruijters
kinderen en kleinkinderen _,

Puth, maart 1990 Ui
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoiHer
op zaterdag 31 maart as. om 19.00 uur in de p'le'
chiekerk van de H. Petrus Canisius te Puth. f

tLena Rutjens, 65 jaar, echtgenote van Sja'
Claessen. Boven Boukoul 36, 6071 AC Swaln^Boukoul. De plechtige eucharistieviering zal *'den gehoudenop donderdag29 maart om 10.30' te

in de H. Theresiakerk te Swalmen-Boukoul.
i *k

Gemeentebestuur stelde te strenge eisen aan tegelfabriek

Mosa moet vergunning uitbreiding inleveren
Van onze verslaggever

DEN HAAG/MAASTRICHT - De uitbreidings- en wijzigings-
vergunning van de Maastrichtse keramische vloertegelfabriek
de Koninklijke Mosa wordt naar alle waarschijnlijkheid door
de Raad van State vernietigd.
Het gemeentebestuur van Maastricht heeft in die vergunning
een aantal voorschriften opgenomen die verder gaan dan wet-
telijk gezien via een uitbreidings- ofwijzigingsvergunning mo-
gelijk waren geweest. B en W hadden de Koninklijke Mosa een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning moeten
verlenen.

Staatsraad B. Veldkamp, waarne-
mend voorzitter van de afdeling
voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State, heeft dat giste-
ren aan het Maastrichtse gemeente-
bestuur duidelijk gemaakt.
Het in stand houden van de vergun-
ning schept volgens Veldkamp een
grote rechtsonzekerheid. Veld-
kamp: „De vaste jurisprudentie van
de Raad van State is dat bij een ge-
val als Mosa altijd tot vernietiging
wordt overgegaan."
De staatsraad zei dit tijdens een
openbare hoorzitting van de ge-
schillenafdeling van de Raad waar
de door de Koninklijke Mosa en de
Stichting Milieucentrum Maas-
tricht en Omstreken ingediende be-
roepen tegen de vergunning werden
behandeld.

Te hoog
Het milieucentrum vindt de in de
vergunning opgenomen geluids-
grenswaarden van de fabriek te
hoog en twijfelt of die waarden wel
gehaald kunnen worden. De Ko-
ninklijke Mosa zelf in tegen de ver-

gunning in beroep gegaan omdat
een daarin voorgeschreven conti-
nue meting van stofdichtheid van
de fabriek technisch niet haalbaar
is.

Daarnaast vindt de fabriek dat ten
onrechte voorschriften aan de ver-
gunning verbonden zijn die betrek-
king hebben op alle filterinstallaties
bij Mosa, omdat bij de uitbreiding
slechts een nieuwe filterinstallatie
is gerealiseerd. De fabriek vraagt
zich ook af wat de noodzaak is van
het aanbrengen van een rook- en
warmte-afvoerinstallatie, hetgeen
via de uitbreidingsvergunning
eveneens is voorgeschreven.

Onjuist
In een aan de Raad van State door
de Adviseur Beroepen Milieube-
heer gezonden ambtsbericht staat
dat de door het college van B en W
gevolgde procedure voor het afge-
ven van de uitbreidings- en wijzi-
gingsvergunning onjuist is.
De Adviseur Beroepen Milieube-
heer is een onafhankelijk adviesor-

gaan van de Raad van State. „Het
gemeentebestuur had moeten ver-
langen dat een aanvraag voor een
gehele nieuwe vergunning werd in-
gediend," aldus de Adviseur.
De afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State zal in
deze zaak over enige tijd een uit-
spraak doen.

Geen verrassing
bij Hongaarse
verkiezingen

BUDAPEST - Het duurde 52 uur,
maar de stemmentellers in Honga-
rije hebben gisterenavond tegen tie-
nen uiteindelijk toch een definitieve
uitslagkunnen leveren. Veel verras-
singen leverde dieniet meer op. Het
Hongaars Democratisch Forum
(MDF), van de meet af aan in de tel-
lingen de grootste partij, wist met
ruim 24 procent van de stemmen
het grootste aantal kiezers achter
zich te krijgen. Een goede tweede
werd het Verbond van Vrije Demo-
craten (SzDSz), dat meer dan 21 pro-
cent haalde.
De meeste van de 28 partijen die
meededen aan de verkiezingen,
haalden de kiesdrempel van vier
procent niet. Naast het MDF en het
SzDSz wisten alleen de Partij van
Kleine Landeigenaren (11,7 pro-
cent), de Hongaarse Socialistische
Partij (10,9 procent), de Jonge De-
mocraten (9,9 procent) en de Chris-
ten Democratische Volkspartij (6,5
procent) zetels in het parlement te
veroveren.

1

Van onze correspon-
dent

ARNHEM - Tegen de
64-jarige mevrouw H.T.
uit Veenendaal, die on-
danks haar leeftijd re-
gelmatig optrad als
drugskoerier, is giste-
ren voor de Arnhemse
rechtbank een gevange-
nisstraf van negen
maanden, waarvan drie
voorwaardelijk, geëist.

„Opa's en oma's moeten
niet met hasj over de
grens gaan crossen", al-
dus officier van justitie
mr N. Leeman. Hij zei,
gezien de leeftijd van de
vrouw, zich niet te zul-
len verzetten als de in
de gevangenis door te
brengen straf wordt
omgezet in dienstverle-
ning.
De vrouw was via haar
inmiddels overleden

I echtgenoot, met het
transporteren van hasj -

Oma (64) als
hasj-koerier

in haar Ford Escordje
van Nederland naar
West-Duitsland - be-
gonnen. Weer op weg
naar Hamburg en Han-
nover werd zij bij de
grens echter gepakt.
Het polstasje dat zij
moest weg brengen,
bleek geen hasj, maar
meer dan een halve kilo
cocaïne te bevatten.
De vrouw zei dit niet ge-
weten te hebben en ont-
zettend spijt te hebben.
Zij ging er vanuit dat
het polstasje, evenals
alle andere die zij had
weggebracht, hasj be-
vatte. Bij de grens be-
kende zij onmiddellijk
ruim drie jaar lang als

hajskoerier te hebben
gefungeerd. Daartegen
had zij geen bezwaar,
want in een boek was
haar immers getoond
dat hasj niet verslavend
was.

De officier van justitie
had echter verzuimd
haar in de dagvaarding
van het smokkelen van
de harddrug cocaïne te
betichten. Hij wilde dat
ter zitting aan de dag-
vaarding 'ad-informan-
dum' toevoegen, maar
daarmee ging de recht-
bank niet akkoord.
Daarvoor zal hij een
nieuwe vervolging
met een nieuwe dag-

vaarding - moeten in-
stellen.
Het smokkelen van de
hasj bleef echter in zijn
tenlastelegging over-
eind. Tijdens de zitting
bleek dat de vrouw, die
geen strafblad heeft,
voor de ritjes werd be-
loond met bedragen va-
riërend van 1600 gulden
tot 5000 Duitse marken,
waarmee zij oude schul-
den afloste. Intussen
heeft zij alle contacten
met de hasjwereld ver-
broken en - uit angst
voor represailles - een
geheim telefoonnum-
mer genomem. Als pas-
sende straf kwam
dienstverlening ter
sprake, maar ze is in-
middels al aan het werk
gegaan in een verpleeg-
huis. Als Duitse van ge-
boorte, doet ze boven-
dien vertaalwerk en
corrigeert zij in het
Duits geschreven boe-
ken.

" Studenhuisvesting in Maastricht. Uit een onderzoek blijkt dat de meeste Maastrichtse stu-
denten tevreden zijn over hun huisvesting. Foto: WIDDERSHOVEN

Onderzoek wetenschapswinkel Rijksuniversiteit

Maastrichtse studenten
tevreden met huisvesting

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Studenten die in Maastricht wonen zijn over
het algemeen tevreden over hun huisvesting, of ze nu op ka-
mers, in een flat of nog thuis bij hun ouders wonen. Alleen stu-
denten die in de Belgische randgemeenten wonen en een klei-
ne groep studenten (3 procent) die gehuisvest is in een caravan,
woonboot of zomerhuisje zijn relatief ontevreden. Dat blijkt
uit onderzoek van de wetenschapswinkel van Rijksuniversi-
teit Limburg. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is
dat er nauwelijks nog verschillen in huisvesting zijn tussen
universitaire en HBO-studenten.

De onderzoekers, Ton Hameleers en
Ans Verstappen, concluderen dat
WO- en HBO-studenten zich in te-
genstelling tot vroeger nauwelijks
meer van elkaar onderscheiden wat
de huisvesting betreft. De percenta-
ges thuiswonenden en kamerbewo-
ners zijn de laatste vijfjaar naar el-
kaar toegegroeid wat de HBO-stu-
denten als RL-studenten betreft. In
het studentenhuisvestingsbeleid
moeten WO- en HBO studenten dan
ook gelijk worden behandeld, advi-
seren de onderzoekers.

Veranderingen
Het naar elkaar toegroeien van
HBO-studenten en WO-studenten
illustreert dat er zich belangrijke
veranderingen kunnen voordoen,
die alleen met gedegen onderzoek
zichtbaar worden gemaakt, aldus
het rapport.

De onderzoekers bevelen aan om de

twee jaar onderzoek te verrichten
naar de huisvesting. Dat onderzoek
zou dan moeten worden aange-
zwengeld door de gemeente Maas-
tricht die verantwoordelijk is voor
het huisvestingsbeleid.

Studenten die in Maastricht wonen
moeten behoorlijk veel huur beta-
len voor een kamer, zo blijkt uit het
onderzoek. Gemiddeld kost een on-
derkomen van vier bij vier zon 325
gulden. Het merendeel van de ka-
merbewoners, 75 procent, woont in
de commerciële huursector. Over
het algemeen zijn studenten daar
heel tevreden.

De kamerbewoners die in de sociale
huursector wonen zijn echter nog
positiever over hun woonsituatie.

Hun woonlasten liggen gemiddeld
20 gulden lager, terwijl de kamers
groter zijn. De kwaliteit en de rela-
tief lagere huren blijven concurre-

rend werken op de vrije marktsec-
tor, aldus het onderzoek.

Uitgangspunten
De onderzoeken laten zien dat rela-
tief veel studenten die afkomstig
zijn uit Limburg niet meer thuiswo-
nen. Degenen die thuis wonen,
moeten ver reizen. 41 procent van
de eerstejaars die uit Limburg ko-
men, woont niet meer thuis. Dat
percentage strookt niet met de uit-
gangspunten die gelden bij de toe-
wijzing van wooneenheden in de so-
ciale huursector. Het beleid zou op
dit punt bijgesteld moeten worden
ten gunste van Limburgse studen-
ten die op kamers willen wonen.

Nekkramp in Tilburg
TILBURG - Een 17-jarige jongen
uitTilburg is in de nacht van vrijdag
op zaterdag in zijn woonplaats over-
leden aan de gevolgen van nek-
kramp. Het slachtoffer, Marcel de
Regter, eerste jaars MEAO-leerling,
werd donderdagavond onwel en
raakte in de loop van vrijdagoch-
tend in coma. Tegen de middag
werd hij naar het ziekenhuis ge-
bracht, waar hij in de loop van de
nacht overleed. Het overlijden van
de Tilburgse leerling is het eerste
geval van nekkramp met dodelijke
afloop in Midden-Brabant.

Specialisten verliezenkort geding
UTRECHT - De modelove1
komst die tussen de Land*
Specialisten Vereniging, de k
nale Ziekenhuisraad en de dr'
ganisaties van fondsen en veil
raars is afgesloten, heeft reeb'
digheid. Dat betekent dat zif
fondsen die met individuele
disch specialisten een schrift
overeenkomst sluiten, daarbij
zwijgend de vereiste goedke'
van de Ziekenfondsraad hebb«

De vier medisch specialisten $
14 maart jl. in kort geding van &
gemeen ziekenfonds ANOZ
dat dit hen een volledigehonof*
zou uitbetalen, ook al weiger*
de modelovereenkomst te onl'
kenen, hebben daarmee vall
rechter ongelijk gekregen.

Fungerend rechtbankpresidei*]
H. Hofhuis constateerde gist^!
tend dat de modelovereeoHj
weliswaar niet door de Z1*

fondsraad is vastgesteld' en i
min is goedgekeurd door de
ter van WVC, maar gaat erv^dat zij toch door de Zieken'
raad wordt goedgekeurd.

Dat betekent dat specialiste11
weigeren een overeenkomst,
een ziekenfonds te ondertekd1

de toekomst - waarschijnlijk»
april - met tien procent word*
kort op hun honorering.

Hogere omz en winstPie Medical
MAASTRICHT - Pie Medic* 1'
ducent van medische elektr
heeft vorig jaar een omzet be,
van f36 miljoen, wat'll,s'Pr.:
meer is dan in 1988. Het bed^
sultaat nam toe van f 1,5 milj^
f2,2 miljoen. Het besluit om °materiële vaste activa in 1989 §

ten laste van de resultaten
schrijvenheeft geleid tot een P
ge invloed op de nettowinst Va(
half miljoen gulden. Deze
steeg van zeven ton tot rUJ^
miljoen.

lalDe afzet van produkten naar»
in Europa steeg vorig jaar m^
21 procent tot f 22,1 miljoen-
zet naar landen in Noord- eJ\j
Amerika bleefmet circai^^tgelijk. De verkopen van s^j
waren zeer succesvol. De ont
lingsuitgaven bedroegen rui^miljoen en resulteerden °nde .
in-de scanner 1150 die in hel j
kwartaal op de markt e
bracht.

Dit is een zeer vooruitstrevejV
dukt, zo schrijft de directie. < \
keting ervan is met name ëe c$
de ziekenhuismarkt. Deze s ,
zal in de komende jaren ,g,
marktleiderspositievan Pje *in het „high performance" f \
voor obstetrie/gynaecolog'e
bijdragen.
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Belofte Maij-Weggen over 'Beek' voorbarig
" Margo Rademakers

Volgens een deskundige van VROM
is het helemaal niet zeker dat nacht-
vluchten op de Noord-zuidbaan een
permanent verschijnsel worden. „In
een milieu-effectrapport moeten nu
eenmaal allerlei denkbare alterna-
tieven uitgewerkt worden. Dat staat
zo in de voorschriften."

Onzeker

Hetkabinet heeft die belofte in 1985
in het principe-besluit voor de aan-
leg van Oost-westbaan ook overge-
nomen.

lopig karakter zou hebben en dat
die baan na aanleg van de Oost-
westbaan tussen 23en 6 uur gewoon
weer gesloten zou worden.

In twee haalbaarheidsscenario's
wordt uitgegaan van nachtvluchten
op de Noord-zuidbaan, waarbij nog
moet worden aangegeven hoeveel
dat er mogen zijn en welke toestel-
len daarvoor gebruikt mogen wor-
den.

'T Van onze verslaggever
scIteSSEN- „Ten opzichtevan de

Wiers van Beek is het bescha-
'd dat zelfs maar overwogen

r)dt ook na aanleg van de Oost- ■t^ (baan door te blijven gaan met
ntvluchten op de Noord-zuid-» van vliegveld Beek." Dat zei

fl Meys, vertegenwoordiger van
Ulieugroeperingen in de Milieu-
missie vliegveld Zuid-Lim-

6, gisteren in Meerssen naar aan-lig van aanbevelingen voor
'Uijnen die de MER-commissie

iodngg heeft gedaan voor vliegveld
fc. De richtlijnen gelden voor deionferje aanvulling op het milieu-ef-
fapport, die de overheid over de
t-westbaan moet maken.

'Overweging is beschamend voor inwoners Beek'

Noord-zuidbaan kan
'nachtbaan' blijven

Tot zijn spijt kon Meijs zijn onge-
noegen over het stuk gisteren niet
uiten in de milieucommissie, die
niet kon vergaderen omdat teveel
ledenzich hadden afgemeld.
In het hoofdstuk 'alternatieven'
vraagt de MER-commissie een aan-
tal andere vormen van het baange-

bruik uit te werken. Dit omdat in
het economisch draaiboek voor de
luchthaven het accent is verlegd
van vrachtvervoer 's nachts naar
passagiersvluchten overdag.
Daarvoor is een aantal scenario's
denkbaar, waarin er ook rekening
mee wordt gehouden dat straks

Voormalig minister Smit-Kroes
heeft echter steeds beloofd dat het
nachtvluchten-regime op de be-
staande Noord-zuidbaan een voor-

geen gebruik gemaakt zal mogen
worden van het Belgische lucht-
ruim. Omdat dan alle starts en lan-
dingen binnen de eigen landsgren-
zen afgewerkt zullen moeten wor-
den, is het zogenoemde betonnen
muur-principe bedacht.

SCHINVELD - De moord op de 20-
-jarige MargoRademakers uit Schin-
veld is nog niet opgelost. Uitgebrei-
de buurtonderzoeken, het natrek-
ken van verschillende binnengeko-
men tips en een minitieus sporen-
onderzoek ter plaatse hebben voor
zover bekend geen nieuwe aankno-
pingspunten geboden die kunnen
leiden tot de aanhouding van een
eventuele verdachte? Dat was al-
thans gisteravond laat de stand van
zaken bij het uit dertig politiefunc-
tionarissen bestaande Recherche
Bijstands Team.

Voor een uitgebreid onderzoek ir}
de directe en verdere omgeving
de Breukberg werd de hulp ingeroi-pen van twee klassen van de politie]
school die in Heerlen gevestigd is]
Leerlingen kamden het gebied,
voetje voor voetje uit. Daar werderr
een sleutelbos, enkele stukjes stof
en een stoffen centuur gevondeii
die in het belang van het onderzoe»
zijn meegenomen. In hoeverre difj'
aanknopingspunten bieden voor
een oplossing van de moord is niet
bekend, maar de woordvoerder waS
niet erg optimistisch.

Na de bekendmakingen die gistereri
door de politiewoordvoerder zijrf.
gedaan, kwamen bij de politia
Schinveld en Brunssum verschil»
lende tips binnen. Die zijn allemaal
nagetrokken. Echter zonder resul.
taat.

Geen resultaten

en deden zondagmorgen aangifte
bij de plaatselijke politie die meteerj
met haar recherchewerkzaamheder^
begon.

Duitsers

Margo Rademakers werd maandag-
morgen omkwart voor elf dood aan-
getroffen op een heuveltje tussen de
bosjes aan de Breukberg in Schin-
veld. De jongevrouw had zaterdag-
nacht discotheek Meet Point in
Schinveld verlaten en was daar sa-
men met een vriend vertrokken.
Halverwege nam die afscheid van
haar waarna Margo alleen in de rich-
ting van haar huis liep. Maar daar is
zij nooit gearriveerd. Haar ouders
vermisten haar al diezaterdagnacht

Van onze verslaggever

!ERSSEN -Een definitief besluit van minister Maij-Weggenr de aanleg van de Oost-westbaan op vliegveld Beek is niet,r het eindevan de komende zomer te verwachten. Pas dan
'de daarvoor benodigde ontwerp-aanwijzingsbeschikking
het opnieuw aangevulde Milieu Effectrapport (MER) klaar
Kunnen beide stukken voor inspraak ter visie gelegd wor-

De patholoog-anatoom heeft giste-
ren sectie verricht op het lichaan..
Over de uitslag werden gist<
geen mededelingen gedaan. Ook
de politie om taktische redenen nog
steeds niet zeggen op welke wijze
het meisje om het leven is gebracrrr-
Aangezien nogal wat Duitsers d<
discotheek Meet Point in Schin
bezoeken, zijn gisteren ook d(
Akense kranten door het Recherchr
Bijstands Team geïnformeerd i
het misdrijf.
De politie vraagt wederom met aan»
drang aan mensen die zondag
wandeld hebben aan de Breukberg
om contact op te nemen met de |
tic Brunssum (045-252555). Nat
lijk is de politie vooral gespits'
getuigen die Margo Rademakei
terdagnacht na twee uur over straat
hebben zien lopen. Voor inwoners
van Brunssum zou de plek waar d$
moord gepleegd is bekend zijl
'het bosperceel de Brenkberg' en
mensen uit Schinveld spreken vol-
gens de woordvoerder over 'achter
het bielzenbrugje'.

0 Leerlingen van de Heerlen-
se politieschool kammen het
gebied rondom de onheilsplek
uiten vinden onder andere een
sleutelbos en een stoffen cen-
tuur.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Zei de heer F. van Deventer,
'tvaartdeskundige van het mi-
erie van VROM, gisteren in het

'eentehuis in Meerssen. Hij wasr aanwezig in verband met een
ïadering van de Milieucommis-"liegveld Zuid-Limburg, waarinals adviseur zitting heeft. Vol-
J Van Deventer zou het nog en-

" maanden duren eer het MER
was.

Plem/Limagas wil gesprek over overnames

GS keuren energiefusie
in Midden-Limburg af

Officier: 'Verdachten gedroegen zich als beesten'

Vijf jaar geëist
voor verkrachting

'aatste is zeker niet uitgesloten
sfc5fc fractie van D66 in de Tweede
/ier Maij-Weggen over 'Beek'
i'uelijk vragen gesteld heeft en
[f de PvdA-fractie duidelijkheid
,il geëist over een aantal nog on-dichte aspecten, met name de

Olatie

,en zijn uitlatingen lijken de be-
fc van CDA-minister Maij-Weg-
over de Oost-westbaan, door

'gedaan tijdens een bezoek aan'burg kort voor de gemeente-
verkiezingen, wat voorbarig te
Seweest. Anderhalve week gele-
tiog zei de minister van verkeer
waterstaat dat ze binnen enkele

een definitief besluit over

'* zou nemen. Gezien het voor-wend werk dat nog verricht* Worden, kan dat alleen klop-
kals ze besluit de tweede baan
'^aal niet aan te leggen.
Deventer zei echter nadrukke-dat daar helemaal niet vanuit

*?n moest worden. „Het kan wel
to dat de minister spoedig be-

i? maakt dat ze de ontwerp-be-
*king gaat afgeven maar hetr °ok dat ze de hele zaak eerstL^oet het parlement wil bespre-
■ aldus Van Deventer.

Sittard, Roermond en Weert zijn de
laatste gecombineerde nutsbedrij-
ven in Limburg die nog zelfstandig
werken. Reeds eerder werden ande-
re gemeentelijke bedrijven overge-
nomen (Venlo, Kerkrade, Bruns-
sum, Tegelen). Met de schaalvergro-
ting, de zogeheten grote energiefu-
sie, wordt uitvoering gegeven aan
het plan-Mertens, waarin de bepa-
ling is opgenomen dat op termijn
geen plaats is voor kleine nutsbe-
drijven.Alleen Maastricht en Heer-
len mogen hun eigen nutsbedrijven
behouden.

Schaal

overname en een dergelijk overleg
ook nu niet uit de weg zal gaan.

- De 26-jarige R. van
ljl'- Schimmert is gistermiddag
halfvijfom het leven gekomen

ongeval in zijn woonplaats.;*■- botste op de Kleverberg bijpasseren van een SRV-wagen
5j al op een tegenligger. De
"^mertenaar overleed ter plek-

nwoner Schimmert verongelukt

van de tegenligger,
van Valkenburg, werd

HjjlS gewond. Omdat nog niet alle
gleden op de hoogte waren ge-
l^yyilde de politie gisteravond de
jdtge identiteit van het slachtof-

£ niet bekend maken.

Voortstellen stranden op weigeringen chemiebedrijf

CAO-gesprekken DSM
dreigen vast te lopen

Over de consequenties voor de be-
trokken gemeenten zegt wethouder
H. Steeghs van Weert na een onder-
houd met zijn Roermondse collega
Noor van de Heuvel-Planje: „Er
staan drie mogelijkheden open. On-
derhandelen met Plem en Limagas,
Kroonberoep aantekenen tegen de
afwijzing, of zelfstandig verder gaan
en de nieuwe energie-distributiewet
afwachten. Nog in april, verwacht
ik, komt een voorstel in de raad."
Het personeel van het nutsbedrijf
en de raadsleden van Sittard zijn
gisteren nog geïnformeerd over het
besluit van GS.

Mogelijkheden

Van onze verslaggevers
MAASTRICHT/SITTARD/ROER-
MOND - Het provinciebestuur ver-
zet zich tegen de voorgenomen fusie
van de nutsbedrijven van Sittard,
Roermond en Weert. GS hebben
gisteren hun goedkeuring onthou-
den aan de raadsbesluiten van de
drie gemeenten, waarin ze besloten
tot het oprichten van één gezamen-
lijk Energiebedrijf Midden-Lim-
burg (EML). Inmiddels hebben het
provinciale stroombedrijf Plem en
de gasleverancier Limagas de drie
gemeenten gezamenlijk het aanbod
gedaan de onderhandelingen over
een overname te openen.
Uit het besluit van GS valt op te ma-
ken dat de provincie huiverig is
voor een afzonderlijk energiebedrijf
in Midden-Limburg. De oprichting
van EML belemmert, aldus het pro-
vinciebestuur, de vorming van één
groot nutsbedrijf in Limburg dat
moet ontstaan uit de fusie van Plem
en Limagas.
In de ogen van GS is er geen plaats
voor 'eilanden van afzonderlijke be-
drijven. Het provinciebestuur ver-

moedt dat de samenwerking zoals
Sittard, Roermond en Weert die
voor ogen hebben, niet lijkt te rus-
ten op doelmatigheidsoverwegin-
gen 'doch veeleer lijkt te zijn inge-
geven om te bereiken dat de ener-
giebedrijven in stand zullen blijven,
weliswaar in gefuseerde vorm.
De Plem-directie heeft al in novem-
ber 1989 de betrokken gemeenten
gepolst over een eventuele overna-
me. Inmiddels hebben de experts
ook een blik geworpen op de finan-
ciële status van de drie nutsbedrij-
ven. Het stroombedrijf heeft nog
geen bod uitgebracht. „Voordat een
bod uitgebracht kan worden, moet
eerst vaststaan welke activiteiten
tot de overname van de gemeente-
bedrijven behoren en welke niet,"
aldus Plem-directeur ir.G. Priec-
kaerts.
Begin maart zijn de verantwoorde-
lijke wethouders benaderd om een
eerste onderhandelingsgesprek te
beginnen. Wethouder J. Hendriks
van Sittard liet gisteren weten dat
het stadsbestuur altijd open heeft
gestaan voor gesprekken over een

De heer G. Voorsteegh van de
Rijksluchtvaartdienst deelde de
commissie gisteren echter mee dat
de evalutie overbodig was omdat debeschikking voor januari 1991 toch
aangepast moest worden. Dit van-wege de door de rechter opgelegde
aanleg van een permanent geluids-
bewakingssysteem. Tot dan blijft de
vijf jaar oude beschikking gewoon
ongewijzigd geldig.
Mastenbroek beloofde de commis-sie dat hij de afgelaste vergadering
voor 1 juni alsnog door zou laten
gaan.

Deze zou zich gisteren onder meer
bezinnen over de nachtvluchtenbe-
schikking die in 1985 door toenma-
lig minister Smit-Kroes voor vlieg-
veld Beek werd afgegeven. Zij be-
loofde toen dat de beschikking
uiterlijk in juni 1990 aan een herbe-
zinning onderworpen zou worden,
waarin ook de milieucommissie be-
trokken zou worden.

Bezinnen

kosten van aanvullende isolatie van
woningen.
Van Deventer gaf toe dat een reeds
genoemd bedrag van ’ 200 miljoen
daarvoor een reële schatting was.
Een tweede kostbaar isolatieproject
zal nodig zijn nu het kabinet heeft
besloten de norm Griefahn te willen
hanteren voor het vaststellen van
overmatige geluidshinder.
De vergadering van de milieucom-
missie, een van de vier die jaarlijks
gehouden worden, ging overigens
niet door omdat - inclusief voorzit-
ter gedeputeerde E. Mastenbroek -
maar negen van de achttien leden
aanwezig waren. Dat was te weinig
om te kunnen vergaderen en beslui-
ten te kunnen nemen.
Volgens secretaris P. Vossen had-
den de meeste afwezigen zich pas 's
middags afgemeld, hoewel de ver-
gadering al in januariuitgeschreven
was. Verder was het onmogelijk ge-
bleken op zo korte termijn een van
de tien plaatsvervangers van de af-
wezigen uit te nodigen.

Gedeputeerde H. Riem had wel la-
ten weten te zullen komen maar er
niet bij gezegd hoe laat. De voorzit-
ter wilde niet op hem gaan zitten
wachten. Hij en ook enkele andere
aanwezige commissieleden vonden
dat de gang van zaken geen recht
deed aan het werk en de positie van
de milieucommissie, waarover in
het verleden vanuit de commissie
overigens al vaker twijfels zijn
geuit.

„Het is een gruwelijke zaak. De ver-
dachten hebben zich gedragen als
beesten. Ze hebben misbruik ge-

Slechts drie van de vijf verdachten
verschenen gisteren voor het hekje.
De zaak tegen G. N., diemomenteel
in Roemenie verblijft, werd aange-
houden tot 8 mei. Bij de vijfde ver-
dachte was de dagvaarding inge-
trokken.

De vrouw, een 44-jarige Roermond-
se, verklaarde bij de politie door
liefst vijf mensen, allen uit Roeme-
nie, om beurten seksueel te zijn mis-
bruikt. Een en ander speelde zich af
in een pand aan de Heinsbergerweg,
in de Roermondse binnenstad.

ROERMOND - Officier van justitie
mr F. Oelmeijer heeft gisteren voor
de Roermondse rechtbank vijf jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
geëist tegen twee Roemenen,
LS. (22) en V. J. (29), die ervan
werden verdacht in de nacht van 19
op 20 oktober 1989 inRoermond een
vrouw meerdere malen te hebben
verkracht. Een derde verdachte,
I. R. (22), hoorde driejaar tegen zich
eisen.

gesproken."
De rechtbank doet uitspraak op
donderdag 5 april.

„Dan is het toch wel zeer verwon-derlijk dat de vrouw geen verwon-
dingen in haar gezicht had," merkte
J.'s raadsman mr. Hameleers oè.
Het was niet de enige kritiek die de
advocaat spuide op de bewijsvoe-
ring van het openbaar ministerie. »
Vooral de verklaringen van htt
slachtoffer werden door Hameleersen zijn collega's hevig in twijfel ge-
trokken. „De vrouw was behoorlijk
dronken. Diverse punten in hair
verklaring zijn zeer onaannemelijk.
Ze zegt bijvoorbeeld herhaaldelijk
geschreeuwd te hebben. Maar eeji
getuige (de vrouw van N. diezei van
een schreeuw wakker te zijn gewo -
den, red.) hoorde slechts één gil. Br
is absoluut geen bewijs dat er spr; -
ke was van geweld ofdreiging. Mij 1
cliënt hoort dan ook te worden vri -

J. ontkende dat gisteren ten stellig-
ste. Volgens de verdachte was het
juist de wens van de vrouw geweekt
om gemeenschap te hebben. Van
enige dreiging was geen sprake ge-
weest en al helemaal niet van ge-
weld. Die verklaring stond haaks cfc>
wat de vrouw bij de politie vertelde.
J. zou haar meerdere malen met cje
vuist in het gezicht hebben gesla-
gen.

In het pand woonde G. N. die op dat
moment vier landgenoten op be-
zoek had. De vrouw werd een kamer
binnengesleept. Haar kleren wer-
den uitgetrokken waarna ze door de
vijf mannen om beurten zou zjjn
verkracht. Van de vijf moet vooral
de 29-jarige V. J. zich hebben mis-
dragen. Hij zou volgens de vrouw-
liet leeuwenaandeel hebben gehad
in het misdrijf.

Binnengesleept

In Roermond werd ze op de Kapel-
lerlaan aangesproken door een man
die haar met zijn auto thuis wilde
brengen. Dat bleek de 22-jarige I. S.
te zijn. In plaats van de vrouw mee
te nemen in zijn auto, werd het
slachtoffer een huis aan de Heins-
bergerweg binnen geduwd.

maakt van de hulpeloze toestarid
van de vrouw. Ze gebruikten haar
als een stuk papier. Maar zij is een
mens van vlees en bloed waarbij het
de vraag is of ze geestelijk de spo-
ren, de littekens ooit zal kunnen
verwerken," aldus de officier. Het
slachtoffer was op 19 oktober op be-
zoek geweest bij een oom in Ko-
ningsbosch en had daar veel ge-
dronken. Zoveel dat ze op de terug-
weg naar Roermond van haar brom-
mer viel en daarbij gewondraakte.
Ze. besloot verder te liften.

(ADVERTENTIE)

Goede rechtsvorm
basis voor gezonde

onderneming
Ondernemen zonderzich te onpartijdig. Hij heeft daarom

verdiepen in de keuze van de oog voor uw belangen datvan
ondernemingsvorm, kan ver- de andere betrokkenen zoals
strekkende gevolgen hebben, de compagnonls), partner of
Dat ondervinden jaarlijkstien- kinderen,
tallen kleine ondernemers die Vraag de notaris niet alleen
in moeilijkheden raken door juridischadvies bij de start van
een bij de start verkeerd ge- uw bedrijf, maarook bij andere
kozen rechtsvorm. belangrijke beslissingen in het

Om dit te voorkomen kunt leven, zoals samenwonen,
u het best een beroep doen huwelijk, voogdij, de verdeling
op een juridisch adviseur: de ' van uw erfenis, de koop en
notaris. verkoop van een huis, het op-

Ook voor tussentijdse wijzi- richten van een vereniging of
gingen- bijvoorbeeldvan een- stichting,
manszaaknaar BV -of andere Een kort oriënterend ge-
problemen, zoals bedrijfsop- sprek met de notaris kost u
volging, is de notaris uwvraag- trouwens niets. Maak dus ge-
baak bij uitstek.Hijkent deweg rust een afspraak,
in de vaak ingewikkelde wets- Hij kan u precies r<f£&\regels en kan met u een prak- vertellen hoe uuw l| Rfef 1]
tische oplossing vinden. zaakjes het best %J^)l/

Bovendien is de notaris kunt regelen.

REGEL JE ZAAKJES MET DE NOTARIS

" FNV-bestuurder Hans van Winkel sprak gisteren in Beek
met kaderleden over de ontwikkelingen bij de CAO-onder-
handelingen. Foto PETERROOZEN

uit 3 procent van de ploegentoe-
slag inleveren. Ze zijn verder be-
reid om eventueel de eisvan 33,6
uur te versoepelen en om de vijf-
ploegendienst pas in 1993 in te
voeren.

dan volgens de bonden 240 nieu-
we medewerkers aantrekken om
de gaten op te vullen. Dat kost

’ 18 miljoen per jaar, zeggen ze
en datkan DSM volgens hen gro-
tendeels betalen uit de twee pro-
cent loonruimte voor werkgele-
genheidsmaatregelen.
DSM blijft zich daartegen verzet-
ten omdat volgens de directie
verdere arbeidsduurverkorting
de concurrentiepositie aantast.
Verder zou de mensen in de dag-
dienst tekort worden gedaan.
Bovendien zou volgens DSM de
overgang van vier naar vijf ploe^
gen gepaard moeten gaan met
een inkomensachteruitgang van
ongeveer 18 procent voor de con-
tinudienst.
DSM denkt verder voor een vijf-
ploegendienst 450 in plaats van
240 extra werknemers nodig te
.hebben, en die zijn op dit ogen-
blik moeilijk te vinden.
De bonden vinden de inkomen-
sachteruitgang van 18 procent
onaanvaardbaar. Ze willen hoog-

van onze redactie economie
ËRLEN - Het overleg over

huJ nieuwe CAO bij DSM Lim-
Cr,e

g dreigt vast te lopen. Het
'fi /^bedrijf weigert namelijk
bots,gaan op de eis van de vak-
vSrk n v°or verdere arbeidstijd-
en ting' De bonden hebben
vo o??^ondigd stakingsacties
voi te bereiden als vrijdag bij de
t)§f? nde onderhandelingsronde
fri 0 : niet aan hun eisen tege-
y ei komt.

's verdere arbeids-
int verkorting onaanvaardbaar.
"eiH driJf stelt met een gemid-
Vh Werkweek van 36,7 uur

cded aAkoPloPer te zijn op dit ge-
V°or , gens de bonden werken
■'^Ud de werknemers in de con-
'<i Vp enst aanzienlijk langer dan
% 'ikbare bedrijven.
Steld°m hebben ze DSM voorge-
len nm voor die personeelsle-
de^ ac arbeidsduur terug te
Woe|en naar 33,6 uur in een vijf-
Vi6rniendlenst in Plaats van eenPloegendienst nu. DSM moet

verder gaan dan een experiment
met een gecombineerde vier/vijf-
ploegendienst of een variant
daarop. De bonden willen in
plaats van een tweejarige over-
eenkomst een éénjarige CAO,
met dit jaar een loonsverhoging
van vier procent. DSM biedt ech-
ter 4,5 procent in een periode van
twee jaaren één procent eenma-
lig-

Experiment
Het chemiebedrijf wil echter niet

Van onze verslaggever
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Dader Schinveldse moord nog spoorloos
Politie kamt de Breukberg uil en eindt sleuteltjes

ntwerp-besluit volgens deskundige pas na zomer ter visie

provincieLimburgs dagblad
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TRALE VERWARIVIING - VR en HR-ketels - alle merkenI
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Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen jaar weer regionale info-markten. |\jf
met epilepsie. Is dat ook bij u deel Jflw
van het leven? Praat mee. De Epi- Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
lepsie Vereniging Nederland is een (030) 66.00.64. Of ~f\^
belangenvereniging van en voor men- schrijf: postbus 9840, r\ W
sen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GV Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

Bonden krijgen grotendeels hun zin

Principe-akkoord
ambulancevervoer

UTRECHT - Werkgevers en
vakbonden hebben gisteren een
principe-akkoord gesloten voor
een tweejarige cao voor het par-
ticuliere ambulancevervoer
(2.500 werknemers). De afspra-
ken komen vrijwel geheel tege-
moet aan de eisen van de werk-
nemers, aldus een woordvoer-
der van de Vervoersbond FNV.

Alle werknemers ontvangen een
loonsverhoging van 2,5 procent
per 1 januari van dit jaar. Chauf-
feurs en begeleiders krijgen
voorts per 1 april een extra pc-
riodiek (80 gulden pér maand),
De verpleegkundigen op de am-
bulances komen dan voor an-
derhalve periodiek extra (120
gulden) in aanmerking.
Het aanvangsuur voor de onre-
gelmatigheidstoeslag verschuift
van tien uur naar acht uur 's
avonds.

Voor volgend jaarzijn de partij-
en een loonsverhoging overeen
gekomen die 2,5 procent hoger
ligt dan de ruimte die de over-
heid vaststelt in het kader van
de Wet Arbeidsvoorwaarden
Gepremieerde en Gesubsidieer-
de Sector (WAGGS).

Volgens werkgeversonderhan-
delaar J. Vallenduuk is uit ge-
sprekken met de ministeries
van sociale zaken en wvc geble-
ken dat de overheid volgend
jaarextra geld voor de sector be-
schikbaar wil stellen. Met de ex-
tra loonsverhoging van dit jaar
(die bovenop de WAGGS-ruim-
te van 2,5 procent komt) nemen
de werkgevers alvast een voor-
schot op die toezeggingen, aldus
Vallenduuk.

Voorts hebben de werkgevers
toegezegd alle extra ruimte die
de komende jaren beschikbaar
komt te besteden aan het inlo-
Pen van de loonachterstand die
het particuliere ambulanceper-
soneel heeft op collega's van ge-
meentelijke ambulances. Die
achterstand is opgelopen tot 10
procent voor de chauffeurs en
20 procent voor de verpleegkun-
digen.

Met het principe-akkoord komt
een einde aan een rumoerige pe-
riode in de sector. Geruime tijd
heeft ambulancepersoneel stipt-
heidsacties gevoerd. Ook was er
sprake van demonstraties.

Kamer keut wijziging in WSW goed
DEN HAAG - De arbeids\
waarden van werknemers ii
kader van de Wet Sociale V
voorziening (WSW) worden
meer eenzijdig door de mm
van Sociale Zaken, maar il
toekomst door werkgevers
werknemers vastgesteld.
Tweede Kamer is gisteren
koord gegaan met een wijzi
van de Wet Sociale Werkvoo
ning, die daarin voorziet.

Staatssecretaris Ter Veld val
ciale Zaken toonde zich gist
tijdens het debatje over dit
d.erwerp blij met de brede on
steuning door de Kamer,
grote groep werknemers 1
nu met deze wettelijke basis
waarborg voor een goede <
legprocedure gekregen, zo st
zij tevreden vast.

Van Doorn
TILBURG - Van Dool
Transmissie uit Tilburg heel
nettowinst over het boel
1989 bijna kunnen vertienvc
gen tot een bedrag van f 6,5
joen (1988 f 695.000).
De omzet bedroeg vorig ji
53,8 miljoen tegenover onge
fBO miljoen het jaar daarvooi
heeft VDT gisteren beken
maakt.

Drie pillen per
persoon tegen

gevolgen kernramp
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Op drieëntwintig
plaaten in ons land liggen totaal
42 miljoen kalium-jodaatpillen
opgeslagen die burgers moeten
innemen in gevalvan een ernstig
kernongeval waarbij radioactivi-
teit vrijkomt. Dit komt neer op
ongeveer drie pillen per burger.

Bekeken wordt nu of een deel
van de pillenvoorraad uitgedeeld
kan worden aan mensen die rond
de kerncentrales Borssele en Do-
dewaard wonen.

Minister Alders (VROM) heeft
dit de Kamer laten weten. De
meeste pillen, ruim 1,3 miljoen,
liggen opgeslagen in Hoogwoud.
In Limburg liggen pillen opge-

slagen in Simpelveld en Venray.
Bij het preventief distribueren
van pillen aan mensen die bij
Borssele en Dodewaard wonen,
zal eerst de Wet op de Genees-
middelenvoorziening moeten
worden aangepast. De pillen val-
len onder die wet.

Andere aspecten die bij voortij-
dige distributie van belang zijn:
het tijdstip waarop de pillen het
best ingenomen kunnen worden,
het aantal hulpverleners dat bij
een ramp inzetbaar is, de nood-
zaak om naast het innemen van
de pillen te schuilen, de hulp aan
mensen die niet tegen de jodium
in de pillen kunnen, voorlich-
ting, distributie en de houding
van de burgers die de pillen nu al
krijgen (bewaren ervan).

~\
Volgens Alders is over de -*.
overleg gaande tussen de be«j
ken ministeries, de lokale aiifl
teiten en de uitvoerende <fl
sten. Wanneer dit beraad 4J|
rond is, is niet bekend.

Studies
De bewindsman geeft verd«B
kennen dat er voor de kcrnfl
trales Borssele en Dodewaav
besloten een studie te doen 'M
maatregelen die genomen n'
ten worden om een ernstig o' ï<
val te beheersen. I
In eerste instantie wordt da 3
gekeken naar de mogelijk!l
van een ongeluk waarbij de I E
van de centrale gaat smeltei1
de maatregelen die geno"
kunnen worden om dat te v<
komen. In tweede instantie |
bezien worden hoe de kern I
de reactor bij een ongeval 11
sloten kan worden, zodat zo < I
nig mogelijk effecten naar bu'
toe optreden. Bij de stu^
wordt uitgegaan van de laa'
stand der techniek.

Alders laat verder weten da'
gewerkt wordt aan een model
strijdingsplan voor militaire'
cleaire ongevallen. Dit plan
geheim blijven.

HÏ
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Van onze redactie economie

HEERLEN - De fusie tussen
Amro en ABN zou wel eens
desastreus kunnen zijn voor
de werkgelegenheid voor het
personeel van beide banken in
Limburg. Door de fusie ont-,
staat een enorme bank met in
Limburg 89 kantoren en 1215
medewerkers.

De vakbond Unie BLHP is bang dat
door de fusie overlappingen on--
staan die aanleiding geven om in het
aantal kantoren en het aantal mede-'
werkers te snijden. Frans Borgers
van de Limburgse afdeling van de
Unie BLHP is druk bezig met een
inventarisatie van de gevolgen van
de fusie voor het Limburgse perso-
neel.

De Amro heeft in deze provincie 48
kantoren en 675 medewerkers, de
ABN heeft 41 kantoren en 540 me-
dewerkers. Binnenkort wil de bond
de leden over de stand van zaken in-
formeren.
„De fusie tussen de twee grote ban-
ken zal in Limburg ongetwijfeld
grote gevolgenhebben", meent Bor-
gers. „Bij dergelijke beslissingen
die in de Randstad worden geno-
men*, wordt heel gemakkelijk over
de gevolgen in de provincie heenge-
stapt. Kijk maar naar wat er nu bij
V&D gebeurt. De directies onder-
schatten de gevoelens van onrust
die hier bij de werknemers van
Amro en ABN zijn ontstaan."

Volgens Borgers is het ondenkbaar
dat het personeel na de fusie via na-
tuurlijk verloop kan worden ver-
minderd.

Van onze verslaggever
Ruim twee ton uitLD-bingospel voor drieverenigingen

GV.l.n.r. prof. dr. R. Kuijten, LD-directeur F. v. Helle-
mondt, J. Posthumus, LD-directeur K. Verwer en J. van den
Berg. Foto: MARCEL VAN HOORN.

Deze 'lentecadeautjes' werden
door de respectievelijke voorzit-
ters J. Posthumus, prof.dr R-. Kuijten en J. van den Berg in
ontvangst genomen. Zij lieten
weten de bedragen aan zeer drin-
gende en noodzakelijke zaken te
zullen besteden.

waaraan gemiddeld per week
12.800 Limburgs Dagblad-lezers
aan hebben deelgenomen. In to-
taal waren het er 102.500, wat in-
houdt dat circa 18 procent van de
lezers verslingerd is aan het door
het LD al jaren georganiseerde
Bingo-spel.

De netto-opbrengst van
f 215.247,95 werd als volgt ver-
deeld: f 107.625 voor de Lim-
burgse Bond van Tamboerkorp-
sen, f53.812 voor de Stichting
Bevordering Kinderwelzijn Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht
en f 53.812 voor de Stichting
Limburgs Straattheaterfestival.

HEERLEN - Drie voorzitters-
harten sloegen gisteren sneller
toen ie uit handenvan deLD-di-
recteuren K. J. Verwer en
F. v. Hellemondt een cheque met
daarop in totaal ruim twee ton
mochten ontvangen. Dit was het
resultaat van acht weken bingo
van oktober tot eind november

Oude gereedschappen
in kasteel Limbricht

Collectie van Jan Claassens tentoongesteld

Van onze verslaggever

Van onze correspondent

" Jan Claassens hanteert de 'Fuchsschwanz' onder toezicht Oog van Reintje de Vos.
Foto: PETER ROOZEN,

LIMBRICHT/BUNDE - Een verza-
meling van meer dan 500 oude ge-
reedschappen, die bouwspecialist
Jan Claassens uit Bunde in de loop
van zijn leven heeft opgebouwd,
komt opnieuw in de publieke be-
langstelling. In het Limburgs

Volkskundig Centrum in kasteel
Limbricht gaat vrijdag de tentoon-
stelling van start, getiteld 'Bouwen
met dieren. In een speels opge-
bouwd decor wordt daar een deel
van zijn collectie getoond. De mees-
te van die voorwerpen hebben een
naam die op een of andere manier
met dieren heeft te maken. Een koe-
voet en een zwaluwstaartverbin-
ding zijn daar sprekende voorbeel-
den.

ken met die van vroeger. Ook hierworden oude materialen getoond
uit de verzameling van Claassens.Scholen in deWestelijke Mijnstreek
zijn uitgenodigd om een leerzaam
kijkje te komen nemen.
Maar ook voor volwassenen is een
hernieuwde kennismaking met ge-
reedschappen uit vervlogen jaren-
alleszins demoeite waard. De expo-
sitie blijft tot en met 30 september te.bezichtigen in de zalen van kasteel
Limbricht, geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur; op zaterdag en zondag van
15.00 tot 17.00 uur. Eerste Paasdag
gesloten.

Wereldcongres
over euthanasie
in Maastricht

HEERLEN - De Nederlandse Ver-
eniging voor Vrijwillige Euthanasie
(NWE) houdt van 7 tot 10 juni het
achtste Wereldcongres in het Mccc
in Maastricht. De NWE is lid van
de federatie van de 'Right to die Sq-
cieties'.
Verenigingen uit verschillende lan-
den voeren al jarenlang de discussie
of een mens rechten ontleent aan
het recht op zelfbeschikking of dat
hij zich dient te voegen naar de
gangbare normen.

De officiële opening is op donder-
dag 7 juni om 19.00 uur. Voor meer
informatie: VW-kantoor in Maas-
tricht, 043-252121.

Advies aan Raad van State over zuiveren afvalwater

'Geurgrens' voor KNP
Maastricht en Omstreken vindt
dat het ambtsbericht over de
stankhinder niet ver genoeg
gaat. Het milieucentrum wil dat
de Raad van State de KNP ook
zal dwingen de afvalwaterzuive-
ringsinstallatie af te dekkken. De
lucht die van de installatie af-
komstig is moet volgens het cen-
trum worden gefilterd.

Jan Claassens heeft enkele jaren ge-
leden een boekje geschrevenwaarin
hij in alfabetische volgorde de na-
men van dieren op een rijtje zette
ontleend aan het bouwkundig jar-
gon. Het boekje met eigen illustra-
ties werd uitgegeven door het
NCIV, het Nederlands Christelijk
Instituut voor Volkshuisvesting en
gepresenteerd toen bouwspecialist
Claassens afscheid nam van dit in-
stituut vanwege de VUT-gerechtig-
de leeftijd.

b e^ HAAG/MAASTRICHT -
■^f v'seur Beroepen Milieube-
Sg vindt dat er in de vergun-
'Vf l van de Maastrichtse pa-

KNP een zogeheten
%g §re nswaarde moet worden
jW n°men voor de afvalwater-l>et Dat schrijft
\t\ dnafhankelijke adviesorgaan

[fc'ht **aad van State in een be-
[ >Np °Ver de stankoverlast van
L
k Selüi,!^g JK met het opnemen van
iSg Urgrenswaarde moet aan de% dingeneen methode wor-
Nrnri°egevoegd om de zoge"
Pgsi geurbelastingvan zuive-
iJ'H *}stallatie van de papierfa-
S te bepalen en te rapporte-
ren "[%rlaviseur Beroepen Milieube-ri'^e^t- 81' dat op die mamer een
rt sta tn Worden gemaakt aan
% nkoverlast die omwonen-

-1 de fabriek zouden on-\ lr»den.
Warnbtsbericht van de Advi-
?°Hd beroepen Milieubeheer
% glsteren ter discussie tij-l" e^n hoorzitting van de ge-

De heer F. Buddenberg, woord-
voerder van de KNP, heeft ge-
zegd de in het ambtsbericht ge-
stelde eisen te zwaar te vinden.
De papierfabriek zou daardoor
gedwongen worden tot het doen
van aanzienlijke investeringen.

Te zwaar

Via dieprocedure wil het milieu-
centrum zien te bereiken dat een
oplossing gevonden wordt voor
de overlast van KNP voor de be-
woners van de wijk Boschpoort.
Die klagen al geruime tijd over
een rotte.eierenlucht, die van de
papierfabriek afkomstig zou zijn.

schillenafdeling van de Raad van
State in Den Haag. Daar diende
de door de Stichting Milieucen-
trum Maastricht en Omstreken
aangespannen beroepsprocedu-
re tegen de hinderwet-, geluid-
hinder- en luchtverontreini-
gingsvergunningenvan KNP.

De expositie in Limbricht, opge-
bouwd onder supervisie van conser-
vator mevrouw Kitty Jansen-Rom-
pen, is vooral opvoedkundig be-
doeld. De objecten zijn op lage stel-
lingen geplaatst zodat de jeugd die
gemakkelijk in ogenschouw kan ne-
men. Foto's en tekeningen van die-
ren, maar ook door het Maastrichtse
Natuurhistorisch Museum in
bruikleen gegeven opgezette dieren
verlevendigen de tentoonstelling.

In een van de lokalen wordt een in-
leiding gegeven over bosbouw, het
werk op een houtzagerij en het am-
bacht van de timmerman. Hier wor-
den moderne technieken vergele-

Het gemeentebestuur van Maas-
tricht heeft verklaard er voorlo-
pig niets voor te voelen om de
vergunningenvan deKNP aan te
scherpen. Gemeentewoordvoer-
der P. Driessen: „Wij adviseren
de Raad van State te wachten
met een uitspraak in dit geschil
totdat de resultaten van het Pro-
ject Intergrale Milieu Saneringen
bekend zijn. Met die resultaten,
die over zeven maanden bekend
zullen zijn, kan een volledig on-
derbouwde geurgrenswaarde
worden vastgesteld."

waterzuiveringsinstallatie al in
december 1975 een hinderwet-
vergunning is verleend.

Wachten

zich niet te verzetten tegen de
toevoeging van een geurgrens-
waarde. Wel zegt het provincie-
bestuur te twijfelen aan een ef-
fectieve controle van die grens-
waarde.

„Gezien het aantal verschillende
soorten geurbronnen in de om-
geving van de KNP twijfelen wij
aan de effectiviteit van een der-
gelijk voorschrift," meende pro-
vinciewoordvoerder G. Broen.
GS vinden de door de Adviseur
Beroepen Milieubeheer voorge-
stelde geurgrensnorm ook te
steng. De adviseur stelt een
waarde voor die wordt toegepast
voor nieuwe situaties binnen be-
drijven.
Dat vindt het provinciebestuur
onterecht, omdat voor de afval-

Buddenberg: „De afvalwaterzui-
veringsinstallatie geeft boven-
dien ook geen aanleiding tot hin-
der. Derhalve kan worden afge-
zien van het treffen van maatre-
gelen, zoals het opnemen van
een stankconcentratienorm." De
afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State
zal in deze zaak over enige tijd
een uitspraak doen.De Stichting Milieucentrum

Te streng
Gedeputeerde Staten van Lim-
burg, die de vergunningen voor
KNP hebben afgegeven, zeggen

Tijdens rechtszaak over ontploffing in Herten

Openbaar ministeriekritiseert Limagas
1 Van onze verslaggever

JftMOND - De Roermond-
is ficier van justitie mr J. E-
c vindt dat Limagas betere
s'ücties aan het personeel

t geven hoe te handelenbreuken in gasleidingen.

De thans geldende voorschrif-
ten deugen volgens hem van
geen kanten en kunnen tot
ernstige ongelukken leiden.

Eland uitte deze kritiek gisteren tij-
dens een zitting voor de rechtbank.

De officier had twee mannen gedag-
vaard omdat hij hen nalatigheidver-
weet. 5 november 1987 moesten zij
aan de Molenweg in Herten een re-
paratie uitvoeren. Door nalatig han-
delen- aldus de officier - werd een
gasexplosie veroorzaakt, waardoor
de woning van de 64-jarige Bertha
Rondags werd vernield. De vrouw

<nQ-ndweerlieden bezig met het doorzoeken van de puinhoop na de ontploffing in 1987 in Her-
'n verband met deze explosie kreeg het Limagas gisteren de nodigekritiek te horen., ARCHIEFFOTO

Verhuizinggrotendeels in februari en maart '90

Inrichting van AZM
kost vijftig miljoen
"an onze verslaggeefster

- Voor de in-ung van het nieuwe Aca-?'sch Ziekenhuis Maas-
is een budget van 50 mil-

f gulden beschikbaar. Het
y^u In- en Verhuizing
J gaat er vanuit dat alleen van het huidige onder-en meeverhuizen naar

„Vijftig miljoen
!e^ voor de inrichting lijktheleboel geld, maar er
|eri ook afgeschreven
[ eti van worden vervan-
i6 eri daarnaast de uitbrei-

het OK-complex.

S^JADVERTENTIE)
w '—I- KASTEEL

HOENSBROEK
Uil in stijl

v erdekt verwarmd terras

ik 'Jlvol dineren in een apartev 'ng, zowel binnen als buiten

p^'jen klein of groot (tot 1000s°nen) met een extra cachet
l$jServering:

dhr. Moonen.

to kasteel ÖAJi^l

Dure investeringen," meldt
drs L. Brans Brabant in een
extra bulletin van het informa-
tieblad Traject.

Het inrichtingsbudget bedraagt on-
geveer 10 procent van het bedrag
dat met de nieuwbouw is gemoeid.
In vergelijking met andere nieuwe
academische ziekenhuizen geeft
Maastricht niet meer uit.

De verhuizing van het pand aan de
St. Annalaan naar de nieuwbouw
concentreert zich tussen begin fe-
bruari en eind maart 1991. Het ver-
huisplan is nagenoeg gereed. De
nieuwbouw wordt op zaterdag 1
september opgeleverd. Als alles
voorspoedig verloopt is de verhui-
zing op Witte Donderdag 1991 een
feit.

VW-Golfs gestolen
MAASTRICHT - Op één dag
tijd deden vier eigenaren van
een Volkswagen-Golf bij de
Maastrichtse gemeentepolitie
aangifte van diefstal van hun
auto.

Dat gebeurde vanaf vier ver-
schillende plaatsen in de stad:
President Rooseveltlaan, Kom-
mel, parkeerplaats Acade-
misch Ziekenhuis en Sint
Maartenslaan.

|

In september zullen de eerste on-dersteunende afdelingen richting
Randwyck trekken. In de'eerste
week van januarihooptBIV de keu-
ken en het restaurant in de nieuw-
bouw te openen. Dan kan ook pas
service geboden worden aan het
personeel en volgen een aantal an-
dere afdelingen.

De grote en gecompliceerde afdelin-
gen verhuizen in februari en maart.
„In dieperiode zitten we gemiddeld
met zeven tot acht verhuizingen per
dag," vertelt Sjaak Krebbers.

Carnaval
Om de verhuizing van de polikli-
niek goed te laten verlopen is in-
middels besloten deze afdeling een
week voor carnaval te sluiten. Nor-
maliter zijn met carnaval de poli's
toch al dicht, wat dus zeven verhuis-
dagen oplevert. Maar of alle mede-
werkers volgend jaarvrij zullen krij-
gen met carnaval is de vraag.
Een dag of tien voor de verhuizing
wordt voorzichting omgesprongen
met het opnemen van patiënten. De
operatiekamers in het oude pand
blijven tot de laatste dag in gebruik.
Dit komt omdat denegen OK's in de
nieuwbouw compleet nieuw inge-
richt worden.
De poliklinische operatiekamers in
Randwyck worden pas in een latere
fase gerealiseerd omdat ze voor een
groot deel worden ingericht met ap-
paratuur die afkomstig is uit de ope-
ratiekamers van het Annadalcom-
plex.
Vanaf begin 1991 zullen pendelbus-
sen rijden op het traject Annadal-
Randwyck.

kwam bij de klap onder het puin te-
recht en brak beide enkels.

Tegen de 39-jarige opzichter L. S.
van Limagas uit Nederweert en de
vijftigjarige uitvoerderF. B. van het
Heerlense wegenbouwbedrijf Mo-
derne Wegenbouw werd een geld-
boete van 5000 gulden, waarvan
3000 gulden voorwaardelijk, gevor-
derd.

B. verklaarde dat hij twee dagen te-
voren bij een ander karwei werd
weggeroepen voor een haastklus in
Herten. Aan de Molenweg moesten
twee rioolaansluitingen gerepa-
reerd worden. Tijd om - zoals ge-
bruikelijk - bij de nutsbedrijven
kaarten te halen waar de gas-, water-
en stroomleidingen staan ingete-
kend was er volgens hem niet.

Snel
Toen daags erna de waterleiding ka-
pot ging, heeft opzichter Smole-
naars van de' gemeente Herten de
uitvoerder gewaarschuwd dat hij de
kaarten alsnog moest halen. „Daar
zou ik minstens een halve dag voor
nodig hebben gehad", verontschul-
digde B. zich.

„Nou en?", was daarop de reactie
van rechtbankvoorzitter mr Brou-
wer. Uit het antwoord bleek dat de
uitvoerder destijds behoorlijk on-
der druk stond, omdat de klus snel
geklaard moest worden zonder al te
veel extra kosten. Op de ongeluks-
dag gaf hij de kraanmachinist op-
dracht om zand af te graven uit een
eerder afgedekte sleuf. Daarbij is
door de laadschop kennelijk iets te
diep gegraven is waardoor een gas-
leiding werd kapotgetrokken.

De uitvoerder waarschuwde daarop
telefonisch Limagas. Opzichter S.
van het nutsbedrijf was snel ter
plaatse. Hij verklaarde gisteren aan
de rechtbank dat hij steevast in de
veronderstelling was dat de breuk
buiten lag, bij de aftakking van de
hoofdleiding, en niet in het huis zo-
als achteraf bleek. Volgens hem- en
andere deskundigen - breekt de lei-
ding vrijwel altijd bij de hoofdlei-
ding.

De opzichter veronderstelde dat er
geen gas ontsnapte en vertrok weer
snel om medewerkers op te halen
om de breuk te herstellen. Intussen
was mevrouw Rondags naar buiten
gekomen om aan de wegenbouwers
te vertellen dat ze binnen gas rook.
Ze kreeg het advies de hoofdkraan
dicht te draaien. Daarop ging ze
weer naar binnen. Korte tijd volgde
er een enorme explosie, waarbij be-
halve de bewoonster ook drie we-
genbouwers gewond raakten.

Stom
Mr Eland vond dat S. meteen in de
woning van mevrouw Rondags
poolshoogte had moeten nemen.
Ook de Arbeidsinspectie en het
VEG-gasinstituut vonden dat S.
nogal stom had gehandeld. „Hij
kwam, zag en vertrok", zei de offi-
cier. Hij verwonderde zich er in
hoge mate over dat er bij Limagas
geen duidelijke instructies bestaan
hoe te handelen in zulke situaties.

Volgens Limagas bestaan die voor-
schriften niet omdat elke situatie
anders is en dat een ingreep in het
ene geval de juiste is en in het ande-
re geval funest kan zijn.

De officiervan justitiemeent deson-
danks dat in soortgelijke gevallen
beide einden van de gasleidingen
gecontroleerd dienen te worden. In
dit geval dus ook in de woning van
familie Rondags.

De raadslieden mrWagenaar en
mr Van der Kolk pleitten voor vrij-
spraak omdat zowel S. als B. geen
schuld hebben aan de ontploffing.

De rechtbank doet op donderdag 5
april aanstaande uitstraak.
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Honden vrezen voor banen

1200 Limburgers
betrokken bij

fusie ABN/Amro
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■ Kleding kiezen kan een heel |
I plezierige zaak zijn. . %

" Ook in bijzonder grote maten. "

'gezocht'
Voor het verrichten van hovenierswerkzaamheden in
de omgeving van Heerlen. Wij denken aan ervaren en

aankomend hoveniers. Deze baan is in dagdienst.
Neem voor meer informatie kontakt op met

Rik van der Sterren.

Voor diverse kantines van een groot bedrijf in Geleen.
Ervaring met kantinewerk en een eigen auto is vereist.

Het betreft banen voor korte en lange perioden.
Voor informatie kunt u vragen naar Marja van Kessel.

Voor een grote instelling in Heerlen. Er zijn mogelijk-
hedenvoor langere perioden voor ervaren kandidaten.
Mensen met een goede typevaardigheid en die onze
opleiding tekstverwerking willen volgen zijn, ook van

harte welkom.
Ans Snackers vertelt u hier graag meer over.

Interesse? Neem voor meer informatie kontakt op met
de desbetreffende medewerk(st)er van onze vestiging

in Heerlen.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

HKESER- uitzend-kracbt.

Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen jaar weer regionale into-markten. I'^ft
met epilepsie. Is dat ook bij u deel JS^Lvan het leven? Praat mee. De Epi- Voor alle informatie: epilepsie VERENIGING NEDERLAND
lepsie Vereniging Nederland is een (030) 66.00.64. Of c\ r\ r\
belangenverenigingvan en voor men- schrijf: postbus 9840, AWA
sen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GV Utrecht. EPILEPSIE EN maatschappij
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Cosenza, eerste etappe Ronde van Calabna:
1.Chiurato, 175km in 4.33.06; 2. Sierra zt; 3.
Carcano zt; 4. Pierobon op 0.10; 5. Chiapue-
ci 0.16; 6. Leali 0.18; 7. Mariuzzo zt; 8. Rütti-
mann zt; 9. Winterberg 0.20; 10. Rayner 0.40.
Sandouville, Ronde van Normandië voor
amateurs, algemeen klassement: 1. Neljoe-
bin 3.21.19; 2. Idanov op 0.04; 3. Muller 0.13;
4. Bobrik 0.25; 5. Ruud Poels 0.25.

AmbitiesHERZELE - Na enige tijd betrekkelijke rust hebben de ploe-
gen van Post en Raas elkaar weer de oorlog verklaard. Na de
uit twee delen bestaande openingsrit in de Driedaagse van De
Panne heeft Buckler iets betere papieren dan Panasonic. Wel-
iswaar legden beide teams ieder op een etappe beslag (Olaf
Ludwig in de ochtenduren, Eric Vanderaerden in de tijdrit),
maar laatstgenoemde verdrong wel de Oostduitser van de bo-
venste plaats in het klassement.

Vanderaerden stak zijn ambities
voor de topconfrontaties in april
niet onder stoelen of banken. Olaf
Ludwig zal hij zondag echter vrij-
wel zeker niet tot de tegenstanders
hoeven te rekenen. „Ik kan", aldus
de in de Valkenburg woonachtige
Oostduitser, „mijn plaats in de Pa-
nasonicploeg voor de Ronde van
Vlaanderen beter afstaan aan
iemand anders. Liever zet ik alles op
Gent-Wevelgem. Daarna zou ik dol-
graag naar Parij s-Roubaix willen.
Urs Freuler, mijnZwitserse teamge-
noot, heeft mij enige tijd geleden
warm gemaakt voor de rit door de
hel."

val gebracht. Van Hooydonck raak-
te licht gewond, maar was een paar
uur later in Waregem sterk genoeg
om Van der Poel, Sergeant en ande-
re koplopers in de sprint te verslaan.
„Ik heb voor mijn impulsieve daad
direct na afloop van de koers excu-
ses bij ploegleider Raas aangebo-
den", aldus Planckaert. „Twee da-
gen later, in de E3-Prijs van Harel-
beke, hoefde ik mij echter niet te
verroeren of ik had de renners van
Buckler in mijn nek zitten."

„Als de renners van Raas blijven
volharden in een negatieve koers-
wijze ten opzichte van mij, zullen ze
derekening gepresenteerd krijgen",
riep Eddy Planckaert nog voordat
het peloton gistermorgen vanuit de
Antwerpse randgemeente Berchem
richting Herzele vertrok. Vooral
voor Eric Vanderaerden had Planc-
kaert geen goed woord over. De re-
actie van de Belgische Limburger
uit het team van Raas was eveneens
keihard. „Planckaert moet niet zeu-
ren", aldus Vanderaerden. „Hij
weet, dat een renner in vorm altijd
geschaduwd wordt. Met mij is het
nooit anders gegaan."

Kiem
De kiem voor het conflict werd vori-
ge week gelegd in Dwars door Bel-
gië. Toen Edwig van Hooydonck na
de afdaling van de Eikenberg een
demarrage van zijn ploegmakker
Jelle Nijdam wilde afschermen
werd hij door Eddy Planckaert tenWoensdag 28 maart 1990
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De explosie van Eric Vanderaerden
in derit tegen het horloge (hij haal-
de zelfs Greg Le Mond in, die twee
minuten voor hem startte), was voor
hem minder sensationeel dan voor
de talrijk opgekomen toeschou-
wers. „Zon tijdrit over een niet te
groteafstand ligt mij", zei hij, „voor-
al op een bochtig parcours waar de
wind vrij speel heeft. Graag had ik
mij ook in de ochtendetappe ge-
mengd in het gevecht om de etappe-
prijs, maar ik raakte ingesloten.

Wennen
Peter Post: „De kans, dat ik Ludwig
zondag in Sint Niklaas aan de start
laat komen is klein. Ik denk, dat ik
Henk Lubberding in zijn plaats op-
roep. Lubberding is een man met
ervaring. De Oostduitser komt hier-
in nog te kort. Als debuterend prof
moet hij nog veel verwerken. Hij
moet ook nog wennen aan het wrin-
genen duwen in de massasprints bij
de profs, anders had hij zeker al'
meergewonnen dan tot nu het geval
is. Desondanks, petje af voor de wij-
ze waarop hij hier het peloton het
nakijken gaf. In Gent-Wevelgem re-
ken ik op hem."

De openingsrit betekende voor
Ludwig zijn vijfde succes als be-
roepsrenner. Eerder maakte hij
twee etappes in de Ruta delSol buit,
een in de Ronde van Sicilië en een
in de Catalaanse Week. Voor een
aantal kopstukken verliep de ope-
ningsetappe van de Driedaagse De
Panne minder voorspoedig. Toen
het peloton in de buurt van de aan-
komstplaats in enkele groepen brak
(met vooraan circa tachtig van de
ruim honderdtachtig deelnemers)
verloren onder meer Criquielion,
Fignon, Van Hooydonck, Le Mond
en de zieke Maassen de aansluiting.
Het resulteerde in een verlies van
een a drie minuten.Marcel Peeper krijgt vleugels

Hutje-debutant: 'Dit is mijn kans om de groep voor Italië te halen'

" Greg Le Mond, twee keer in achterhoede. Foto: DRIES LINSSEN"" Marcel Peeper
verlaat het

trainingsveld in
Kiev. „Ik moet mij
kunnen optrekken
aan het spel van

Oranje."

94. Kools; 101. Van den Akker; 110. De
Vries; 116. Patrick 801. allen zt als Fignon;
129. Jakobs 2.43; 151. Vos; 152. Moorman;
155. Hopmans; 161. Talen; 165. Maassen;
172. Le Mond, allen zt als Jakobs; 182. en
laatste Badolato op 14.37. Tweede gedeelte
eerste etappe, tijdrit 17 km; 1. Vanderaer-
den 23.18; 2. Jasulka 0.09; 3. Marie zt; 4.
Maassen 0.13; 5. Nijbuer zt; 6. Nijdam 0.19;
7. Fignon 0.21; 8. Museeuw 0.27; 9. Verhoe-
ven zt; 10. Halupczok 0.35; 11. Solleveld
0.36; 15. De Vries zt; 24. Wijnands 0.56; 34.
Talen 1.06;35. Van den Akker 1.07;41. Adrie
van der Poel 1.22; 60. Hanegraaf zt; 74. Ja-
cobs 1.37; 81. Pieters zt; 84. Van Orsouw
1.47; 98. Lammerts 2.01) 104. Le Mond 2.08;
112. Kools 2.13; 128. 80l 2.31; 129. Pirard
2.33; 138. Hopmans zt; 139. Moorman 2.42;
150. Vos 2.50; 159.Rakers 2.58; 171. Jac van
der Poel zt. Algemeen klassement: 1. Van-
deraerden 3.11.56; 2. Nijboer op 0.13; 3. Nij-
dam 0.19; 4. Museeuw 0.27; 5. Verhoeven zt;
6. Halupczok 0.35; 7. Solleveld 0.36; 8. Pei-
per zt; 9. Bauer 0.37; 10.Rolf Sörensen 0.38;
16. Wijnands 0.56; 25. Adrie van der Poel
1.12;32. Hanegraaf 1.25; 42. Pieters 1.43; 44.
Van Orsouw 1.47; 50. Lammerts 2.01; 53.
Fignon 2.06; 77. Dorgelo 2.43; 82. Maassen
2.53; 84. Rakers 2.58; 94. Jac van der Poel
3.22; 124. Jakobs 4.17; 125. Kools 4.20; 133.
80l 4.38; 134. Pirard 4.40; 137.Le Mond 4.48;
152. Hopmans 5.19; 153. Moorman 5.22; 157.
Vos 5.30.

Van onze sportredactie

oefenvoetbal

Eerste deel eerste etappe, Berchem-Herze-
le: 1. Ludwig, 110 km in 2.48.35 (met bon.
2.48.29); 2. Capiotzt (met b0n.2.48.31); 3. Re-
dant zt; 4. Planckaert op 0.02; 5. Pieters zt; 6.
Rolf Sörensen op 0.03; 7. Museeuw; 8. Fabri-
zio Bontempi; 9. Dhaenens; 10. Fondriest;
11. Adrie van derPoel; 15. Wijnands; 18. Nij-
boer; 23. Nijdam; 25. Verhoeven; 38. Van
Orsouw; 41. Lammerts; 47. Rakers; 54. Ha-
negraaf; 61. Jaeq. van der Poel; 72. Solle-
veld; 76. Dorgelo, allen zt als Sörensen; 83.
Fignon op 1.48; 85. Criquielion; 89. Pirard;

Belfast, Noord-lerland - Noorwegen 2-3 (1-
-0). 43. Quinn 1-0, 54. Skammelsrud 1-1, 56.
Andersen 1-2, 87. K. Wilson 2-2, 90. Johnsen
2-3. Motherwell, Schotland - Joegoslavië
0-0.

Logische nederlaag(2-0) tegen Rusland

Olympisch elftal
zonder schutters Rob Delahaye: rentree onzeker

Van onze sportredactie

KIEV - Het scoren gaat de Neder-
landse selecties de laatste tijd
steeds moeizamer af. Het Olym-
pisch elftal, met MVV'er Roberto
Lanckohr, trok in Kiev die lijn door
en verloor met 2-0 van Rusland.
„Dat euvel zie je bij de Uefas en
Jong Oranje, maar in feite ook bij
het A-elftal", legde trainer Jan Rab
na afloop in het Dinamo-stadion de
zwakke plek bloot in het huidige
Nederlandse voetbal.

Op basis van kwaliteit verdienden

Breinen finalist

Nieuwe tegenslag voor Romario
EINDHOVEN - PSV-trainer
Hiddink acht de kans klein, dat
hij in de slotfase van de competi-
tie nog over zijn topschutter kan
beschikken. Hij twijfelt ook aan
de inzetbaarheid van de Brazi-
liaan bij de eindronde van het
WK voetbal in Italië. Romario,
die in de wedstrijd tegen FC Den
Haag zijn kuitbeen brak, is giste-
ren in Eindhoven opnieuw ge-
opereerd. Deze keer aan een en-
kel. Hiddink: „Bij de controle
bleek dat er iets mis is gegaan."
De enkel is voor vier weken in
het gips gezet. De ingreep bete-
kent een flinke terugslag in zijn
herstel.

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - Het is nog niet ze-
ker of Rob Delahaye zondag tegen
RKC zijn rentree zal maken in de
hoofdmacht van MVV. De aanvoer-
der van de Maastrichtse club testte
gisteravond met de hulp van een
verdovende injectie zijn voetblessu-
re in de wedstrijd tussen dereserve-
teams van MVV en NEC. Na de her-
vatting zocht hij voortijdig de kleed-
kamer op. „In de eerste helft heb ik
geen pijn aan mijn rechtervoet ge-
voeld, maar toen na rust de pijn te-
rugkwam, ben ik meteen gestopt."

Delahaye was gematigd tevreden
over zijn heroptreden. „Het ging
wel. Ik ben nu optimistischer dan
tevoren, maar ik weet nog niet of ik
zondag tegen RKC van de partij zal
zijn." Clubarts Devilee heeft gister-
avond na de wedstrijd de ontste-
king aan de voet bekeken, maar pas
vandaag zal kunnen worden gecon-
stateerd, wat de reactie is van het
spelen met een verdovende injectie
Rob Delahaye, die zijn conditie mei
fietsen op peil probeert te houden:
„Volgens mij kan zondagmorgen
voor de wedstrijd pas beslist wor
den of ik met de hulp van een spuil
kan voetballen. Ik wil heel graag
maar het moet ook kunnen."

MVV en Sparta
als PSV-crèche

EINDHOVEN - PSV is met MV\
en Sparta in onderhandeling ove
een samenwerkingsverband. He
initiatief daartoeis uitgegaan van d<
landskampioen, die zijn in het inte*
nationale werk nog onervaren spe
lers wil laten rijpen bij andere eredi
visieclubs. Het contact dat de lands
kampioen daarover had met Rod;
JC, is bij twee informele gesprek
ken tussen Rodavoorzitter Servi
Kuyer en PSV-manager Ploegsm;
gebleven. Bij een voorspoedige ai
loop van de besprekingen zullei
MVV en Sparta gedurende een o
twee seizoenen over vier a vijfPSV
spelers in de leeftijd van 19 tot 2
jaar kunnen beschikken.

de Russen de overwinning niet. Zo-
wel speltechnisch als tactisch was
het schaduwelftal van Oranje op de
slechte grasmat duidelijk de betere
ploeg. „In de eerste helft werd er
door ons hoopvol gespeeld", vond
Rab. „Wat wij toen vooral aan de lin-
kerkant lieten zien, was van hoog
gehalte. Daar heb ik echt van geno-
ten".

Dat was de verdienste van de Aja-
cieden Roy en de broers De Boer,
van wie Ronald tien minuten voor
de rust de bal tegen de paal kopte.
Het was tegelijk de enige kans die
het Olympisch elftal kreeg. Rab:
„We hebben de neiging de combina-
ties te ver door te voeren. Er zal
rond het strafschopgebied eerder
geschoten moeten worden. Daar
heb ik de spelers in de rust ook op
gewezen."

Dat advies haalde weinig uit. De fy-
siek sterke Russen speelden in het
tweede part agressiever en dekten
Roy en Ronald de Boer veel korter.
Na twintig minuten kwam de Sov-
jetunie vanaf elf meter op voor-
sprong. De door Salenko benutte
strafschop werd veroorzaakt door
doelman Karelse, die Timotsjenko
onderuit haalde. Een misverstand
tussen Roest en invaller Elzinga
maakte zes minuten voor afloop de
weg vrij voor Salenko. Uit diens
voorzet schoot Radtsjenko koel-
bloedig raak: 2-0. Een logische ne-
derlaag voor een besluiteloos Olym-
pisch Oranje.

Nederlands Olympisch elftal: Karelse.
Refos, Roest, Sas. Frank de Boer, De-
cheiver (74. Elzinga), De Wijs, Numan,
Lanckohr (74. Scheepers). Ronald de
Boer, Roy.

Heerenveen wint
HEERENVEEN - In de eerste divi-
sie won Heerenveen de thuiswed-
strijd tegen RBC met 2-1 (1-1). RBC
nam de leiding door Molenaar. Voor
Heerenveen scoorden Bijl en Ver-
beek. Veendam en Helmond Sport
hielden het in Veendam op 0-0.

" 'V - Aan het interlanddebuut van Marcel Peeper (24) van-
'"tiü in Kiev tegen Rusland ging voor het Nederlands elftal
'''lange weg vooraf. Meteen na het EK'BB moest Thijs Li-
&s op zoek naar een alternatief op links voor Arnold Müh-
* die in München definitief afscheid nam van Oranje. De

naar een adequate vervanger begon in de herfst van

"bij Pieter Huistra en zou weleens kunnen eindigenbij een

' van hem, Marcel Peeper. Tussendoor experimen-
r^e Libregts aan de linkerkant nog met zeven andere spe-

Opstelling Oranje: Van Breukelen,
Koeman, Sturing, Rutjes, Fraser, Van 't
Schip, Wouters, Witschge, Bosman,
Kieft, Peeper.

Klap
Als voetballer opgegroeid bij AFC
en gevormd bij Ajax is Peeper nu
bezig aan zn vijfde seizoen in de
eredivisie. Sinds het fatale ongeluk
van zijnvriendin begin dit jaar in de
Velsertunnel traint Peeper de eerste
dagen van de week bij Haarlem en
komt hij op donderdag naar En-
schede. Hij is die klap nog lang niet
te boven en heeft het vooral na af-
loop van wedstrijden vaak te kwaad
met zichzelf. Op het veld schudt de
zachtaardige Amsterdammer echter
alles van zich af.

Amsterdammer, die FC
-Me vorig jaar voor een prikje
l °0 gulden) overnam van Haar-
sPiegelt zich aan het opmerke-. debuut van Huistra in Rome
ijde Italianen. „Ik speel met be-
spelers en moet mij kunnen op-
j6r> aan het spel van het Neder-
ig elftal", keek Peeper na de
"^training in Kiev vooruit.
lt :H<.s mijn kans om de tweeën-
t'B voor Italië te halen. Aan de
ju*ant zijn toch relatief weinig
gJ'jvers, als je dat tenminste
llJkt met de as van het elftal".

(v.^heid waarmee Peeper met
s . aan de voet zijn tegenstan-

'erlijk de hakken laat zien, is
K °otste wapen. Zijn wapperen-
tya'dos past daar uitmuntend
tji^ 1 hij mist, of in elk geval nog
f^oende heeft ontwikkeld, is
lt Hij wekt daardoor de ma-an een solo te beginnen zon-
[ j.Precies te weten waar die ein-
ije et Twentse publiek herkende
)s zestiende Oranje-debutanthet EK echter bliksemsnel
fegreUw idool, die inmiddels is
-fit °e'rï tot de aanjager van de

lse sub-topper.
W~
ft g naar zijn debuut in Oranje
"WrfeF>er de traditionele routew§^ via de Uefas, Jong Oranje
ge bondselftal. „Zelf had ik eer-egd al verwacht dat ik er te-
l0ou'hë bij zou zijn. Het gonsde
t t * van de geruchten, al heb ik
Kf> er* weinig waarde aan ge-

Tegen MVV raakte Nol de Ruiter
dusdanig onder de indruk van zijn
wervelende acties, dat Marcel Pee-
per vanavond in Kiev mag bewijzen
of hij de druk op het hoogste niveau
aankan. Aan zijn kwaliteiten hoeft
het niet te liggen. De bondscoach
ad-interim weet dat en verwacht
van Peeper dat hij een paar keer de
achterlijn haalt. „De bezetting van
de vleugels is niet alleen,een pro-
bleem van het Nederlands elftal,
maar van het hele internationale
voetbal." De Ruiter wil in de spits
van de aanval Bosman en Kieft
naast elkaar laten spelen en stapt
daarmee af van het systeem dat de
een achter de ander opereert.

Smaakmakers ontbreken

BREMEN - Werder Bremen heeft
de finale van het toernooi om de
Westduitse voetbalbeker bereikt.
Bremen won met 2-0 van Eintracht
Braunschweig. De bijna 18.000 toe-
schouwers zagen doelpunten van
Dieter Eilts (12e) en Karl-Heinz
Riedle'(B9e). De eindstrijd wordt op
19 mei in West-Berlijn gehouden.
De tegenstander van Bremen, vorig
jaar verliezend finalist tegen Borus-
sia Dortmund, is nog niet bekend.Brazilië wil WK voetbal '98 hem in actie te laten komen voerd door dokter Perugia, die

ook Ruud Gullit in Italië behan-
delde.Ook de geroutineerde Bessonov

is niet fit. Jaremtsjoek speelt na
een lange blessure-periode weer
bij de reserves van Dinamo
Kiev. Belanov, de scherpschut-
ter van weleer, ontbreekt even-
eens. De aanvaller van de West-
duitse degradatiekandidaat Bo-
russia Mönchengladbach is ge-
blesseerd.

De belangstelling voor het duel
Rusland-Oranje in het Central-
stadion is groot. De Europese
kampioen trekt vrijwel zeker
een vol stadion. De ïneeste van
de 100.000 beschikbare kaarten
zijn verkocht.

Michailitsjenko verblijft nog
steeds in de Italiaanse hoofd-
stad. Vooral om te revalideren,
wellicht ook om zich te oriënte-
ren. Het is vrijwel zeker dat de
middenvelder, doorgaans aan-
geduid als de beste van het Sov-
jet-elftal, na het toernooi om het
WK het voorbeeld van Zavarov
en Aleinikov zal volgen en in
Italië blijft. Juventus heeft zijn
interesse al getoond, maar is on-
getwijfeld niet de enige liefheb-
ber.

lgs^LlA - Brazilië heeft be-
"'ng voor de organisatie

t>i 0 endronde van het wereld-
flq nschap voetbal in 1998. Dat
d^arrje Fernando Collor de

voorzitter van de Brazi-
»dge voetbalbond, tegen zijn

noot J°ao Havelange, de
V6rw.Van deFifa- Collor de Mal"
öf(v acnl- van het toernooi een
1 £? con°mische impuls voor

'e Wldamerikaanse, dat zich
«irj er wereldkampioen mocht
fe^e/|- Politici hebben echter al
rU> dat er een investering

t%i\y- tien miljard gulden no-
fen e Jn om de stadions te reno-s t^ benodigde accommoda-
ir 1„ b°uwen en de infrastruc-e verbeteren.

KIEV - Rond het Russisch voet-
balteam spelen zich kort voor de
wedstrijd tegen Nederland ver-
gelijkbare taferelen af als bij de
tegenstander. Uit Turijn arri-
veerden gisteren Aleinikov en
Zavarov. De eerste kwam om te
voetballen, de tweede om te kij-
ken. De Sovjet-bondscoach Lo-
banovski zei het tegenoverge-
stelde te hebben verwacht.

Juventus gaf aanvankelijk
slechts Zavarov toestemming te
spelen en schreef Aleinikov rust
voor. Net als KV Mechelen in
het geval Rutjes/Bosman kwam
de clubleiding van de Italianen
op die beslissing terug. Aleini-
kov had geen last meer van
oververmoeidheid en mag aan-
treden. Even later bleek dat de
blessure, die Zavarov zondag
opliep in het begin van het duel
met Napoli te ernstig was om

De Sovjetunie, voor de derde
keer binnen twee jaar tegen-
stander van Oranje, mist daar-
door vandaag twee van zijn
smaakmakers. Eerder al was be-
kend geworden, dat een van de
Olympische kampioenen van
1988, Michailitsjenko, voorlopig
op non-actief staat. De alleskun-
ner van Dinamo Kiev onderging
onlangs in Rome een meniscus-
operatie. De ingreep werd uitge-

Planckaert beschuldigt Vanderaerden van negatieve koerswijze

Weer oorlog tussen
teams Post en RaasLimburgs Dagblad door wiel verheesen

Maassen ziek in openingsetappe
Van onze verslaggever

HERZELE - In de korte ope-
ningsetappe Berchem-Herzele
van de Driedaagse De Panne
werd Frans Maassen getroffen
door buikloop. Hierdoor moesl
hij afhaken in de hoofdmacht
Met een groep van vijfenveertig
man waartoe onder meer ook we
reldkampioen Le Mond behoor
de, bereikte hij als 165ste de fi
nish. Achterstand op ritwinnaaj
Olaf Ludwig bijna drie minuten
Enkele uren later was Fran:
Maassen weer zó goed hersteld
dat hij als vierde eindigde in d(
individuele tijdrit over zeventier
kilometer.

Geen excuus, ik had gewoon beter
moeten opletten."
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schreven, maar me er niet blind op
gestaard," stelt de 23-jarige Fries.
„In Nederland heerst geen topsport-
cultuur. Van een eventuele gouden
plak kan ik hier helaas niet leven."
Qua niveau gaat Zoodsma er bij Mil-
bertshofen ongetwijfeld op achter-
uit. „Maar maatschappelijk gezien
kan ik er de slag van mijn leven
slaan. Een schitterend salaris, een
fraai huis en idem auto, naast de ze-
kerheid dat ik bij sponsor Toshiba
een opleiding tot sales-manager
krijg, met de garantievan een baan
bij dat concern in Nederland, na af-
loop van de contractperiode."

■J Week wordt de voorbereidingïNt B-WK in Tokio (13-22 april)
(F start van de met een miljoen;p gedoteerde World Volleyball
'pc (vanaf 27 april) voortgezetI deelname aan de Haarlemse
rybalweek. De test wordt vol-I Weekeinde afgesloten met het
Ipationale toernooi van Slagha-i In de aanloopperiode wordtTolleen gespeeld, maar ook veel
pat, want de per 30 juniaflopen-
Ontracten tussen de volleybal-
en de Oranjespelers dienen te

'en vernieuwd. Een zware klus,
«t het merendeel van de basis-
-8 riante aanbiedingen van bui-
'idse clubs op zak heeft,
'enblokkeerder Ronald Zoods-

I'eeft de knoop al doorgehakt,
eeft een vijfjarig contract gete-
i bij de Westduitse bekerhou-
SV Milbertshofen. „Ik heb des-
Weliswaar de collectieve doel-
-Ig, het halen van Olympisch
etaal in Barcelona, onder-

Het afscheid van oudgediende Teun
Buys lag meer voor de hand. „Mijn
werk zit erop bij Oranje. Ik kan de
jonge garde niets meer leren. De
laatste paar jaarwil ik zelf nog graag
spelen," aldus de 31-jarige bankzit-
ter, die overigens tot en met de fina-
le van de wereldleague in juli be-
schikbaar blijft voor de ploeg.

Foto: DRIES LINSSEN

"Ronald Zoodsma, blik op de
bal en de toekomst. Hij ruilt
Oranje in voor een florissant
contract bij het Westduitse
TSV Milbertshofen.

GELEEN - DSM heeft verrast
gereageerd op het bericht dat het
chemieconcern de belangrijkste
gegadigdezou zijn om binnen af-
zienbare tijd een groot deel van
de sponsoring van het Neder-
lands Handbal Verbond - en met
name de herensector onder lei-
ding van Guus Cantelberg - op
zich te nemen. „Dat is niet aan de
orde", aldus DSM-persvoorlich-
ter Spiertz. Guus Cantelberg des-
gevraagd: „Er zijn contacten met
mogelijke sponsors, maar zeker
niet met DSM". Het bericht
kwam in de wereld door een,
naar achteraf blijkt, verkeerde
inschatting van zaken door
NHV-bondsbestuurder Henk
van Houten. „Er is contact met
een aantal potentiële sponsors.
Mijn conclusie dat we met name
met DSM in een vergevorderd
stadium van onderhandeling
zouden zijn, is voorbarig en be-
rust op een misverstand".

Onderhandelingen Van onze medewerker
MEERSSEN - Met Loek Frijns, na
een absentie van acht weken weer
present, won de Fortuna-selectie
met 3-2 op het terein van hoofdklas-
ser Meerssen. Frijns opereerde als
laatste man. Hij had het vaak moei-
lijk tegen de snelle Meerssen-spit-
sen. Zelf was hij weinig tevreden
over zijn rentree. „Ik mis wedstrijd-
ritme." Ook Ajacied Danny Hesp ac-
teerde in Meerssen als Fortunees.

Na doelpunten van Clayton en Van
Dijk (1-1) in de eerste helft nam
Meerssen na de rust een voorsprong
via Reijnen. Daarna creëerde Fortu-
na een licht overwicht, dat resul-
teerde in de gelijkmaker van Taihu-
tu. In de voorlaatste minuut zorgde
Jos Mordang voor 2-3.

Fortuna-selectie: Körver. Heuschen (46.
Taihutu), Frijns, Vergoossen, Danny Hesp,
Outa, Schmitz, Mordang, Van Helmond,
Clayton, Winkelmolen.

Loek Frijns mist wedstrijdritme Hij deed dat sober en ontweek de
duels. In de slotfase was hij enkele
malen gevaarlijk vanuit het mid-
denveld.

Ready valt uit elkaar
Krautzunb tekent bij Alemannia" KERKRADE - De supportersver-

eniging van Roda JC organiseert
voor de uitwedstrijd van zaterdag
tegen FC Groningen een busreis.
Kosten leden: ’ 17,50; niet-leden

’ 22,50. Het vertrek is om 13.30 uur
bij het gemeentelijk sportpark.
Kaarten voor de busreis zijn mor-
gen van 19.00 tot 21.00 uur verkrijg-
baar in de kantine van het sport-
park.

" BUNNIK - Auto/Caubo lason, de
enige Limburgse vertegenwoordi-
ger in de kwartfinales van het toer-
nooi om deNederlandse handbalbe-
ker bij de vrouwen, heeft een uit-
wedstrijd geloot tegen Quick '20. De
overige duels in de kwartfinales zijn
Aalsmeer-PSV, Hellas-Niloc en Fo-
reholte-OSC.

" GELEEN - In de sporthal van
Glanerbrook te Geleen is vrijdag
(20.45 uur) en handbalwedstrijd tus-
sen het herenteam van Herschi-
/Vlug en Lenig en een ploeg van
oud-spelers van Vlug en Lenig met
onder meer René Nijsten, Jan de
Lange, Torn Dormans, Gabri Riet-
broek, Henny Cramers en Martin
Vlijm.

Teammanager Gerard Verhalle
heeft goede hoop dat de schade tot
het vertrek van dit tweetal beperkt
blijft. „We hebben de wensen van de
groep geïnventariseerd en in een
tussenrapport aan de bond en spon-
sor Nationale Nederlanden samen-
gevat. We onderhandelen verder. Ik
begrijp best, dat de verleiding groot
is. Van de andere kant ga ik er ook
van uit, dat de solidariteitsgedachte,
die de basis van het programma tot
1992 vormt, nog leeft in de groep."

Vogens Verhalle is het Nederlands
team een instituut geworden met
een goede organisatie, waarin de
spelers hun sport optimaal kunnen
beleven. „Er wordt een redelijk sala-
ris betaald, terwijl ook in de secun-
daire sfeerhet een en ander in bewe-
ging is. De bond offreert de Oran-
jeklanten een opleiding in hun vak
tot volleybaltrainer. Daarnaast wil
ook Nationale Nederlanden mee-
werken om zekerheid na de sportie-
ve loopbaan te bieden in het eigen
of een van de nevenbedrijven. Stap-
pen er desondanks toch meer spe-

lers op, dan is het hele project ter
ziele."

Centjes
Peter Blangé, de 2,05 meter lange
spelverdelervan Oranje, erkent dathet hart grotendeels nog in Neder-
land ligt. „We willen het liefst dehuidige lijn vasthouden, hetgeen
niet wegneemt dat we verder kijken
danonze neus lang is. We worden al-
lemaal ouder. Dan gaan zaken als
centjes en jezelfmaatschappelijk in-
dekken zwaarder wegen."

Nederland komt in Haarlem vanaf
vandaag achtereenvolgens uit tegen
Tjechoslowakije, de DDR en de hui-
dige nummer een van de wereld,
Cuba. Zaterdag zijn de play-offs.
Bondscoach Harrie Brokking: „Ik
ben dik tevreden met deze voorbe-
reiding. Als alles naar wens ver-
loopt, komen we Cuba in Nederland
vijf keer tegen. Een perfect inge-
speelde sparringpartner. Ik hoop.
dat we de Cubanen minstens één
keer kunnen pakken."

Dirk Nauta
leekt om wind

ir LAUDERDALE - Het gaat
aan de Whitbread-k* rond de wereld nietvoor de

L Door het gebrek aan bries ra-
-3 flink achter op het schema,
''Oor zij veel later in Fort Lau-
"'e in Amerika zullen aanko-
dan gepland. Kort na de startde vijfde etappe in Punta del
'n Uruguay kwamen de boten|ht weer terecht. Op het ogen-
j^bben ze nog niet de helft van

10.000kilometer lange tra-
Dat geldt ook voor

.^auta en zijn Equity & Law.
ederlandse boot lag gisteren in

,°n-maxi-divisie aan kop, naar>kelijk enige tijd derde te zijn.est. Op de tweede en derde
I bevinden zich het Belgische
Rucanor Sport en de Franse'Esprit de Liberté.

VV-Volendam op dinsdag 10april
Bobby hoopt niet meer op Bryan

" BRUNSSUM - De juiste uitslag
van de damesvoetbalwedstrijd Eg-
ge-De Ster 2 was niet 0-1, maar 1-0.

Van onze tennismedewerker

MAASTRICHT - Het eerste tennis-
team van Ready Maastricht, dat bin-
nenkort begint aan de gemengde
competitie in de tweede klasse,
wordt met opheffing bedreigd. Van
het team van vorig jaaris alleen Pas-
ealle Savelkoul nog over. Theo
Cloodt heeft besloten met competi-
tietennis te stoppen. Dubbelspeler
Philippe Bastiaans is op het laatste
moment overgestapt naar

GTR/NIP, maar het grootste verlies
voor de Maastrichtenaren is het ver-
trek van Pasealle Druyts. Zij heeft
een contract bij Dekker Tennis in
Warmond getekend. „Er was geen
geld meer voor de competitie over
bij Ready. Ik heb ook niet het idee
dat de club er veel aan doet. Ik denk
dat het met Ready gedaan is," aldus
Pasealle Druyts. Een andere speel-
ster van Ready, Lonneke Tax, stu-
deert in Rotterdam en komt daar uit
voor Victoria.

om ze dan bij de officiële kanto-
ren in te wisselen. De hoofdprijs
in de Italiaanse toto bedraagt re-
gelmatig een paar miljoen gul-
den.

AKEN - Eckhardt Krautzun, zo-
als bericht de enige kandidaat
om de bij Alemannia Aken ver-
trokken Mustafa Denizli op te
volgen, heeft bij de Akense club
een contract getekend voor de
resterende elf wedstrijden van
het seizoen in de tweede Bundes-
liga. Krautzun, 49 jaar, moet het
in degradatienood verkerende
Alemannia uit het slop halen.
Eerder was hij actief bij onder
andere Darmstadt, 1860 Mün-
chen, Fort Lauderdale Strikers
en Wormatia Worms. Als bonds-
coach was hij werkzaam in Ke-
nia, Canada en Maleisië. Eck-
hardt Krautzun geniet in West-
Duitsland een goede reputatie.
Hij is nog nooit met een club ge-
degradeerd.

Turntop naar Nederland

Topscorer
verongelukt

DEN HAAG - Met de Sovjetrus-
sische Olga Strasjeva en de Roe-
meensen Cristina Bontas en Ga-
briela Potorac hebben de organi-
satoren van het turntoernooi dat
van 27 tot en met 29 april onder
de naam Dutch Open wordt ge*;
houden, reeds drie medaillewin*
naars van het laatste WK-toer-
nooi vastgelegd. In de Haagse
Houtrust zullen in totaal 24 turn-
sters en turners uit vijftien lan-
den uitkomen.

Deur open

" De Europese voetbalunie
(Uefa) heeft de Britse minister
van sportzaken, Colin Moynihan,
uitgenodigd voor een gesprek
over de terugkeer van de Engelse
clubs in de Europese bekertoer-
nooien. Na een uitsluiting van
vijfjaar lijkt de Uefa weer bereid
de deur naar het Europese club-
voetbal open te zetten voor En-
geland. Voor drie verenigingen is
de terugkeer mogelijk. In de eer-
ste plaats de landskampioen, in-
dien de titel niet wordt behaald
door Liverpool, want die club
krijgt nog een schorsing voor
driejaar, nadat de gehele uitslui-
ting voor Engeland is beëindigd.
Ook de winnaarvan de FA-beker
mag Europees in actie komen.
Eén club zou in het Uefatoernooi
kunnen deelnemen. Absolute
voorwaarde is, dat de Engelse
supporters zich correct gedragen
tijdens het WK in Italië.

Van onze sportredactie

- De competitie-, k'rijd MVV-Volendam is van za-
iij 8 7 april verschoven naar dins-
'j ft 0 april. Het duel begint omrk^uiir.5

anvalRoda JC 2faalt in Tilburg
| - Het reserveteam van
fJC leed in de competitie van
f Serve divisie een verrassende
t'^erlaag bij Willem 11. Voor de
t^men de Tilburgers een ver-
W voorsprong. Na de wissel

de rollen omgekeerd, maar
J-rkraadse aanvallers faalden in
l S'erking. Voor Willem II scoor-
JJWIa, Jaspers (strafschop) ennt'jn.
Vo»tj e i en NEC 2 kwamen na een
j

g duel uit op een 1-1 puntende-
L EC was in de eerste helft iets

6ver en nam de leiding-
\ 'f minuten voor tijd bezorgde
»tk ar>s de Maastrichtenaren de

gelijkmaker. NEC-doel-
!y.van De Boogaard stopte een> h°p.reserve divisie C
\\,SV 2 0-3
\ t?n 2Helmond Sp. 2 2-0

f " 2-Roda JC 2 3-0
■ 2|V'^2 18 13 3 229 48-14
(j J-Sif, 17 10 4 324 36-23

2*Jr.Td219 8 7 423 40-17
_J«lV„ 18 8 6 422 37-28
XCi 2 18 9 3 621 48-22
'&ï en 2 17 6 7 4 19 27-27

J-2 19 8 3 8 19 30-38, SV„u 18 5 5 8 15 35-44'Jh** 2 19 5 5 9 «29-39
|ii'219 3 8 8 14 27-43
j( HT 2 19 6 1 12 13 27-46.¥Sm o ' 18 3 6 912 21-13u t>p. 2 19 3 6 10 12 20-41

*2 üf aPril 19-30 uur:

tó^VV 2

K
S
cP

2
2RodaJC2

*"*■ Sittard 2

trainerscarrousel
JVj^BURG - Wiel Vasmeer uit Val-
t% t,T?rtit met ingang van het nieuwe
fSt ia'n.er van Sportclub Biesland, die
>£ Vas" de eerste klasse Afdeling Lim-

'*o«n vfer is momenteel aan zijn twee-. « bij VV Troja Weustenrade bezig.

oefenvoetbal

V?4',mburgia 2-1
(, DUrgla.JongKolonia !.0

°nuna Sittard 2 19.00uur

LONDEN - In Nederland zijn
alle ogen gericht op de rechter-
knie van Ruud Gullit, in Enge-
land leeft men al maandenlang
mee met de rug van Bryan Rob-
son. De middenveldervan Man-
chester United is al maanden-
lang uitgeschakeld wegens her-
nia. Robson, tevens aanvoerder
van het Engelse nationale elftal,
is geruime tijd geleden geope-
reerd, maar zijn herstel vordert
niet echt. Afgelopen week zou
Robson voor het eerst sinds sep-
tember een wedstrijdje spelen,
maar zag daar op de valreep toch
van af.

Engelands gelijknamige bonds-
coach, Bobby Robson dus, heeft
inmiddels al laten doorscheme-
ren Ray Wilkins als vervanger
van Bryan Robson op te nemen
in de Engelse selectie. Voormalig
AC Milan-speler Wilkins, net als
Bryan Robson 33 jaar alweer, be-
hoort de laatste tijd bij Queen'sPark Rangers wekelijks tot de
betere spelers. Mocht Wilkins in-
derdaad worden geselecteerd,
dan keert hij na bijnavier jaarte-
rug in de Engelse ploeg. Op het
WK van 1986 in Mexico nam de
middenvelder ietwat dramatisch
afscheid van het nationale elftal.
In de eerste ronde van het WK
werd Wilkins in de wedstrijd te-
gen Marokko van het veld ge-
stuurd, waarna hij nooit meer
werd opgeroepen voor de beste
Engelse elf.

MAGDEBURG - Marcus Wuc-
kel, topscorer in de Oostduitse
Oberliga, is bij een auto-ongeluk
om het leven gekomen. De inter-
national van 1. FC Magdeburg
botste in de buurt van Doden-
dorf tegen een vrachtauto. Vol-
gens de politie zat Wuckel onder
invloed achter het stuur. Er werd
een promillage van 1,8 genoemd.

" De Deense middenvelder John
Jensen verlaat HSV en keert te-
rug naar zijn vaderland. Hij heeft
een contract getekend bij lands-
kampioen Brondby. De Denen
betalen bijna een miljoen gulden
voor Jensen. Dat is hetzelfde
transferbedrag als de Bundesli-
gaclub twee jaar geleden moest
neertellen. Bij HSV had hij geen
vaste plaats meer in het elftal,
omdat de club teveel buitenlan-
ders onder contract heeft.

Jensen terug

" Uwe Seeler legde vele ponden extra gewicht in de schaal tijdens deeerste wedstrijd van de
verenigde Duitse (veteranen)ploeg. Het mocht niet baten. In Dresden verloor de combinatie
BRD/DDR met 3-1 van de mondiale oude glorie, met onder meer Bobby Moore (rechts). Nelissen niet in Hel Mergellandzijn, zo heeft hij zijn werkgever
beloofd.

veilig voelde. Boca Juniors was
in 1978 wereldkampioen, won
twee keer de Copa Libertadores
en in december de Trofeo Have-
lange. De club wil nu graag om
een 'internationale Supercup'
uitkomen tegen AC Milan.

Marco bemiddelt
" FC Utrecht heeft met bemid-
deling van Marco van Basten AC
Milan gevraagd om de reserve-
speler Christian Lantignotti (20)
voor een jaar te huren. De speler
wil zelf nog een paar dagen na-
denken over deze mogelijkheid.

voetbalpanorama

de Genuese club slechts 5000
kaarten ter beschikking te stel-
len. De andere 15.000 kaarten ko-
men alleen in Monte Carlo op de
markt en mogen slechts door
Monegasken worden gekocht.

HEERLEN - Danny Nelissen
start volgende week zaterdag
niet in de Hel van het Mergel-
land. De Sittardenaar, in het pril-
le seizoen reeds winnaar van
wedstrijden in Ichtegem en Ro-
theux-Rimière, kan niet aan de
Limburgse amateurwielerklas-
sieker deelnemen, omdat hij op
dezelfde dag als lid van de Ne-
derlandse selectie start in de Ita-
liaanse etappekoers Settimana
Bergamasca, dievan 7 tot en met
16 april verreden wordt. Dekker,
Kokkelkoren, Nederlof, Van
Veenendaal en een nog aan te
wijzen amateur zijn de andere
Nederlandse vertegenwoordi-
gers in de Week van Bergamo.

" Diego Maradona is weer in
oude vorm. Een dag na zijn ster-
ke wedstrijd tegen Juventusreis-
de hij met zijn gezin naar Japan
om een reclamecampagne voor
een privésponsor kracht bij te
zetten. De sterspeler mist zo-
doende het oefenduel van Argen-
tinië tegen Schotland. Zaterdag
zal Maradona weer in Napels

Oude droom
"Bij de lotingvan de Europacup
11-wedstrijd Monaco-Sampdoria
ging voor beide clubs een oude
droom in vervulling. De twee
clubs liggen op anderhalfuur rij-
den van elkaarverwijderd en on-
derhouden zeer nauwe contac-
ten. Sampdoria-voorzitter Man-
tovani woonde na een belasting-
schandaal jarenlang in Monte
Carlo, terwijl Monaco-voorzitter
Campora Genuese grootouders
heeft. Om het kleine stadion
(20.000 plaatsen) voor een invasie
van Sampdoria-fans te behoe-
den, heeft Monaco besloten om

" Boca Juniors, de oude club
van Diego Maradona en tevens
de populairste club van Buenos
Aires, heeft weer i>eslag gelegd
op een internationale trofee, de
Zuidamerikaanse Supercup.
Boca versloeg Copa Libertado-
res-winnaar Nacional Medellin
met 1-0. De wedstrijd werd in het
Amerikaanse Miami gespeeld,
omdat Boca zich in Medellin niet

Ceel voor bands

" Opzettelijk hands wordt tij-
dens de eindrondevan het WK in
Italië onmiddellijk bestraft met
een gele kaart. Ook zullen de
scheidsrechters de vier-passen-
regel voor de doelverdedigers,
die al jaren met voeten wordt ge-
treden, stringent toepasseh. „Bo-
vendien moeten we streng optre-
den tegen tijdrekken," zei de Ita-
liaanse scheidsrechter Tullio La-
nese. Hij is een van de zesender-
tig arbiters die in actie komen tij-
dens het WK. De scheidsrechters
uit vierendertig landen onder-
gingen in Tirrenia een conditie-
test. Zij zijn sinds maandag bij
elkaar.

Toto mafioso

" De politie van Napels ver-
moedt, dat de mafia de voetbal-
toto gebruikt om inkomsten uit
de misdaad 'wit' te wassen. Vol-
gens een rapport van het Ita-
liaanse ministerie van binnen-
landse zaken koopt de camorra,
de Napolitaanse tak van de ma-
fia, winnende totoformulieren
van de oorspronkelijke eigena-
ren al dan niet onder dwang op,

Leon Frissen
stapt op als
voorzitter
Blauw Wit
NEERBEEK - Leon Frissen
heeft met onmiddellijke ingang
besloten zijn voorzitterschap bij
handbalvereniging Kwantum
Blauw Wit neer te leggen. Het
Tweede Kamerlid zal als advi-
seur wej bij de club betrokken
blijven. Ad van Veldhoven, di-
recteur van de afdeling Sociale
Zaken van de gemeente Geleen,
zal het voorzitterschap van
Blauw Wit overnemen.

sport kort

Leon Frissen, die negen jaar lang
de scepter zwaaide bij de Neer-
beekse club, heeft de beslissing,
genomen wegens privé- en werk-
omstandigheden. „Ik kom er niet
meer aan toe om zon vijftien uur
per week in Blauw Wit te stop-
pen. Mijn dagelijkse werkzaam-
heden slokken te veel tijd en
energie op om nog voldoende
aandacht te kunnen besteden
aan de club," aldus het Tweede
Kamerlid. Zijn opvolger Ad van
Veldhoven was in het verleden
alstrainer en bestuurslid verbon-
den aan enkele volleybalclubs in
Noord-Brabant. In die hoedanig-
heid kent hij het klappen van de
zweep bij een vereniging als
Blauw Wit.

DSM ontkent
sponsoring

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

- De hotfp dat het ambitieuze project
1 de nationale herenvolleybalploeg zal uitmonden in een
taille tijdens de Olympische Spelen 1992, wordt steeds va-
Het door devoormalige bondscoach Arie Selinger gesme-
k)lwerk wankelt danig, nu metRonald Zoodsma en wissel-jer Teun Buys opnieuw twee spelers binnenkort uit de se-
le stappen. Turbulente tijden wachten het team van het
iige trainersduo Harrie Brokking en Wuqiang Pang.

Bolwerk
wankelt

Zoodsma en Buys stappen uit nationale volleybalselectie
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