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Tennissers
aan service

Morgen in het LD de Tennis-
bijlage '90. Drie pagina's
tennis als aanloop naar het
nieuwe seizoen. Een vooruit-
en terugblik met internatio-
nale en regionale vedetten.
Gecompleteerd met de
agenda en de huidige stand
van zaken op de diverse
ranglijsten.

Akkerbouwers
weer in actie

LEEUWARDEN - De akkerbou-
IeT i_aan m°gelijk weer met trek-de straat op. Het COPA, de
bot.HPeS

u organisatie van boeren-naen, heeft een oproep gedaan opd april actie te voeren tegen het
__Pnild,bouwbeleid-°P die daS ko"
sol k--e landbouwministers in Brus-
k' DlJ een om te trachten tot een ak-koord te komen.
In Nederland worden mogelijk al
nÜtcKr actl,es gevoerd. Na het kabi-netsberaad dat een dezer dagenvï« ~ voorstel van de commissie
S".-Trdt gehouden, komen deacüecoordmatoren bijeen om zichworïnSltUaÜe te beraden. Daarbijworden nieuwe acties niet uitgeslo-
Mogelijk onderbreken de leden van
T J

V_aste kamercommissie voorL-andbouw het paasreces van deiweede Kamer om op 19 april metfninister Braks van Landbouw Na-tuurbeheer en Visserij te spreken.

BUIEN
Wisselend bewolkt met buien,sommige vergezeld met hagel»i natte sneeuw en/of onweer,M^- °P. de avond afnemend.Matige tot krachtige wind uitwest tot noordwest en maxi-mumtemperaturen van 8 tot 9graden. Vannacht daalt hetDunf ",diCht bij he<^ vries-punt met op vele plaatsen
7^a"fe grond en kans lpgladheid door bevriezing vaSnatte weggedeeltes.

VANDAAG:
zon op: 07.09 onder: 20.18maan op: 14.01 onder: 05.11

Efficiency
Om de uitgaven voor de koppeling
op te vangen bepleit Kok een hoge-
re efficiency bij de ambtenaren.
Hun produktiviteit moet omhoog.
Dit levert volgend jaar 150 miljoen
gulden op, een bedrag dat in 1994 op
600 miljoen gulden uitkomt. De ex-
tra uitgaven voor de koppeling bij
de uitkeringstrekkers wil Kok op-
vangen door maatregelen die het
aantal uitkeringstrekkers terug
moeten dringen. Hij wil dat met
name zijn collega De Vries (Sociale
Zaken) daarover gaat nadenken.
Concrete voorstellen doet Kok zelf
niet.

Met de plannen zal de lastendruk
komend jaar onder het plafond van
53,6 procent blijven. Het financie-
ringstekort kan dalen totM,7s pro-
cent zoals in het regeerakkoord was
afgesproken.

" Zie ook pagina 3

'Gewone girooverschrijving

blijft gratis'
AMSTERDAM - Gewone giro-
overschrijvingen bij de Post-
bank blijven gratis. Die verze-
kering gaf NMB/Postbank-be-
stuurder G. van derLugt giste-
ren bij de presentatie van het
jaarverslag van zijn concern.Wel zullen bedrijven voor de
diensten van de Postbank moe-
ten gaan betalen wanneer zijvorderingen op hun klanten via
een acceptgirokaart of een in-
cassogiro innen. Voor bankre-keninghouders staat weleen ta-
rief, ook in het particuliere be-
talingsverkeer, op stapel.

Bij de fusie van de Postbank
met de NMB Bank is vastge-
legd dat het particuliere beta-
lingsverkeer via het girocircuit
van de Postbank gratis zou blij-
ven. Van der Lugt herhaalde
die toezegging gisteren nog
eens.

# Zie ook pagina 9

Esiland
Het Estse parlement blijft pal achter
Litouwen staan. Na een fel debat,
waarin vooral de afgevaardigden
van de Russische minderheid in
Estland zich roerden, nam het parle-
ment een motie aan waarin Moskou

werd opgeroepen direct de politieke
en militaire druk op Litouwen te
staken en de onafhankelijkheid te
erkennen. Ook Estland wil uit de
Unie van Sovjetrepublieken stap-
pen.

Legerhelikopters verspreidden in
Litouwen opnieuw pamfletten
waarin de bevolking werd opgeroe-
pen vandaag voor het Litouwse par-
lement tegen de onafhankelijkheid
te betogen, zo is vernomen in Vil-
nius. Rond diezelfde tijd houden de
Litouwse nationalisten voor " het
eerst een demonstratie vóór de on-
afhankelijkheid.

Litouwse delegatie sprak met medewerker Gorbatsjov

Moskou verzwaart eisen
uittreding republieken

MOSKOU -De Raad van de Natio-naliteiten, een van de twee Kamersvan het Sovjetparlement, heeft gis-
teren het wetsontwerp over de uit-
treding van Sovjetrepubliekengoedgekeurd, terwijl Sovjettroepen
in de Litouwse hoofdstad Vilniusopnieuw een gebouw bezetten. In
het nieuwe wetsontwerp zijn de
eisen waaraan de republieken moe-
ten voldoen voor zij zelfstandig
kunnen worden aanmerkelijk opge-
schroefd. 'Een delegatievan de Litouwse rege-
ring, die maandagavond naar Mos-
kou werd gestuurd, sprak gisteren

met Aleksandr Jakovlev/éénvan de
naaste medewerkers van Sovjetpre-
sident Michail Gorbatsjov. „Het
ging niet om een officiële bespre-
king, maar om consultaties, ge-
sprekken," aldus delegatieleider
Egidius Bickaukas.

Kok doet voorstellen begroting 1991:

Jaarlijks een procent
korten op defensie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De Defensieüit-
gaven moeten met ingang van
1991 jaarlijks met één procent
dalen. Dit jaarmag de voorzie-
ne groei van 0,6 procent niet
doorgaan. Dit is een van de
voorstellen die minister Kok
(Financiën) zijn collegae heeft
voorgelegd in het kader van de
begrotingsvoorbereiding 1991.
Het plan levert dit jaar een be-
zuiniging van 70 miljoen gul-
den op. In 1991 wordt dat 265
miljoen, stijgend tot 640 mil-
joenin 1994.

Het voorstel om extra te bezuinigen
op de defensieuitgaven maakt on-
derdeel uit van een pakket maatre-
gelen dat nodig is om blijvende te-
genvallers op te vangen. Het gaat
dan om een extra stijging van de
rente (kosten een miljard gulden),
een tegenvaller bij de belastingen
van een miljard guldeh en extra uit-
gaven voor de koppeling tussen lo-
nen, uitkeringen en salarissen van
ambtenaren en trendvolgers (kos-
ten 1,5 miljard gulden, waarvan 1
miljard voor ambtenaren en trend-
volgers).

Naast de korting op de defensieuit-
gaven wil Kok de blijvende tegen-
vallers opvangen door gebruik te
maken van hogere belastinginkom-
sten (1,1 miljard gulden) die ont-
staan door een hogere economische
groei..

" Om hun positie te versterken, brachten de gedetmeerden giste-
ren een 'gijzelaar' naar het dak. De man (links onder), de handen
geboeid en het boveiilijf ontbloot, werd met een mes bedreigd ter-
wijl de camera's inzoomden. Niet uitgesloten werd echter dat het
tafereeltje slechts een spel was van de rebellen.
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Kamer vreest
expansiedrift
van herenigd

Duitsland
DEN HAAG- Een meerderheidvan
de Tweede-Kamerleden houdtreke-
ning met 'economisch en politiek
expansionisme' van een herenigd
Duitsland. Dat blijkt uit een enquê-
te van het weekblad Elsevier. Een
minderheid van ruim een derde van
de ondervraagde kamerleden vreest
zelfs dat een herenigd Duitsland
'militair expansionistisch' zal wor-
den.

Elsevier stuurde alle honderdvijftig
Tweede-Kamerleden een enquête-
formulier. Precies de helft van de
Kamerleden reageerde op de enquê-
te. Dit cijfer werd negatief beïn-
vloed, doordat in de CDA-fractie
was geadviseerd niet aan het onder-
zoek mee te werken. Desondanks
stuurden toch nog dertien CDA'ers
hun formulier terug.

Bijna twee derde van de onderzoch-
te Kamerleden constateert bij zich-
zelf 'anti-Duitse' gevoelens. De her-
innering aan de Tweede Wereldoor-
log speelt bij hen een rol bij het
vraagstuk van de vereniging van de
beide Duitslanden. Vrijwel alle on-
dervraagden vreesden dat het nieu-
we Duitsland zich economisch he-
vig zal doen gelden.

Cipiers heroveren vleugel op gedetineerden

Gevangene gedood in
Strangeways-oproer

Van onze correspondent
LONDEN - Gevangenisbewaarders
hebben gisterenmiddag de E-vleu-
gel van de Strangeways-gevangenis
te Manchester op de rebellerende
gedetineerden heroverd. Enkele
uren later bezweek in het' zieken-
huis een gedetineerde aan de ver-
wondingen die mede-gevangenen
hem eerder hadden toegebracht. Bij
de bestorming van de E-vleugel
raakten 13 cipiers zwaar gewond.
Zij werden met bakstenen en ande-
re voorwerpen bekogeld toen zij een
aantal gevangenen begeleidden die
zich overgegeven hadden.
De E-vleugel is het gedeelte van het
complex waar de gedetineerden
vastzaten die seksuele misdrijven
hadden gepleegd. Gevreesd werd
dat hier een aantal lijken zou wor-
den aangetroffen. Maar de gevange-
nisbewaarders vonden niets.

Nadat ruim 300 gevangenen zon-
dagmorgen tijdens de kerkdienst de
vijf aanwezige cipiers hadden ge-
molesteerd en hun sleutels hadden
afgepakt, wierpen zij zich op de be-
woners van de E-vleugel. Zeker is
dat een groot aantal 'verkrachters
en aanranders' op wrede wijze werd
aangevallen. Een van hen was de
man, die dinsdagavond overleed.
Maar of daarbij ook 'executies' zijn
uitgevoerd, is nog altijd onduide-
lijk. Al dagenlang circuleren er ge-
ruchten over 12 of zelfs 30 doden.
Het aantal rebellen is inmiddels ge-
slonken tot ongeveer zestig.

Het gevangenisoproer in Manches-
ter is overgeslagen naar vier andere
instellingen in het land. In Lindhol-
me, Sholtts en Leeds waren die op-
standen gisteravond nog altijd' niet
gesmoord.
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in gesprek

Groen LinksNaar aanleiding van uitspraken
gedaan door mevrouw Beckers,
fractievoorzitster van Rood
Links, sorry, Groen Links betref-
fende de sociale vernieuwing ge-
publiceerd in het LD van 13
maart 1990 moeten wij helaas
constateren dat mevrouw Bec-
kers haar zetel in de Tweede Ka-
mer ten onrechte bezet. Zij ver-
klaart immers dat de taken nu
reeds door Brussel en Luxem-
burg worden overgenomen en
verder afstoten naar de gemeen-
ten voor een betere verdeling zo
snel mogelijk moet geschieden.

Mevrouw Beckers verklaart zich
zelf èn Groen Links hiermee

overbodig. Wat mevrouw Bec-
kers nog meer doet is gestalte ge-
ven aan onderdrukking van Ne-
derlanders door dictatuur en ti-
rannie. Want in de Troonrede
werd een pluriform beleid gepro-
jecteerd, een pluriform beleid
dat zal zorgen voor verdeeldheid.
De gevolgen daarvan zijn dicta-
tuur en tirannie.
De regulatie en decentralisatie
hebben hieraan een steentje bij-
gedragen. Als wij nu reeds zien

dat gemeenteraden hun contro-
lerende taken afstoten via de de-
regulering naar streekgewesten
en commissies waar zij zelfs geen
controlerende taak meer hebben
(zie het gedoerond het centrum-
plan Heerlen) houden wij toch
ons hart vast voor eerlijkeverde-
ling. Groen-Links weet alleen
hoe de Nederlandse burger on-
derdukt moet worden en welke
bescherming er moet zijn voor
buitenlanders.

Mevrouw Beckers, wij van Char-
ta 87 Nederland zijn er van over-
tuigd dat in een geordende sa-
menleving wet en regelgeving
dienen te geschieden door de
centrale overheid. Controle
hoort eveneens te geschieden
door die centrale overheid.

De door mevrouw Beckers zo ge-
prezen sociale vernieuwing is
dan ook een vorm van onder-
drukking van de Nederlandse
bevolking.

SITTARD Wiel Bakkes,
actievoerder Charta 87

(Van redactiewege ingekort)

Stemgedrag
Enkele aanwijzingen voor het
stemgedrag bij de gemeente-
raadsverkiezingen: Angst dat de
economie door de nieuwe coali-
tie een klap zou krijgen. De loon-
eisen. Een minister van Finan-
ciën van wie men niet weet of hij
een verantwoord financieel be-
leid kan voeren. Apathie tegen-
over het socialisme dat in het
buitenland failliet ging. De nei-
ging tot vriendjespolitiek. De on-
veiligheid. De onderdrukking
van het burgerfatsoen en van de
gezinnen. De aversie tegen de
brutaliteit van de SER. Het ge-
drag van de jongeren, opgevoed
tegen iedere vorm van gezag. Het
verdwijnen van het vakman-
schap van de middenstand. De
commercialiserin g door de mul-
ti-nationals. De herbezinning
voor meer geloofszekerheid. De
bevoorrechting van het ene deel
en de achterstelling van het an-
dere deel van de bevolking. Dat
zijn, volgens mij, de voornaam-
ste redenen voor hetverkiezings-
debacl e van twee weken gele-
den.
DEN HAAG H. Rutges

Superheffing
Door de superheffing zijn de boeren
verplicht om de overtollige melk
wegte gooien, of om de veestapel te
verminderen. Indien ze te veel ge-
produceerde melk zouden opgeven
aan de staat, dan zou hun hele winst
teniet worden gedaan. De staat wil,
koste wat kost, de schatkist spek-
ken. Het te veel aan melk zou bij-
voorbeeld verwerkt kunnen worden
tot melkpoeder en roomboter (of
liggen de koelhuizen van de staat tot
aan de nok vol en zijn ze bang, dat ze
zonder superheffing hier mee zou-
den blijven zitten?) En dan maar
collecteren voor de arme kindertjes
van de Derde Wereld. Ook vind ik
dat de prijs van roomboter drastisch
verlaagd zou kunnen worden of
moeten we altijd de 'Hollandische
Markenbutter' in Duitsland blijven
kopen, die daar ver onder de Neder-
landse prijs ligt. Wij mogen in de
handen klappen wanneer er hier
kerstboter op de markt komt (en
dan ook nog met een maximaal aan-
tal pakjes per klant) die ook nog
maar zeer beperkt houdbaar is. Een
andere oplossing zou kunnen zijn
dat melk gratis verstrekt wordt aan
bijvoorbeeld basisscholen, zieken-
huizen, opvangcentra, minima etce-
tera. Er wordt altijd, gezegd: melk
moet! Maar tot welke prijs en ten'
koste van wie?

HOENSBROEK
M. Kirsch-Van Nuil

RMNO
Beste mensen van de krant. Ik vind
het heel dom dat de RMNO al dat
chemisch afval in de grond doet.
Stel je eens voor dat over honderd
jaaronze kleinkinderen ervan dood-
gaan. Stel dat al dat chemisch afval
in het drinkwater terecht komt! Wat
dan? Dan is over honderd jaar deze
wereldbol een en al zand, een grote
woestijn dus. Want dan zijn er geen
bomen meer, geen planten, geen
zuurstof, geen dieren en tenslotte
geen mensen. Kunnen jullie er niet
voor zorgen dat ze een andere oplos-
sing vinden?
HEERLEN Tamara Lammers

Politiek
Plaatselijke partijen en groepen
trekken zich steeds meer terug uit
de politiek of worden opgeslokt
door landelijke partijen. Deze ne-
men als een supmermarkt de ge-
meentepolitiek over, zodat de eigen
identiteit verdwijnt.
Belachelijk is dat de ministers (deze
keer nog zonder Kohl) allerlei ge-
meenten hebben bezocht alsof ze
hun baantje willen ruilen voor een
klein zeteltje jyp een gemeenteraad.
Steeds minder kiezers, maar ook
kandidaten, stellen zich beschik-
baar voor die eenheidsworst, zodat
de politiek als geheel onbetrouw-
baar wordt. Gemanipuleerde dure
reclame schakelt goede raadsleden
uit omdat het persoonlijk functione-
ren niet meer zo belangrijk is. De
politieke belangstelling en betrok-
kenheid neemt steeds meer af en
heeft tot gevolg dat er steeds meer
vertegenwoordigers komen zonder
persoonlijke erkenning, aanhang en
zelfs discussies. Dit maakt het be-
sturen steeds moeilijker omdat de
maatschappij steeds troebeler
wordt. Hopelijk is de lage opkomst
een signaal, anders zal het nog troe-
beler worden in ons landje.

EYGELSHOVEN Winand Leschot

Recensie
Na het lezen van de recensie van P.
Graven (LD 26-3) over de uitvoering
van 'Der Bettelstudent' door Or-
pheus, voel ik me genoodzaakt eni-
ge kanttekeningen te plaatsen. Ik
realiseer mij goed dat een recen-
sent, net als elk ander mens, vrij is
in het ventileren van zijn mening.
Een mening of waarneming (die al-
tijd subjectief is) dient echter als zo-
danigaangegeven te worden. Dan is
er sprake van zindelijke* communi-
catie.

Het stukje van Graven staat bol van
de generalisaties ('..was geen attrac-
tief schouwspel', 'uitvoering liep
van geen kant', '...koor was op to-
neel slechts aanwezig').
Minder gunstige of zelfs negatieve
recensies behoren nu eenmaal tot
de risico's van het (amateur-)vak en
kunnen betrokkenen tot lering die-
nen. Maar dit stukje is doordrenkt
met een onweerlegbaar negativis-
me. Er is geen mogelijkheid onbe-
roerd gelaten om een waarneming
negatief weer te* geven, tot zelfs de
hoeveelheid toeschouwers toe. De

Oranjerie was vrijwel uitverkocht:
waarom dan schrijven '...niet geheel
bezette zaal' in plaats van 'bijna vol-
lezaal. Bij een zaalbezetting van 95
procent nauwelijks een relevante
opmerking. Evenmin is het relevant
om van het goed spelende en niet
zichtbare orkest te vermelden dat
een spelerzat te gapen. Ik vond het
een ongeloofwaardig en zelfs onver-
antwoordelijk schrijfsel dat vooral
ingegeven lijktte zijn door een voor
mij niet te plaatsen agressie of re-
vanchisme.
ROERMOND P.J.M. Meeuws

V&D-scholieren
In de week van 12 tot 17 maart jl. waren wij alsklas betrokken bij een
landelijk project van V&D-Nederland en de gezamenlijkeDetailhan-
delsscholen, dit onderhet motto „V&D klapt uit de school". In het ka-
der hiervan verscheen in uw editie van 14 maart eenartikel waarin wij
veelvuldig geciteerd werden. Jammer vonden wij evenwel dat onze
ervaringen nogal eenzijdig weergegeven werden, met andere woor-
den onze totale indrukken waren - zeker achteraf- veel gunstiger dan
het bewuste artikel deed geloven. We hebben een leerzameweek be-
leefd, waarin we nader hebben mogen kennis maken met een groot
warenhuis, bereidwillig personeel en aardige consumenten.

HEERLEN Leerlingen van klas
C2a-Detailhandelsschool

" Scholieren aan het werk bij V en D. Toch leuker dan aan-
vankelijk gedacht.

recept
Gevulde courgettes
Benodigdheden voor 4 personen:
100 g ontbijtspek, 200 g gekookte
ham, vier kleine courgettes of twee
grote, zout peper, 1 middelgrote ui,
1 el boter, 1 eierdooier, 225 g kwark,
100 g gekookte rijst, tijm, rozema-
rijn, basilicum, 75 g geraspte oude
kaas en peterselie.
Was de courgettes en verwijder de
steeleinden. Snijd ze in de lengte
doormidden. Hol de courgettehelf-

ten uit en blancheer ze in kokend
water met zout. Fruit de gepelde en
gesnipperde ui, het fijngesneden
vruchtvlees van' de courgettes en
het ontbijtspek in de hete boter.
Roer de eierdooier door de kwark.
Meng er de ham, de rijst, de gefruite
ui, courgetteen spek door. Breng op
smaak met zout, peper en kruiden.
Vul de courgettehelften met het
mengsel en leg ze in een beboterde
ovenvaste schaal. Strooi er de kaas
over. Zet de schaal 20 minuten in en

op 175°G. - stand 3 - voorverwarm-
de oven en aansluitend 5 minuten
op de stand bovenwarmte om te
gratineren. Gameer de courgettes
met peterselie.

TIP: Voor dit gerecht zijn alle ge-
kookte hamsoorten geschikt. In
plaats van courgettes kan ook geko-
zen worden voor aubergines of pa-
prika's.

hub meijer

Discriminatie en homohuwelijken
Een nieuw wetsontwerp over discriminatie wegens ras zal in het Wetboek van Strafrecht wor-
den opgenomen. Minister van Justitie Hirsch-Ballin komt hiermee de TweedeKamer gedeelte-
lijk tegemoet. Ik juich toe dat discriminatie wegens ras bestreden wordt. Hirsch-Ballin vindt
het helaas niet nodig om ook discriminerend handelen bijvoorbeeld op grond van seksuele ge-
richtheid als misdrijf in de wet op te nemen. Hiermee geeft de minister helaas overduidelijk
aan, selectief te zijn wat de bestrijding van de verschillende soorten discriminatie betreft.
Helaas discrimineert minister
Hirsch-Ballin ook mensen. Hij is
een zeer duidelijk tegenstander van
homohuwelijken. Heteroseksuelen
mogen wel een huwelijksluiten, ho-
moseksuelen niet. Dat vind ik per-

soonlijk een zeer ernstige vorm van
maatschappelijke discriminatie. En
redelijke argumenten om een wette-
lijk homohuwelijk af te wijzen zijn
volledig afwezig. Vanuit de maat-
schappij is overduidelijk behoefte
om deze relaties juridisch gelijk-
waardig te stellenaan heteroseksue-
le huwelijken. Dat het gezin met
kinderen de hoeksteen van de sa-
menleving zou moeten zijn, wordt
niet echt gegarandeerd door hetero-
seksuele huwelijken. Immers, in-
dien een van de partners onvrucht-
baar is, kunnen uit die relaties geen
kinderen komen. Vooral als de
vrouw onvruchtbaar is zal zon hu-
welijk nimmer kinderen opleveren.
Bij twee duurzaam samenwonende
lesbische vrouwen kan zon relatie
via onder andere kunstmatige insi-
minatie alsnog een gezin met kinde-
ren worden opgebouwd. Bij twee
duurzaam samenwonende homo-
seksuele mannen zal dat niet het
gval zijn. Maar het niet kunnen ver-
wekkenvan kinderen is beslist geen
criterium om negatief te zijn over
wettelijke huwelijken door twee
mensen van hetzelfde geslacht. Im-
mers, van heteroseksuele huwelij-
ken staat toch ookvan te voren niet
vast of men wel of geen kinderen
wil. Ook is het mogelijk dat een der
partners wegens onvruchtbaarheid
geen kinderen kan verwekken. He-
teroseksuelen hebben niet om hun
heteroseksuele gevoelsleven ge-
vraagd. Beiden zijn met dat gevoels-
leven geboren. Waarom zouden ho-
moseksuelen niet een wettelijk hu-
welijk mogen sluiten? Het zijn voor
zowel heteroseksuelen als homo-
seksuelen oprechte gevoelens. Ge-
voelens die men dient te respecte-
ren.
Het is zonder meer een zeer groot
maatschappelijk onrecht dat twee
homoseksuele mensen geen wette-
lijk huwelijk mogen sluiten. Er zijn
landen in Europa waar dat gelukkig
wel kan. Ik juich deze maatschappe-
lijke vooruitgang toe. Helaas is dat
in ons land afgewezen door de hui-
dige minister van justitie Hirsch-
Ballin. Een minister die doet alsof
hij tegen discriminatie is, maar er
helaas blijk van geeft selectief te
zijn in welke vormen van discrimi-
natiebestrijding de voorkeur vér-
dient. Hij discrimineert dus zelf
ook! Echt dat schijnheiligeCDA-ge-
doe! Ik pleit er voor dat huwelijken
tussen twee mensen van hetzelfde
geslacht in Nederland mogelijk zul-
len worden. Ik ben tegenstander
van alle vormen van discriminatie.

breid wordt met een medische
vruchtbaarheidsverklaring van bei-
de heteroseksuele partners met de
verplichting dat er tenminste een
kind uit deze relatie verwekt dient
te worden. Dit om er voor te zorgen
dat homosexuele partners niet aan
deze wettelijke eisen kunnen vol-
doen om zon wettelijk huwelijk te
kunnen sluiten.
VAESRADE . R. Kis

Dat men discriminatie wegens ras
als een misdrijf gaat betitelen vind
ik goed, een vooruitgang! Maar dan
dientmen beslist alle soorten discri-
minatie met gelijke prioriteit te be-
strijden. Maatschappelijk gezien is
dit toch het meest eerlijk. Misschien
dat deze minister vind dat hetero-
seksuele huwelijken zijn toegestaan
omdat zij de hoeksteen van de sa-
menleving dienen te vormen. Maar
wat is dat voor een hoeksteen, als
een dergelijk huwelijk om wat voor
reden dan ook geen kinderen ople-
vert. Misschien dat de gedachte dat
het gezin de hoeksteen van de sa-
menleving moet zijn, later uitge-

Prof Mr E. Hirsch Ballin

Asbest
Naar aanleiding van het krantenar-
tikel over de Socialistische Partij,
waarin deze partij een duidelijk
standpunt inneemt over het gebruik
van asbest, wil ik gaarne reageren.

Ik heb grote bewondering voor een
politieke partij dieeen winstpercen-
tage van 100 procent boekte en zich
ook na de verkiezingen blijft inzet-
ten voor de bevolking. Dit is met
recht een partij die zegt wat ze doet
en doetwat ze zegt. Dit is iets wat je
van weinig politieke partijen in
Kerkrade kunt zeggen.

Juist het asbest-probleem (dat ik op
de voet volg) gaat mij zeer aan het
hart. Dat is in Kerkrade een zo gi-
gantisch probleem waar blijkbaar
niemand nog weetvan heeft. En dan
te weten dat het asbest-probleem al
zestien jaar geleden onderkend
werd.

Desondanks is er in de nieuwbouw-
buurt waar ik woon acht jaar gele-
den asbest toegepast, als dakbekle-
ding op onze schuurtjes en ook on-
der de verwarmingsketel. Het echte
gif ligtbij ons in huis, daar ga jeaan
dood als je de asbestvezels inademt.

Het is dan heel belangrijk voor de
bevolking om te weten dat geen en-
kele zittende fractie ja heeft gezegd
voor een algeheel verbod voor dit
asbest. Ik weet in ieder geval op wie
ik over vier jaar moet stemmen. Op
een partij die met recht de leuze
'Eerlijk en actief voert.

KERKRADE mw.Netten

Pater
Eerwaarde pater Meels, naar aanlei-
ding van uw ingezonden brief in het;
Limburgs Dagblad van 28-3-90 ove'l
de gemeenteraadsverkiezingen hel
volgende. U noemt zich christelijk'
maar ik betwijfel dit ten zeerste!
Veel PvdA-kiezers in Vaals zijn ver-
bolgen over uw artikel, dat op on-
waarheid berust. Vele PvdA'ers
(partijgenoten) zijn katholiek-en gejdragen zich net zo christelijk of on-j
christelijk als CDA'ers en betalei^
net zo goed hun kerkbijdragen aan
hun parochie.
Weet pater Meels wat CDA betekent
(Christus dacht anders). Wij
PvdA'ers hebben gebeden dat wij
zouden winnen. Landelijk is di'
jammer genoeg niet gelukt. Maar
wel plaatselijk en ook in Vaals. De
pater polariseert. Dat betekent het
accentueren van tegenstellingen i"
plaats van het streven naar samen-
werking. Hoe haalt u het in u*
hoofd te beweren dat de PvdA het
zonder God wil doen? Ik walg van
deze zinsnede. Ik ben blij dater ooK
priesters zijn, die op een 'onchriste-
lijke partij' hun stem uitbrengen
Moge allen die in God gelovenu ver-
geven!
VAALS Herman Huppert*

Milieu
Allerwege wordt geijverd voor een
schoon milieu. Van overheidswege
wordt van alles in het werk gesteW
om het autoverkeer in te dammen
En wat doet de VVV Roermond'
Een nieuwe kasteelroute samenstel-
len; die gezien de afstand (125 km)
zeer zeker geen wandel- of fietsrou-
te is. En wat doet het Limburgs
Dagblad? In een uitgebreid artikel'
met foto - hieraan aandacht beste-
den. Kan men hieruit de conclusie
trekken, dat de VVV Roermond en
het Limburgs Dagblad lak hebben
aan een schoon milieu,of is hi-Jsprake van ondoordacht handelen-
We gaan opdie manier wel de goede
kant op!
SITTARD C. van denHomberg"

Oplossing van gisteren
KLAP- WESP
LES-B-BOA
IJ I-V L O-PA
I-ANI M 0 - R
SOK-K - V 0 S
-DE K-AAR-
FEL -B-AKS
R-AS lEL-J
AL-IE R - B E
NON-K-LUI
STUW -VALK

puzzel van de dag

PLUS 1-PUZZEL
Door telkens één letter bij de voorafgaande
te voegen, kunnen woorden van navolgen-
de betekenis worden vefkregen:

1. internationaal autokenteken Oostenrijk;
2. paardeslee;

3. mannetjesbij;
4. karakter;
5. deel v.e. sleutel;
6. overleg;
7. vrucht;
8. geliefd;
9. roofvogel.
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'Motto-borden'
Om de weggebruikers duidelijker te
maken wat de reden is van de snel-
heidsbeperking op de wegen, wil
minister Maij (Verkeer) zogenaam-
de 'motto-borden' naar Belgisch
voorbeeld langs de Rijkswegen
plaatsen. In België is aangetoond
dat dergelijke borden, waarop op
een harde manier wordt uitgebeeld
wat de gevolgen van snelheidsover-
tredingen kunnen zijn, veel effect
hebben.

Probleem van 'opeten eigen huis' weer actueel

Einde uitkering oudere
arbeidsongeschikten

!- Van onze parlementaire redactie
I w *^ HAAG - Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
s ïq^f, ozen en voormalig zelfstandigen verliezen vanaf 1 juli
' loa et rec^lt °P een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De

st
en de I(-)AZ

' n°S Seen drie Jaar geleden een van de
'■ l^UnPüaren van de sociale zekerheid genoemd, worden afge-
i a°K in et kader van een brede herziening van de algemene
r rt)eidsongeschiktheidswet (AAW). De AAW wordt vanaf vol-. f^nd Jaar julibeperkt tot arbeidsongeschikten die inkomen uit
' tpdlenst mislopen. Groepen die buiten de boot vallen, moe-n v°ortaan een beroep doen op de bijstand.

Staatssecretaris Ter Veld (Sociale
f-.aken) heeft dit de Tweede Kamersisteren schriftelijk laten weten. Tereid vreest dat de aanscherpingvanTr./^£W tot een toestroom naar deiUAW en lOAZ zal leiden. Het gaatnerbij om arbeidsongeschikte ge-
duwde vrouwen en afgekeurde bij-
t_ta?dsgerechtigden. Om een onbe-waibare uitbreiding van deze rege-st £fY°orkomen, worden ze afge-J-natt. De wat oudere arbeidsonge-

schiktezonder werk en de afgekeur-
de zelfstandige, die zijn winkeltje
heeft opgegeven, moeten naar de
bijstand.

Vermogen
Drie jaar geleden werden de lOAW
en lOAZ in het leven geroepen. Het
toenmalige kabinet achtte het niet
rechtvaardig dat de uitkering van
oudere arbeidsongeschikten werd
afgemeten aan het eigen vermogen.
Voorkomen moest worden dat zij
eerst hun eigen huis moesten 'ope-
ten', voordat zij financiële steun
zouden krijgen. Met het beroep op
de bijstand keert dit probleem weer
terug.

Ter Veld onderzoekt nu de moge-
lijkheden om de vermogensnorm
voor de bijstandswet te versoepe-
len. Dat betekent met andere woor-
den het verhogen van het bedrag
dat een bijstand-aanvrager aan
eigen vermogen mag bezitten. Om
hoeveel het gaat, is nog niet duide-
lijk.

Deze toezegging kon de verontrus-ting bij werkgevers en werknemers
niet wegnemen. Zij vrezen voor de
inkomenseffecten voor deze groe-
pen, ongeacht de compensatie in de
vermogensnorm. „Opnieuw wordt
de sociale zekerheid verder aange-
tast," concludeerde onderhandelaar
Henk Muller van de FNV.

Ter Veld: 13.000
mensen uit AAW

Se n^?-hLdHpnTehjks- °f §een inkomenSnSf
a] ,werden afgekeurd,

ffistud 1?-°00 «g
meDr e

dSn S^de.nten en kleine zelfstan-hH* ' 00lOol een beroeP doen op deuystand. Staatssecretaris Ter VeldZaken) heeft dit gisteren deiAveede Kamer laten weten.
De aanscherping van de Algemene

Wet is eengevolg van een uitspraak van heteuropees Hof in december vorigiTa
et Hof

J
bePaalde dat de uitke-ring voor deeltijd-werkers moetvar^"gelijk getrokken met dievan arbeidsongeschikten die eenvolledig werkweek hadden. Doord;!^11!0136,36 vonnis zouden 53.000meettijd-uitkeringen moeten wor-WonrZenrhH ogt- °f koSten daarvanworden berekend op 320 miljoenvoi^ PT. Jaaï; Ter Veld stelt nuvoor om alle uitkeringen te bereke-nd°^ ba__ls van het laatste inko-ken. Daardoor valt echter een aan-h^tU^ZonderingsgroePen uit de

hanHh £Uderegeling bl«ft wel ge-nandhaafd voor gehandicapten dieztnSakt Jd arbeidson^schikt
Sf fTte Kamerfracties vrezen voor«e inkomenseffecten van de maat'egel. Ook FNV en VNO hebbeTbtzwaren tegen het voorstel.

'Overval'
Het Nederlands Christelijk Onder-
nemers Verbond spreekt van een
'overval. „De lOAZ is voor onder-
nemers van 55 jaaren ouder met een
laag inkomen een uitstekend hulp-
middel om het bedrijf te beëindi-
gen. Dat komt nu te vervallen," al-
dus woordvoerder Van der Werff.
Wil de NCOV instemmen met de af-
schaffing van de lOAZ, dan moet
een afzonderlijke regeling worden
gemaakt voor ondernemers, waarin
de bestaande vermogensvrijstelling
blijft gehandhaafd.

Israël pareert
dreigement Irak
JERUZALEM - Israël heeft giste

W
met deja^ering van een itetliet een duidelijkewaarschuwing af-gegeven aan de Iraakse preTdentSaddam Hoessein. Di e

P dreigde'maandag de joodse staat voor dehelft te vernietigen als Jeruzalemooit iets tegen Irak onderneemtDe Ofek-2 werd gelanceerd vanafeen lanceerinstallatie ergens in hetcentrale deel van Israël en zal onge-veer twee maanden om de aarde cir-kelen, aldus de directeur van het Is-raëlische ruimtevaartbureau, YuvalNeeman, die ontkende dat de Ofek--2 een spionagesatelliet is. Hij zei dater geen camera's en dergelijke aan
°oord zijn. Het is de tweede kunst-
kaan van Israël, dat in 1988 als eer-
ste land in het Midden-Oosten eennaar eigen zeggen experimentele
communicatiesatelliet lanceerde.

'Sovjetunie en
VS eens over

START-akkoord'
WASHINGTON - De Sovjetunie en
de Verenigde Staten sluiten dit jaar
nog een verdrag ter vermindering
van hun strategische kernwapenar-
senaal. In het akkoord blijven beide
staten overigens ver verwijderd van
hun doel de wederzijdse hoeveel-
heid strategische kernwapens te
halveren. Dat heeft de Amerikaanse
krant Washington Post gisteren ge-
meld.

Volgens de krant bevinden de on-
derhandelingenzich in de afronden-
de fase. De VS mogen volgens het
akkoord bijna de gehele bestaande
hoeveelheid strategische kernwa-
pens behouden. De krant baseert
zich op uitlatingen van ambtenaren
van de regering-Bush en onafhan-
kelijke deskundigen. Het START-
akkoord zal het aantal op land en in
silo's gestationeerde zware kernwa-
pens van de Sovjetunie sterk beper-
ken, aldus de Post. Maar Moskou
mag daarentegen de produktie van
nieuwe mobiele land-gestationeer-
de kernwapens en moderne onder-
zeeërs voortzetten en het aantal
bommenwerpers en kruisvluchtwa-
pens opvoeren.

" Een medewerker van het
Nationaal Natuurhistorisch
Museum bekijkt op het strand
aan de uiterste westkust van
Terschelling de kaakpartij
van een daar aangespoelde
potvis. De mannetjesvis
weegt ongeveer twintig ton en
heeft een lengte van ruim vijf-
tien meter. Aangenomen
wordt dat devis is verdwaald
en van honger is gestorven.
Vandaag beginnen deskundi-
gen van het museum met het
ontleden van het dier, een
karwei dat drie dagen in be-
slag zal nemen.

'Niet blijven wachten op visie NAVO'

CDA voelt voor fors
snoeien in defensie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG -Het CDA staat niet af-
wijzend tegenover het voorstel van
ministerKok (Financiën) om de ko-
mende jaren fors te korten op het
defensiebudget. CDA-woordvoer-
derDe Kok vindt het schrappen van
de groei van 0,6 procent voor 1990
en 1991 logisch. Maar een jaarlijkse
bezuiniging met 1 procent in de pe-
riode 1991 tot 1995 'gaat verder dan
ik had verwacht', aldus De Kok.
De PvdA is enthousiast over de be-
zuinigingen, maar defensie-woord-
voerder Henk Vos waarschuwt wel
voor de sociale gevolgen ervan. Hij
verwacht dat het nog een hele toer
zal worden om de bezuinigingen
ook werkelijk te realiseren. „Maar
dat vind ik een luxe-probleem," al-
dus Vos.

Het wijzigen van de afsprakenin het
regeerakkoord (0,6 procent groei in
1990 en 1991 en 'nulgroei' voor de ja-
ren daarna) was niet te vermijden,
meent De Kok. „In een tijdvan ver-
minderende dreiging is een stijging
van het defensiebudget niet houd-
baar. Vermindert de militaire drei-
ging, dan moet je ook de politieke
moed hebben om te bezuinigen."
De CDAer beseft dat hij amper
twee maanden geleden nog een heel
ander verhaal verdedigde: toen
diende Nederland te wachten op de
resultaten van de onderhandelingen
over de conventionele stabiliteit in
Europa (CSE).

De defensiebegroting dient nu ook
volgens het CDA te dalen, bij een
bevriezing kan het niet blijven. Op
de NAVO hoeft niet te worden ge-

wacht: „Het zou slecht zijn om op
een visie van de NAVO te blijven
wachten. Nederland moet maar met
een eigen besparingsplan komen."

Nog voordat minister Ter Beek metzijn Defensienota komt (die staat
voor komende december op het
program), zal de bewindsman enke-
le diep ingrijpende besluiten moe-
ten nemen. „Met de bezuinigingen
die de minister van Financiën voor-
stelt, ontkomt Ter Beek er niet aan
te anticiperen op de toekomst." De
Kok suggereert alvast om maar he-
lemaal af te zien van de modernise-
ring van de Leopard-I-tanks.

binnen/buitenland

Minister: jaarlijks
minstens 300.000

snelheidsbekeuringen

4 Van onze parlementaire redactie
et DEN HAAG - Minister Hirsch Bal-
er nn (Justitie) wil het aantal bekeurin-
et gen voor snelheidsovertredingen
k, opvoeren tot driehonderdduizend
e Per jaar. Vorig jaar werd ruim een
_■" kwart miljoen bekeuringen uitge-
n- deeld. De bewindsman wil daartoe
rs deRijkspolitie en het Openbaar Mi-
e- msterie met 100 a 200 mensen uit-
y breiden.
:D
in n minister antwoordde dit giste-
it £en op vragen van het VVD-Tweede
jj jvarnerlid Jorritsma. Deze verweet
ij het kabinet tot nu toe weinig of
it "iets te hebbengedaanaan de hand-

having van de maximum snelheid,
maar wel weer voorstellen te doen
om het aantal wegen waar maxi-
maal, honderd kilometer per uur
mag worden gereden, uit te breiden.

Hirsch Ballin meent dat een betere
zichtbaarheid van de politie op de
snelwegen preventief zal werken.
„Vooral het aantal aanhoudingen
zal moeten worden uitgebreid," al-

dus de minister, die hoopt dat daar-
van een preventieve werking op de
overige automobilisten zal uitgaan.

Mandela teleurgesteld
over 'vredesplan'

president De Klerk
Van onze correspondent

JOHANNESBURG - ANC-leider
Nelson Mandela heeft gisteren zijn
teleurstelling uitgesproken over het
'vredesplan' voor de Zuidafrikaanse
provincie Natal dat president De
Klerk maandag presenteerde. Dit
plan behelst het zenden van extra
troepen naar deze door een burger-
oorlog geteisterde provincie en een
sociaal-economisch hulpprogram-
ma.

Mandela zei dat het plan was ge-
doemd te mislukken, omdat leiders
van het ANC en het Verenigd De-
mocratisch Front (VDF), een zuster-
organisatie van het ANC, er niet in
gekend waren.

'Nutteloos'
Op een persconferentie in de hoofd-
stad van Natal, Pietermaritzburg,
zei hij het te betreuren dat de rege-
ring niet de moeite had genomen
om de regionale ANC-leider Harry

Gwala en diens VDF-collega Archie
Gumede te raadplegen. Wat ook de
verdienste van De Klerks plannen
mogen zijn, ze zijn daardoor in feite
nutteloos geworden, aldus Mandela.
Hij hekelde ook het versterken van
de politie, die 'gezien haar rol in het
verleden geen vredestichter kon
worden genoemd.

Mandela sloot dinsdag een twee-
daags bezoek af aan Natal, waar
aanhangers van het ANC en leden
van de Zoeloebeweging Inkatha al
drie jaarom de macht strijden. Vol-
gens voorzichtige schattingen zijn
daarbij minstens 2.500 mensen om
het leven gekomen. Bij de gevech-
ten van vorige week zijn meer dan
60 doden gevallen.

Arbeidsplaatsen
De PvdA'er Vos is blij dat het CDA
nu ook zo ver is dat de defensie-uit-
gaven verder omlaag moeten. Hij
meent dat het kabinet als geheel
verantwoordelijk is voor de opvang
van het verlies aan arbeidsplaatsen,
dat als gevolg van de bezuinigingen
ongetwijfeld zal optreden.

De WDwilde gisteren nog niet rea-
geren op de plannen van Kok. Zij
wil wachten tot het kabinet daar-
over heeft beslist.

Suggesties
Mandela zal zijn oordeel over de re-
geringsplannen morgen tijdens zijn
'informele' ontmoeting aan presi-
dentDeKlerk meedelen. Ook zal hij
suggesties doen om een einde te
maken aan het bloedvergieten.

FSV wil toch acties

NS sluit met
drie bonden

CAO-akkoord
UTRECHT - De NS heeft gister-
middag een principe-akkoord voor
een nieuwe eenjarige CAO afgeslo-
ten met deVervoersbonden FNV en
CNV en de Vereniging van Hoger
Spoorwegpersoneel. De NS is inge-
gaan op de eis van de drie bonden
het eerder gedane loonbod voor alle
27.000 medewerkers te verhogen
met 0,25 procent. De FSV, de Fede-
ratieve Spoorweg Vakvereniging
met 5.500 leden, legt zich niet bij het
akkoord neer. De vakvereniging
handhaaft haar looneis van 4 pro-
cent en blijft bij haar voornemen
aanstaande maandag actie te voeren
in onder meer Utrecht, Arnhem,
Groningen, Alkmaar en Rotterdam.

De onderhandelingen liepen vorige
week vrijdag vast op het salarison-
derdeel, nadat wel overeenstem-
ming was bereikt over onder meer
de VUT-regeling, compensatie voor
onregelmatige diensten en kinder-
opvang. Het vervolggesprek giste-
ren kwam tot stand op initiatiefvan
de vervoersbonden en de VHS.

Het akkoord behelst een structurele
loonsverhoging van 3 procent per 1
april van dit jaar, waarvan 0,25 pro-
cent wordt gebruikt voor een gedif-
ferentieerde verhoging van 0,2 tot 2
procent voor de hogere inkomens-
groepen. Verder krijgen alle mede-
werkers een eenmalige uitkering
van 500 gulden en 0,5 procent van
het jaarloon. Per 1 januariaanstaan-
de volgt een structurele loonsverho-
ging van 0,25 procent.

Mladenov
president
Bulgarije

SOFIA - De hervormingsgezinde
communistPetar Mladenov is giste-
ren door het Bulgaarse parlement
met algemene stemmen tot presi-
dent gekozen. De 53-jarige Mlade-
nov treedt per heden af als voorziter
van de communistische partij, zo
heeft hij meegedeeld.

Mladenov blijft president tot het
Bulgaarse parlement een nieuwe
grondwet heeft aangenomen. De
verkiezingen voor het parlement
worden gehouden op 10 en 17 juni.

Mladenov zette in november ex-pre-
sident Todor Zivkov af en gaf de
aanzet tot de invoering van het
meerpartijenstelsel. In december
schrapte het parlement op zijnvoor-
stel de bepaling uit de grondwet die
de communistische partij een be-
voorrechte positie verleende.

0 Zie ook pagina 5

CDA-fractievoorzitter Brinkman waarschuwt voor lastenverzwaring

'Bedrijven niet kaalplukken'
DEN HAAG - CDA-fractieleider
Brinkman vindt dat de overheid erg
voorzichtig moet zijn met het verho-
gen van de lasten voor het bedrijfs-
leven. „Voormij is het bedrijfsleven
beslist geen heilige koe. We ver-
wachten van de ondernemingen ze-
ker wel inspanningen om maat-
schappelijke problemen het hoofd
te kunnen bieden. We moeten ech-
ter niet denken: het gaat weer goed
met Nederland, laten we de bedrij-
ven maar kaalplukken," aldus
Brinkman in het NCW-blad De
Werkgever.
Brinkman verder: „In de jaren ze-
ventig heblben wij geleerd onze eco-
nomische basis niet te verwaarlo-

zen. Die les ben ik niet vergeten. De
onderwijzer, de verpleegster, de
minderheden, uiteindelijk willen ze
allemaal aan de bak komen, mede
dank zij de inspanningen van het
bedrijfsleven."

In relatie tot de WIR-tegenvaller
van twee miljard guldenen plannen
van minister Kok (Financiën) om
daarvoor het bedrijfsleven aan te
slaan, zegt Brinkman: „Afspraak is
afspraak. De hele kwestie van het
afschaffen van de WIR is een en an-
der maal uitvoerig besproken met
het bedrijfsleven. En we moeten nu
niet proberen om oudekoeien uit de
sloot te halen."

Ondanks zijn stellingname sluit de
CDA-leider niet helemaal uit dat
van het bedrijfsleven toch een bij-
drage aan de oplossing voor de
WIR-problemen wordt gevraagd.
„Er moeten hele goede argumenten
zijn om terug te komen op eenmaal
gemaakte afspraken", stelt hij. In-
dienhet om een eenmalige meeruit-
gave gaat, zal die in ieder geval door
eenmalige maatregelen opgevangen
moeten worden, aldus de CDA'er.
Blijvende lastenverzwaringwijst hij
af.

Brinkman zegt zich ook te kunnen
voorstellen dat ministerAndriessen
(Economische Zaken), wiens voor-

ganger de afspraken rond de WIR
met het bedrijfsleven maakte, daar-
op niet wenst terug tekomen. Zoals
bekend wil de PvdA dat de extra
WIR-lasten voor de overheid door
het bedrijfsleven gecompenseerd
worden. De werkgevers zijn daar
mordicus tegen.

BTW
In De Werkgever houdt Brinkman
keihard vast aan de door hetkabinet
beloofde BTW-verlaging van 18,5
naar 17 procent. „Daaraan willen
wij als CDA-fractie krachtig vast-
houden," aldus de CDA-voorman.

punt uit
Executies

In het zuidwesten van China
zijn twee mannen terechtge-
steld wegens handel in Panda-
huiden. De executie vond
plaats op een openbare bijeen-
komst in de stad Mianyang, in
de provincie Sinchuan. Dood-
vonnissen worden in China
doorgaans voltrokken door een
schot in het achterhoofd. Beide
mannen werden in Kanton ge-
arresteerd terwijl ze vijfpanda-
huiden, met een gezamenlijke
waarde van 150.000 gulden, te
koop aanboden. Op het stropen
van panda's, een sterk bedreig-
de diersoort, staat in China de
doodstraf.

Radio 10
De NOS verzoekt minister
D'Ancona van WVC 'met klem'
het besluit van het Commissa-
riaat voor de Media, om Radio
10 op de kabel toe te laten, met
onmiddellijke ingang te schor-
sen. Wanneer de minister dat
niet van plan is wil de NOS dat
zo spoedig mogelijk horen, op-
dat de NOS alsnog een AROB-
procedure kan instellen. Het
commissariaat heeft besloten
dat de commerciële radiozen-
derRadio 10 niet van de Neder-
landse kabel geweerd kan wor-
den, omdat het Italiaanse Rete
Zero verantwoordelijk is voor
het uitzenden van de program-
ma's.

Jarig
Met een drukke receptie in de
Beethovenhalle in Bonn heeft
de Westduitse regeringspartij
CDU gisteren de 60ste verjaar-
dag van haar voorzitter, bonds-
kanselier Helmut Kohl gevierd.
In aanwezigheid van ongeveer
3.000 gasten roemde fractie-
voorzitter Alfred Dregger dere-
geringsleider als 'de succesvol-
ste bondskanselier na de oor-
log' naast Konrad Adenauer.

Oudste
De oudste Nederlandse man,
Cornelis Jansen uit Veldhoven,
is overleden. Hij is 106 jaar ge-
worden. Cornelis Jansen is op
22 februari 1884 geboren in het
Gelderse Übbergen. Onlangs
kwam de man nog landelijk in
het nieuws toen hij in een
weekend zijn heup brak en het
ziekenhuis aanvankelijk wei-
gerde hem op te nemen. De
oudste inwoner van Nederland
is de 108-jarigeTrijntje Jansma-
Boskma, woonachtig in het
Friese Tytsjerksteradiel, en de
oudste man is nu Th. de Bijl uit
het Noordbrabantse Oss. Hij is
op 10 maart 106 geworden.

Belastingdienst
De brievenbus van de belas-
tingdienst in Bergen op Zoom
puilde dit weekeinde uit. Slui-
tingsdatum 1 april was voor
veel belastingplichtigen een
extra stimulans hun papieren
in te vullen en die zondag snel
in de bus te doen. Probleem
was dat de brievenbus van het
kantoor aan de Steenbergse-
straat 'overüep' en uitpuilde,
waardoor de politie in actie
moest komen. Gevreesd wordt
dat jongereneen aantal blauwe
enveloppen hebben ont-
vreemd.

Rijtest
Er komt een 'opfriscursus' voor
oudere weggebruikers. ledere
automobilist die ouder is dan
50 jaar kan zich vanaf 1 mei op
vrijwillige basis aan een rijtest
onderwerpen. De organisatie
van deze test is in handen van
'Broem', dat staat voor Breed
Overleg Ouderen en Mobiliteit,
een initiatief van ANWB, Bo-
vag en Veilig Verkeer Neder-
land. Volgens Broem is een rij-
test voor 50-plussers noodzake-
lijk, omdat de kennis over het
verkeer bij deze groep veelal
verouderd is.

LPG
Autogas (LPG) wordt vandaag
vijfcentper liter goedkoper.De
advies-literprijs komt daardoor
op 47,9 cent. De prijsverlaging
is een gevolg van dalende note-
ringen op de internationale
produktenmarkt. Door het
zachte weer daalt de vraag naar
gasprodukten de laatste dagen
enorm, aldus brandstofhande-
laren.

Ontvoerd
In Medellin is gisteren de Co-
lombiaanse senator Federico
Estrada Velez ontvoerd. De po-
litie in Medellin, het centrum
van de Colombiaanse cocaïne-
handel, vermoedt dat drugsba-
ronnen verantwoordelijk zijn.
De 63-jarige Velez, senator voor
de regerende Liberale Partij,
werd opgepakt terwijl hij in
zijn auto door een woonwijk in
Medellin reed. Hij werd door
twee onbekende mannen ge-
dwongen in een ander voertuig
over te stappen.

(ADVERTENTIE)

Perfect
culinair
rustpunt
ineen

drukke dag:
ons steeds
wisselend
lunchmenu

’ 55,-p.p.

,A_»! «5>®#
prinses Juliana

hotel restaurant
Broekhem 11 Valkenburg a/d Geul

tel. 04406-12244.

Limburgs dagblad J f

(ADVERTENTIE)

Twee fantastische direktieauto's
Saab 900 T wit cabriolet

Saab 900 T Odoardo Sedan
Beide'zeer compleet en van 1988,

tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs

Komt dat zien!

l'4KOMPIER Heelenfßj aVSaX'Zm-ZZS^Sm Akerstraat 150
'N BEGRIP IN SAAB! Tel. 045-717755

~VrS. ■_. «, -*...::: r ï k:.::II;-T^^rv--f*T^7"?lll«
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat' en
'Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties' ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.

; Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en.
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig ol onjuist plaatsen van
advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

- , i

Vermist/Gevonden
Wij hebben veel verdriet,
onze bruine PINCHER- VERLOREN: Gouden arm-
TECKEL is weggelopen, band met bonte steentjes,
roepnaam: Cindy. Teg. Be- omgeving Heerlen, tegen
loning terug te bezorgen, beloning terug te bezorgen.
Jerichostr. 28, Heerlen, tel. Ptr. Romboutslaan 33,
045-422429. Heerlen. Tel. 045-712726.

Mededelingen

Welkom thuis

... .

Mieke en de kinderen

Mevr. Heynen-Klaus,
Cremerstr. 18, 6301 GE
Valkenburg LB is al jaren-
lang ernstig ziek. Wie stuurt
haar 'n lieve KAART?
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Voor VAKBEKWAME bin- Gezin heeft tijd over voor
nen- en buitenschilderwerk- BABY-OPPAS. Tel. 045-
-zaamheden: 045-210020. 318033.
Voor al uw OPRITTEN, Piccolo's in het Limburgs
metsel- en timmerwerk. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-25023^ SULTAAT! Bel: 045-719966.- * . ..:;.... .......... ;■ .■; ■ ::

Personeel gevraagd

Er is bij ons op korte termijn plaats voor een aankomend
Keuken-monteur

Opl. L.T.S. meubelmaker. Leeftijd v.a. 21 j.
Soll. liefst schr. of na tel. afspr. bij:

£t\\ f~J£± Lid AN.V.K.
BW» v_:.j I H %MW /^r^T^^r^^p^^pv

\___y Keukens

Vossen - Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen. Tel. 045-712158.

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.

Super van Oppen
zoekt nog enkele

medewerk(st)ers. voor vast dienstverband. Tel. 045-461918.

Ervaren voorman of
meewerkend uitvoerder
gevraagd voor klein aannemersbedrijf.

Moet zelfstandig kunnen werken.
Br.o.nr. B-4090 LD., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen

Kaasboer Ramakers Eygelshoven
vraagt voor

BROOD/BANKET EN BAKE-OFF AFD.
Vlotte energieke verkoopster

' Soll. na tel, afspr. 045-352831.

Jhtechno-time bv
Heeft direct werk voor

Electromonteurs
Onderhoudsmonteurs

Tekenaars
Produktiepersoneel
Heftruckchauffeurs

Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,
Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland.

Melden bij J. Nieling. Tel. 04490-38441.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Verfspuiter m/v
met een redelijke ervaring, die geruime tijd beschikbaar is.
Naast het spuiten van diverse motorvoertuigen zullen de
werkzaamheden bestaan uit het vooraf stralen en het
achteraf conserveren ervan. Gemotiveerde kandidaten

kunnen voor meer inlichtingen bellen. 'Voor meer informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Gezocht:

Medewerkers
Voor montage, produktie en magazijnwerkzaamheden op
diverse afdelingen van een automobielfabriek in Bom. U
gaat werken in 2- of 3- ploegendienst. Deze baan biedt

een goed salaris (volgens CAO) en prima toekomst-
mogelijkheden. Voor vervoer wordt gezorgd.

Heeft u, m/v interesse in een zeer langdurige baan, of wilt u
weten wat uw mogelijkheden bij dit bedrijf zijn, neem dan

direkt kontakt op met

Keser Uitzendburo
Sittard, Rosmolenstraat 13, 04490-22279

Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000
Heerlen, Dr. Poelssttraat 16, 045-713120

Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151
Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700

Nette zelfstandig werkende
Verkoopster

gevraagd voor onze zaak te Oirsbeek. Niet beneden 20 jr.
Zonder ervaring in onze branche onnodig te solliciteren.

Luxe Bakkerij Peter Broekmans, Oirsbeek.
Aanm. tel, afspraak 04492-1404.

Voor Partij-Wittem
zoeken wij enkele

aktieve bezorgers,
die genegen zijn 's ochtends tussen 6.00 en 7.00 uur
onze krant te bezorgen. Aantrekkelijke bijverdiensten.

Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Leerling kapper/kapster
gevraagd. Leeftijd 16-17 jaar.

Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Part-time herenkapper/kapster
gevraagd i.b.v. vakdiploma. Leeftijd ca. 21 jaar.
Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen en Kerkrade, voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn zowel in de ochtend- als in
de avonduren. Ook werkstudenten komen hiervoor in aan-
merking. Hebt u interesse in bovenstaande vacature neemt
u dan contact met ons op of kom langs.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Gevr. allround betontimmerman
voor Duitsland met Ned. voorzieningen.

Inl. B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.
Leuke, vlotte zelfst. VROUW
gevr. voor friture. Enkele
dagen p.wk. Pers. aanm.
dagelijks van 11 tot 12 uur of
na tel. afspr. Telefonisch
géén informatie. Hoofdstr.
33, Schimmert. 04404-1253

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. HUIS of bunga-
low in Vaals of omgeving, (of
huurkoop) Br.o.nr. B-4117
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
’l.OOO,- voor degene die
ons een 3-KAMERWONING
kan bezorgen. Tel. 01866-
-2125, na 18.00 uur.
Woonh. gevr. met tuin en
werkruimte in HEERLEN-Zd
Opkn. g.bezw. 045-219704

Te huur of te
koop gevraagd

zonnestudio
goede ligging.

Br.o.nr. B-4073 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen..
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
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.
SITTARD, Stationsplein 9
en 10 te huur winkelpand.
Beg.gr.: ca. 330 m 2b.v.o.
mcl. kantoor en kitchenette.
Souterrain: ca. 300 m2b.v.o
showroom en opslagruimte.
Front: ca. 22.5 m. C.V.gas-
installatie. Onderhoud: zeer
goed! Bestemming: detail-
handel en/of kantoor. Huur-
prijs: ’ 42.000,- per jaar
excl. BTW. Makelaarskan-
toor Ruber 04498/51900.
Te huur 2 KAMERS (ge-
meub.) te Kerkrade-West.
Tel. 09-49-24076669.

3-delig woonappartement.
Aparte opgang met cv.,
douche en w.c, gelegen te
HOENSBROEK. Dir. te
aanv. Te bevr. Meubelhuis
Kleba, Hoensbroek, Akerstr.
230-232, Tel. 045-212854.
KAMERS te huur mcl. c.v.
en gez. gebr. van keuken,
douche en wc. Dir. te aanv.
Meubelbeurs, Akerstr. 248-
-250, Hoensbroek. Tel. 045-
-212854.
Appartement a.d. MARKT te
Schaesberg, geh. gemeub.,
woonk., slaapk., openk. met
eetbar, badk., cv., ’ 680,-
-p.mnd. Tel. 045-412035.
WINKELRUIMTE Akerstraat
Kerkrade-West, ’ 800,- p.
mnd. Immobiliën van Lier.
Tel. 09-49-24163085, van
9.00-13.00 uur behalve vrij-
dags.

Onroerend goed te koop aangeboden

r AVAHUIS informatie

Avahuis een veelzijdig huis
Keuze uit 21 basistypen, waarbij uw inbreng juist

die individuele lifestyle geeft.
Hamar. Info Tel. 045-210719.

Heerlen, Heerlerbaan
Halfvrijst. woning met premie A (max. ’ 41.000,-) Zeer

geschikt voor een jong gezin.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Übach o Worms
Vrijstaand landhuis

Goed en rustig gelegen (bwj.'77) met garage en rondom
prachtige tuin. Verdere info op aanvraag.

Pr.n.o.t.k.

LIVAC BV
04490-10855
045-220550

Schoonmaakorg. Reiter b.v.
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
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Gevr. voor onmiddellijke in-
diensttreding INTERIEUR-
VERZORGSTER voor kan-
toor, 4 uur p.week. Br.o.nr.
B-4102 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. MEDEWERKSTER
voor afd. Vleeswaren, 24
uur; tev. Cassière, 24 uur;
en Vulploegmedewerkers.
Tel. soll. 045-313203, vra-
gen naar Dhr. W. Rijcks.
LEERLING-KOK gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Nette FRITUREHULP gevr.
m/v. Alleen in dienstverband
Tel. 04492-1026 na 16 uur.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.
Gevr. v. hoofdz. weekend-
avonden, jonge VROUW,
leeft. 20-35 jr v. Buurtcafé,
moet zelfst. kunnen werken.
Br.o.nr. B-4135 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
VERKOOPSTER gevr. voor
bakkerij Rob Pieters, voor
38 uur p/wk. Liefst met enige
verkooperv. sollic. na tel.
afspr. 04492-1634.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547 / 045-250930.
Supermarkt - Kerkrade
vraagt VERKOOPSTER-
Kassiére, leeft. pim. 18-21 jr
32 u. per week, opleid.
MAVO-LDS. Tev. winkelbe-
diende, leeft. pim. 18-21 jr.
32 u. p. week, opl. MAVO-
LDS. Br.o.nr. B-4054, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten, tel. 045-228481.
Jonge MEDEWERKER gevr
voor verpakkingswerkzaam-
heden, voor pim. 20 uur,
i.b.v. rijbewijs. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250

___^ __.„___.________________________________________________________________________________________.

Deze week krijgen we meer klantjes dan klanten: -I Communiekleding kiezen JI is bij ons een feest op zich. I
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Nieuw, firma in onderhouds-
producten zkt. eerlijke me-
dewerkers voor de VER-
KOOP van haar produkten
in Vlaams België. Vervoer
aanwezig. Voor ml. telefo-
neer elke dag tussen 11.00
en 18 uur. 09-3211229416
vragen naar mevr. Neven.
Welke AANNEMER of met-
selpl. is geneg. 2 ruwbouw-
won. te maken. 045-442482
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vraagt 'n leerling
serveerster en part-time
serveerster. Tel. 045-
-711186. 'SLAGER gevr. voor uit-
been- en vlieswerk, voor
pim. 25 uur. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250
SERVEERSTER gevr. ca.
19 jr. Tevens part-time hulp.
Tel. 045-228888.
FRITESBAKKER gevraagd,
liefst met ervaring. Eethuis
Nico, Rijksweg-Noord 24,
Geleen. Tel. 04490-42775.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Gevr. INSCHRIJVING van
dames op niveau. Contact-
buro Geleen. 04490-48768.
Bouw- en ingenieurburo
Brunssum BV vraagt met
spoed (mechanich) TECH-
NISCH-TEKENAAR M/V.
Soll. na tel. afspr. 045-
-220949.
Schoonheidssp. zoekt ass.
2e jaars met manicure/PE-
DICURE in pakket. Soll.
045-352044.
Ervaren CHAUFFEURS of
chauffeuses gevr., 1 keer
fulltime taxi groepsvervoer,
2 keer alleen voor groeps-
vervoer. Betaling volgens
CAO. Pers. aanmelden
Puntelstr. 32A, Simpelveld.
045-444444.
Met spoed gevr. CHAUF-
FEURS of chauffeuses voor
ca. 15 uur per wk. Te bevr.
Taxi Hanneman, Strijt-
hagenweg 125, Kerkrade.
Tel. 045-452666. Uitsluitend
vrijdag tussen 18 en 19 uur.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 3 halve dagen per
week. ABC-str. 14 Treebeek

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Te koop
Heerlen

" Stanleystraat
Grote Drive-in woning, vr.pr.

’ 127.500,-. Inl. Immobiliën
Brausen Molenkamp.

Tel. 04454-3637.

Kerkrade-C.
Grupellostr. 22,

luxe appartement op 1e
etage met lift; woonk. m.

open keuken; Badk.; 1 slp.k.
m. balcon en aparte berging
in sout. Tot. opp. 66 m2. bwj.
1981, pr. ’ 97.500,-k.k. Inl.

045-751280.

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

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

pr. ’ 78.000,-k.k.

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

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
SITTARD, Landweringstraat
41. Halfvr. woonh. met uitb.
gar, en tuin. Indeling 0.a.:
hal, toilet, garderobe, keu-
ken, woonk. met openhaard.
Uitb.: bijkeuken en serre
achter woonk. Verd.: 3 slp-
kmrs. badk. met ligbad, 2e
toilet, v.w. zolder via vlizo-
trap bereikbaar met c.v.-inst
voorraadkelder. Dak uitb.
ca. 1988 vernieuwd. Vraag-
prijs: ’ 139.000,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber. 04498-
-51900.
VOERENDAAL, klein boe-
renwoonhuis met binnen-
plaatsje. Tel. 045-419764.

Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.
HUIS halfvrijst. bestaande
uit: eetkamer, hal, toilet, voll.
eiken keuken en badkamer,
3 slaapk., was- en strijk-
plaats, veranda en dubbele
garage, cv., zeer rustige lig-
ging bij natuurreservaat te
Hasselt (B). Pr. ’ 250.000,-.
Tel. 09-3211211561.
HOENSBROEK, Sleperstr.
Goed onderh. halfvr. woonh.
met cv., gar. en tuin. Ind:
hal, toilet, gr. luxe keuk. met
app., L-vorm. woonk. met
niveau verschil. 1e verd: 4
ruime slaapk., badk. met
ligb., v.w. en 2e toil., aparte
ruimte voor wasmach. en
droger. Grote zolder met 3
hobbyruimtes. Hele pand is
voorzien van rolluiken.
Aanv.i.o. Pr. ’ 179.000,-k.k.
045-220687 of 04492-1574
Te huur of te koop WOON-
SCHIP te Maastricht. Tel.
045-410866, na 19.00 uur.
Bocholtz, te koop zeer goed
onderhouden DRIVE-IN
woning met tuin. Geh. voor-
zien van rolluiken. Pr.
’119.500,-. 045-444509.
BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning, voor-
en achtertuin, 3 slpkmrs.,
deels dubbel glas,. mooie
keuken. Bij 100% financ.
netto mndlast ca. ’ 675,-.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
HEERLEN, woonhuis 4
slaapk., badk. met ligbad,
sout. inger. als kamer en
wasgel. mod. witte keuken,
gr. balkon. Tel. 045-728537.
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 82, goed onder-
houden eengezinsw. met
cv., grote tuin, 2 slpkmrs.,
’82.500,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Te koop Sterlingruwe 8
MAASTRICHT, halfvrijst.
woonh. m. gar. voor 1 of 4
auto's, woonk. 45 m2, keu-
ken 20 m2, badk., ligb., toi-
let, douche, 4 slpks, vaste
trap zolder, 5 slpk. pr.n.o.t.k.

Te koop rustig gel. halfvrijst.
woonh. m. garage en car-
port te OVERHOVEN-Sit-
tard. Ehrensteinstr. 20. Gro-
te tuin m. veel privacy, roya-
le living met parketvloer,
open keuken met 3 app. o.a.
vaatwasser, 3 slpks, badk.
m. 2e toilet, bergzolder, vr.
pr. ’184.000,- k.k. Tel.
04490-24316.

GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
HUIS te koop gevr. te Nieu-
wenhagen/Landgraaf tot
’140.000,-. 045-320415,
na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur

Bedrijfspand
gelegen langs drukke verkeersweg, vlakbij autoweg

Maastricht/Eindhoven, pim. 3 km. van Airport Maastricht
Pr. Mauritslaan 84 B, Beek. Pand bestaat uit 300 m2show-
room of kantooruimte en tuin, grote woonruimte op 1e en

2e etage het geheel is luxe ingericht en in uitstekende staat
Het pand is voor vele doeleinden geschikt.

Voor meer informatie tel. 043-632250 Dhr. Jennissen.

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

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te huur gem. KAMER,
centr. Heerlen, liefst ouder
pers. Tel. 045-442192.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.

Bouwmaterialen

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

Te k. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.
’5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Electr. beton IJZERBUIG-
MACHINE tot doorsn. 30
mm., met hulpstukkencompl
Tel. 045-311064.
Te k. rollen DAKLEER va.

’ 25.-; watervaste platen
2.44 x 1.22x 18. Tel. 04490-
-15338.

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

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

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Ruud Gullit wel/niet naar W.K.?
Hoe het ook zij, tijdens het W.K. voetbal komt een (extra)

videorecorder beslist van pas, vandaar

Gratis Sharp video-recorder
Bij de perfekte SHARP FAX-FO-422.
Dus als U toch al wilde gaan faxen....

Deze en andere super aanbiedingen tijdens de
ROLTEX OPEN HUIS DAGEN t/m 15 mei a.s.

Roltex alles voor winkel & kantoor
Showroom 1600 m2t.o. Makro Nuth. Tel. 045-242880.

Openingstijden ma-vr. 8.30u - 17.30u. Do.dag. tot 21.00u.
Geldzaken

SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Betaal per mnd. Uw auto-
verzek. en andere verzek.
reeds va. ’ 85,- totaal, zon-
der no-claim korting. Info
kantoor HEJA 04742-3362.

Transacties
Ter pvername aangeboden
CAFÉ té Voerendaal, voor
ml. tijdens kantooruren:
045-243900.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Tek. UNIMOG4II, i.z.g.st.,
tel. 04490-13377 na 19 uur_
Te koop D- Pony merrie, 8
jaar, SPORTPONY. Tel.
04492-1038.
Te k. HANDBOSMAAIER
z.g.a.n. tev. kleine motor-
zaag (Dolmar), tafelcirkel-
zaag (220 V) met nieuwe
motor en alum. blad, com-
pressor 220V04498-56027.

Charolaes PINKEN te koop.
F. Weerts, Stokhem 72 Wyl-
re. Tel. 04450-1577.

Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4WD,
IHC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
land 262; MF 65, MF 285;
Renault R56; Renault R7O
smalspoor; Ursus C 362;
Zetor 6911, Zetro 7211. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.

Auto's

*ij.. _iftWffl__!l_l__lll_-.

Seat Ibiza 5-drs 1500 1Demo 1990
Seat Marabella red demo ■ 1989
Seat Ibiza 1.5 GL 1986
Seat Ibiza 1.2L 1986
VW-Golf 1600 CL 1988
VW Golf 1300 CL 1986
Opel Kadett Caravan LS 1600 Diesel 1986
Opel Corsa 1.2GLS : 1986
Opel Corsa TR 1984
Opel Rekord 2.3Diesel LS schuif/kanteldak 1984
Ford Siërra 2300 Diesel Laser 1985
Ford Fiësta 1.1, grijskenteken 1987
Ford Escort 1600 Amerikaanse uitv 1983
Mitsubishi CordiaGSR 1985
Fiat Uno 45 grijs kenteken 1987
Fiat Uno 45 1983
Citroen Visa Leader 1986
Renault 9 automaat 1982
Suzuki Swift GL 1989
Toyota Corolla 1.6Liftback GL 5 S 1983

Autosport Brouns b.v.
Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507

Opel Kadett 1.2LSbwj.'B7, 5-drs, 1e eig ’ 13.350,-
Ford Sierra 1.6 CL bwj.'B7 1e eig ’ 15.750,-
OpelAsconal.6LS'B7leeig ’ 13.250,-
Mercedes 200 D '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi . ’ 7.250,-

Tel. 045-255784.

Peter Proficiat (O)ma
van harte gefeliciteerd met

je 50ste verjaardag

E %é È
Met uw 80ste verjaardag
Kinderen, kleinkinderen

v.v. de Leeuw 6 en achterkleinkinderen^
Bedankt Opa Giel

Hartelijk gefeliciteerd me'
jo^^**m9l_, uw 65ste verjaardag-<s., Mieke, Ralph, Saskia

en Riannne. _,
JÉJftf £$>. 'm/r Reageren op
JE» _!» advertenties onder

JF'JR"» , «flf BRIEFNUMMER.
? || Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd} naar het
| _^ Limburgs Dagblad,▼ Postbus 3100, 6401 DP

Heerlen en vergeet niet
f^^f links onder op de

J I v: enveloppe het nummer uil
Pap en mam, veur al. «e advertentie te

vermelden.

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

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

* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

l-^gPev
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Auto Geusselt Maastricht

Exclusief
Porsche 928 S veel extra's, model 19JJ!Porsche 924 Turbo, originele turbo 19°:
Porsche 924 wit 1^Mercedes 200 E, veel extra's I*JCitroen CX TurboDiesel Limousine 19*
Jeep Nissan Patrol Diesel 19*
Fiat Croma Turbo IE 4-drs 19»
Kadett 3-drs. dieselzwart 19°:
Peugeot 205 XE 3-drs. 40.000km 19»
VWPassat 3-drs. rood model 19»
Citroen Visa II Super 5-drs 1983/19%
BMW 520i6 cyl metallic 19*
BMW 316 metallic 19»
Mazda 323 ES 3-drs. metallic 19JFiat Sport X-19 goud 19°!
VW Golf GTi uitbouw, model 9.
OpelKadett GT, nw. model 1*
Volvo 740 GL antraciet, gas, 5-bak 19&
Volvo 760 GLT groen, automaat 19Ö-;
Citroen 2CV Eend 19»;
Skoda type 105S 19»;
Klassieker: Mercedes Coupé 250 CE 191
Klassieker: Alfa Romeo Gulia Super 19

Automaat
Daihatsu Charade, 5-drs., model 19"

Stationcars
Mercedes 200 TD weinig km 19?
Ford Siërra 1.8Laser station 19°,
Ford SiërraGhia station, model 19?
Citroen GSA Break erg mooi 19"'

Busjes
VW bus personenuitv. 9 pers., model 19?
Renault Traffic, 5-bak, model 198'

Reeds méér dan 17 jaar uw occasiondealer. ~Viaduktweg, Maastricht. Bij autobaan kruispunt Geusse'
Tel. 043-621861 geopend tot 19.00 uur.

Inruil - financiering - garantie - keuring
Tevens BUDGET autoverhuur. Tel. 043-637914.^/
Mazda Auto Leymborgh B.V.

Mazda 626 1.8 LX Sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX Se<#
'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84; Mazda 626 ]■)
GLX Sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX '82; Mazda 323 H
GLX Sedan '86; Mazda 1.3 LX Sedan 2x '86; Mazda 34

1.3 LX HB 2x '86; Mazda 323 1.6iLX HB veel ace 'se
Mazda 323 1.7 GLX D Station '87; Opel Kadett 1.2 SC W
veel ace '87; Opel Kadett 1.2 S LPG Stationcar '86; Op;
Rekord 2.0 S LPG Sedan 4-drs. '82; Opel Kadett 1.2 C"
puntgaaf ’ 1.250,-; Opel Kadett 1.2 City aut. '77; NisS?
Sunny 1.6 SLX aut. nw.st. '87; Mitsubishi Galant 1.6 &;

LPG nw.st. '82; BMW 318i32.000 km '87; Fiat Panda 3J40.000 km '86; Fiat Uno 60 silveruitvoering '87; Mazda 9<<-
-2.2i aut. PS schuifdak etc. 0 km.

Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met Mazo3
Kroongarantie. Bornerweg 2-8 Limbricht. 04490-1583g>

voor nieuw of gebruikt

MaVßiiim/
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

inruilauto's
Diverse Fiat Panda's vanaf ’ 6.90°'
Diverse Fiat Unos o.a. Uno 45 - „,
Uno 60S - Uno 70S - Uno 75 SX I.E. va. .. ’ 5.900',
Fiat Ritmo 60LLPG 1985 ’ 5.900.
Citroen 2 CV6Transat 1984 ’ 5.900',
CiroënAXLOE 1988 ’ 12.900
Citroen BK 1.4RE 1983 ’ 7.900',
Ford Fiësta 1.1L 1982 ’ 6.900
Mazda 323 1.5 GT 1982 ’ 6.900._
Mitsubishi Colt 1.2 GL 1985 ’ 9.900',
Peugeot2osGTl 1984 ’ 13.900
Volvo34oDL 1986 ’ 13.900

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34,

Tel. 045-742121. >

Citroen BK I.6TRi'B7 Te k. Opel REKORD 2 \
Nissan 1.3 DX '84 stationcar, bwj.'B4, f

Peugeot 1.4 GR 4-drs. '87 ’ 9.000,-. Tel. 045-463915y
Ford Siërra 1.6 Laser '86 Te kvw BUGGY merk paj
Kompier B.V. ga?d4490-81182'Silstr-1

Akerstraat 150, Heerlen. w...-.1, ~.,. r^
Tel. 045-717755. VW GOLF 1300 CL mod £5-drs., groenmetall., t>€

Te k. Volkswagen GOLF mooi, ’ 9.900,-. Tel. 0449^
GTI, bwj.'79, APK tot '91, vr. 12414, b.g.g. 04490-20789>
pr. f 5.750,- 04490-24341. Ï^F^Tpart. goed ond<
Te koop gevraagt alle mer- HONDA Prelude '80, ge";
ken AUTO'S. Tel. 053- wit, electr. schuifdak, n*;
326242, ook's avonds. .banden, techn. 100 %, P'
Te k. Ford FIËSTA 1.1, APK''f 3150'-' TeL 04499-3010,
5-'9l, bjw. '81, vr.pr. Te koop AUDI 80 1.9Eb*l'
’3.950,-. Vlissingenstraat '87, 1 eig., luxe uitvoerin.
35, Heerlen. Tel. 04490-36506. 1

Voor Piccolo's zie verder pagina 6

Limburgs Dagblad Woensdag 4 april 1990 "4



Vernederend
Ook in een aantal andere opzich-ten is de gevangenis van Manches-ter bepaald geen toonbeeld vanmoderniteit. De cellen hebbengeen toiletten, zodat de gevange-
nis elke ochtend nog de vernede-rende aanblik biedt van gedeti-neerden die met hun toilet-em-mertje naar buiten komen. In veelgevallen is dat overigens hun eni-ge uitje, want het tekort aan ci-piers is zo chronisch dat de gedeti-neerden gemiddeld 23 uur per dag
in hun stinkende cellen doorbren-gen. Die onderbemanning wreektzich vooral m de weekeindenwanneer de helft van het neren'neel vrij is. perso-

Toen de gedetineerden afgelonenzondag tijdens de kerkdienst!"opstand kwamen, waren er in dekapel zegge en schrijve vijfcipiersbelast met het toezicht. Het wasvoor de rebellen niet moeilijk omhun de sleutels te ontfutselen enalle celdeuren te openen.
Het oproer in Strangeways is hetlaatste in een litanie van gevange-
nisopstanden op de Britse eilan-
den. Ook de gevangenis van Man-
chester was al eerder het toneel
van gewelddadig verzet. Zo werd
in 1986 de kapel vernield tijdens

een protest tegen de misstanden
en waren vorige week nog eens
twee gevangenen op het dak ge-klommen om uiting te geven aanhun misnoegen.

Maar het bloedige oproer van zon-
dagkwam toch als een schok voor
de verantwoordelijke mensen op
het ministerie van Binnenlandse
Zaken. In Londen had men juist
weeranige hoop voor de toekomst
gekregen. Hoewel het aantal gede-
tineerden per hoofd van de bevol-
king nog altijd het hoogst is van
heelEuropa, was vorig jaar de lan-
delijke gevangenisbevolking met
2.400 afgenomen en in veel gevan-
genissen waren verbeteringen
doorgevoerd. Er werden in hoog
tempo nieuwe gevangenissen ge-
bouwd en over een tiental jaren

zou in alle Britse gevangenissen
de toilet-emmer verdwenen zijn.

'Beesten'
Voor de gedetineerdenin Strange-
ways waren de veranderingen
echter niet ingrijpend genoeg. Het
loon dat zij verdienden met gevan-
geniswerkwas te laag, en voor een
kwart van hen was er zelfs hele-
maal geen werk. „We zijn geen
beesten maar mensen", riep een
van hen vanaf het dak. Maar een
andere gedetineerde leek de op-
stand vooral te zien als een aardig
tijdverdrijf. Hij toonde vanaf het
dak een spandoek met het op-
schrift: 'Geen poll tax'.

cees van zweeden

Kennis
Maar niet alleen dat aspect baart
het Limburgse Kamerlid zorgen.
Het land ligt economisch gezien

op zijn gat en de oppositiebewe-
ging mist de kennis om die pro-
blemen goed te lijf te kunnen
gaan na een (eventuele) verkie-
zingsoverwwinning op 10 juni.
„Ons is gebleken dat het UDF
door het isolement waarin het
land lange tijd heeft verkeerd
een heel slecht beeld had van de

enorme problemen bij de over-
gangvan een plan- naar een vrije-
markteconomie. De democrati-
sche leiders beseffen nu dat de
staatsschuld van Bulgarije een
groot probleem vormt en dat de
leegloop van het platteland moet
worden gestopt, dat de trek naar
de stad onder de communisten
weer moet worden omgekeerd.
Bulgarije was vroeger een pure
landbouwstaat, nu moet het
voedsel importeren.'
Daar zijn echter nauwelijks meer
deviezen voor. Uit een gesprek
met de Nederlandse ambassa-
deur in Sofia is Quint zelfs geble-
ken dat honger dreigt als niet
snel iets ten goede verandert.

De leiding van het UDF en ook
de aanhang missen de kennis om
die problemen goed aan te kun-
nen pakken. Vanuit het Westen
zou die kennis dan ook zo snel
mogelijk moeten worden 'geëx-
porteerd', zegt Quint. „De huidi-
ge leidersvan het UDFzijn door-
gaans rond de 50. Ze hebben
vaak lange tijd in gevangenissen
en kampen gezeten. Ook daar-
door hebben zij veel ontwikke-
lingen gemist," vertelt Quint.

'UDF mist politieke en bestuurlijke ervaring'

Bulgaarse oppositie is
twee typemachines arm

DEN HAAG - Het is stil ge-
weest rond Bulgarije, de af-
gelopen tijd. De publici-
teitsverslindende gebeurte-
nissen in andere Oosteuro-
pese landen met name rond
de DDR, zorgden ervoor dat
de ontwikkelingen in Bul-
garije wat naar de achter-
grond verdwenen. Toch zijn
de communistische partij,
die zich in 'socialistische'
heeft omgedoopt, en de op-
positie er korte tijd geleden
overeengekomen op 10 juni
de eerste vrije verkiezingen
sedert tientallen jaren te
houden.
°e oppositie in Bulgarije heeft
zich gebundeld in het UDF, eensamenwerkingsverband van al-
lenei politieke groeperingen enmaatschappelijke organisaties.
iT tnf flfe1 Politieke ervaringkan het UDF (Union of Democratic Forces) niet of nauwelijksbuigen. „Politiek gezien staat het
in de kinderschoenen" zegtQuint. „Ze zijn ongeoefend in hetvoorbereiden van verkiezingenZe hebben er nog nauwelijksover nagedacht hoe een lijst vankandidaten op te stellen voor deverkiezingen of over de verde-ling van de zetels erna. Hoeveelzetels moet bij voorbeeld eenvakbond krijgen die bij het UDF
is aangesloten?'

" MONIQUE QUINT
...oppositie ongeoefend...

Kamp
Die kampervaringen hebben
mede bijgedragen aan een ander
probleem: de afkeer van alles
wat communistisch is. Quint:
„De verhalen erover doen mij
denken aan de filrh Killing
Fields (over de massale moord-
partijen in Cambodja, red.) Men-
sen die opgesloten worden in
kooien met ratten, of in ruimten
waar ze alleen maar met het
hoofd boven water blijven.'

Die ervaringen hebben er mede
toe geleid dat het UDFbij verkie-
zingswinst alleen wil regeren,
zonder communisten, diealle be-
stuurlijke ervaring hebben. Het
huidige bewind in Bulgarije
heeft verklaard bereid te zijn een
coalitieregering te vormen met
het UDF als beide partijen een
ongeveer gelijk resultaat boeken
en zelfs ook bij een nipte over-
winning voor de communisten.
'In die situatie zal de oppositie
blijk moeten even van het juiste
politieke en economische in-
zicht', meent Quint.

Monopolie
Voorlopig duidt echter weinig
erop dat het huidige communis-
tische bewind bereid zou zijn de
macht zo maar uit handen te ge-
ven. De partij heeft de media nog
stevig in haar grip en gebruikt
die ook in de aanloop naar de
verkiezingen, niet onbelangrijk
in een land met een nog steeds
grote (en van anderssoortige in-
formatie verstoken) 'plattelands-
bevolking. „Zo werd in de pers
gesteld dat wij in Bulgarije wa-
ren op uitnodiging van het be-
wind en niet van de sociaal-de-
mocraten," verduidelijkt Quint.
„Dat geeft een aardig beeld van
het politieke spel dat wordt ge-
speeld."
Daarenboven heeft het UDF
nauwelijks papier om eigen uit-
gaven te verzorgen, terwijl de
enige drukkerij die voor de op-
positiebeweging zou kunnen
werken harde valuta vraagt en
dat geld is niet beschikbaar. Van
een echt eerlijke aanloop naar de
verkiezingen kan dan ook nau-
welijks sprakezijn, meent Quint.

Ook het feit dat de communisti-
sche machthebbers vooralsnog
weigeren westerse waarnemers
toe te laten bij de parlementsver-
kiezingen is niet erg geruststel-
lend. 'Premier Andrej Lükanov,
met wie wij ook hebben gespro-
ken, vertelde ons dat het toelaten
van waarnemers door de bevol-
king van Bulgarije mogelijk zou
worden opgevat als een motie
van wantrouwen' en een inter-
ventie in de eigen onafhankelij-
keid. We konden hem niet duide-
lijk maken dat dat vooral de visie
van de communisten is," aldus
Quint.

Volgens deLimburgse zijn feite-
lijk nog steeds dezelfde macht-
hebbers van vroeger aan de
macht en heeft het communisti-
sche bewind slechts een face-lift
ondergaan. Aardig detail hierbij:
ook in Sofia veronderstelt de op-
positie met grote zekerheid het
bestaan van een onderaards gan-
genstelselzoals in de Roemeense
hoofdstad Boekarest. Van daar-
uit zouden veel mensen worden
afgeluisterd en er zouden zich te-
vens grote voedselvoorraden be-
vinden.

De overgang naar een democra-
tisch bewind zal in Bulgarije
waarschijnlijk echter soepeler
verlopen dan in Roemenië, zo
verwacht het UDF. Quint: „De
haat tegen de communisten is in

Roemenië nog groter, terwijl de
veranderingen in Bulgarije
eigenlijk van buitenaf kwamen,
door de gebeurtenissen in Oost-
Europa, en niet van binnenuit en
gewelddadig, zoals in Roeme-
nië."

hintten/buitenland

Toilet-emmertjes als meubilair in Strangeways-gevangenis

Situatie in Britse
cellen schrijnend

Van onze correspondent

LONDEN - De hoofdin-
specteur voor het gevan-
geniswezen in Groot-Brit-
tannië prees de Strange-
ways-gevangenis vorig
jaar voor de aangebrachte
verbeteringen. Nog maarluttele dagen geleden om-
schreef de directeur vandit bewaarhuis in Man-
chester zijn instelling als
de gevangenis waar de

grootste vorderingen wor-den gemaakt van het heleland. Beide mannen had-
den waarschijnlijk gelijk,
maar hun gelijk toont
slechts aan dat het leven
in de Strangeways-gevan-
genis voorheen nóg deplo-
rabeler moet zijn geweest.

Toen de opstand er zondagmor-gen uitbrak, was de gevangenis inde binnenstad van Manchesternog altijd de meest overbevolktem heel Europa. Evenals de be-ruchte Londense gevangenissen
orixton en Wormwood Scrubswerd Strangeways in de vorigeeeuw gebouwd naar Victoriaansvoorbeeld: een aantal vleugels,
vier verdiepingen hoog, die uitko-men op een centraal gedeelte eneindeloze rijen cellen aan galerij-en van staal. Maar de gevangenis
Qnnin 1868 was bedoeld voor ruim900 gevangenen, verschafte erzondag onderdak aan 1600.

Met dit aantal gevangenen, geenvan allen zware jongens, was hetcomplex al een stuk minder be-volkt dan nog maar een jaar gele-den. Cellen die in het grijze verle-den waren gebouwd voor één ge-detineerde, werden bewoond doordrie man en slechts één categoriebewoners maakte aanspraak oppnve-cellen: zij die vastzaten we-gens seksuele vergrijpen.

Het waren juist deze gedetineer-den in de E-vleugel die zondagdoor hun mee e-gevangenen wer-den aangevallen. Daarmee hiel-den de opstandige gevangeneneen traditie in stand die in veelBritse gevangenissen tot het cri-minele erfgoed behoort: het mo-lesteren van 'verkrachters en aan-randers. In de macho-wereld vande crimineel immers behoort deverkrachter' tot het allerlaagstegebroed. Verscheidene deskundi-gen hebben er de afgelopen jarenop aangedrongen om de mensen
aie seksuele vergrijpen op hunkerfstok hebben, tussen 'gewone'
criminelen te zetten. Maar inötrangeways was het nooit zovergekomen.

" Sinds het oproer
zondagochtend in de
Strangeways-gevangenis
in Manchester
uitbrak, vertoeven
de muitende gedetineerden
op het dak.

Halfmiljoen kan lezen noch schrijven

Kabinet: wil
extra geld voor
alfabetisering

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het
kabinet wil het ex-
tra geld dat is uitge-
trokken voor het ba-
sisonderwijs aan
volwassenen vooral
besteden aan de be-
strijding van analfa-
betisme. Het gaat
om een bedrag van
31 miljoen gulden in
1991. Dit zei minis-
ter Ritzen (Onder-
wijs) gistermiddag
tijdens een manifes-
tatie in het kader
van het Jaar van de
Alfabetisering in de
Ridderzaal in Den
Haag. Minister
D'Ancona van WVC
liet tijdens dezelfde
manifestatie weten
dat de onverschillig-
heid tegenover anal-
fabetisme in ons
land plaats moet
maken voor wat
meer idealisme.

Van de twaalfmiljoen Nederlanders boven de vijftien jaarkunnen er
volgens schattingen tussen 500.000 en de één miljoen niet of maar
slecht lezen of schrijven, aldus Ritzen. Nader onderzoek moet uitwij-
zen wat daarvan precies de oorzaken zijn.

Vooruitlopend op dat onderzoek
wil het kabinet dat het probleem
van analfabetisme alvast op twee
manieren wordt aangepakt. In
hetkader van de operatie Sociale
Vernieuwing moet de nadruk lig-
gen op 'preventie', op het voor-
komen dat het aantal analfabe-
ten verder stijgt. Daarnaast ziet
het kabinet een 'curatieve' taak
voor de overheid. De bestaande
analfabeten moet lezen en schrij-
ven worden geleerd.

een mentaliteitsverandering in
Nederland. „Als de culturele eli-
te zo overtuigd is van de waarde
van het boek, maar diezelfde eli-
te niet bereid is om die waarde
uit te dragen, dan zou het wel
eens zo kunnen zijn dat we in ons
hart helemaal niet zo overtuigd
zijn van de hoogheid van die
waarde. En dat zou danwel weer
eens een signaal kunnen zijn dat
de leescultuur van binnen aan
een verzwakking onderhevig is",
aldus de minister

De 31 miljoen gulden, oplopend
tot 54 miljoen gulden in 1994, is
bedoeld ter versterking van dat
laatste. De bedoelde miljoenen
werden eerder, in de reactie van
het kabinet op het rapport 'Al-
lochtonenbeleid' van de Weten-
schappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid, al bestemd voor
het basisonderwijs aan volwas-
senen (de zogeheten 'volwasse-
neneducatie'). De nieuwe be-
stemming 'basiseducatie' maakt
daar onderdeel van uit.

Het ministerie van WVC draagt
een miljoen guldenbij om het In-
ternationael Jaar tot een succes
te maken. D'Ancona wees er op
dat het met analfabetisme in Ne-
derland niet zo slecht gesteld is
dat 'we ons in diepe zorgen hoe-
ven te dompelen.' Maar ze vindt
wel dat zolang er mensen zijn in
ons land die de schrijfcultuur
niet of gedeeltelijk meester zijn
'we ons met alle kracht moeten
inzetten voor alfabetisering.'Minister D'Ancona pleitte voor

" MINISTER D'ANCONA
..leescultuur verzwakt...

Uitstel executieWASHINTGON
Het Amerikaanse
hooggerechtshof
heeft gezorgd voor
uitstel van executie
van een man die in
Californië ter dood
was veroordeeld.
Het bekrachtigde
een uitspraak van
een lagere rechtbank
die afgelopen vrijdag
had bepaald dat de
executie van de 37-
-jarige Robert Harris
opgeschort diende te
worden, omdat de
man bij zijn veroor-
deling elf jaar gele-
den geen afdoende
psychiatrische ver-

dediging had gehad-
.Californië had Har-
ris, die ter dood werd
veroordegld wegens
de moord op twee
tieners in 1978, giste-
ren in de gaskamer
willen terechtstel-
len. Het zou voor het
eerst in 23 jaar zijn
geweest dat daareen
doodvonnis voltrok-
ken was. Het hoog-
gerechtshof nam het
besluit met zes stem-
men voor en drie te-
gen.

Tegenstanders van
de doodstraf waren
blij met de uit-
spraak, omdat vol-
trekking van het
vonnis volgens hen
de deur zou hebben
opengezet voor een
hele reeks executies
in Californië en el-
ders.
Daarentegen waren
Californische func-
tionarissen ont-
stemd over de be-
moeienissen van het
federale hof.

Hulp
De Socialistische Internationale
wil het UDF en de sociaal-demo-
craten zo snel mogelijk te hulp
schieten in de aanloop naar de
verkiezingen. „We gaan proberen
ze fotokopieerapparaten, zoveel
mogelijk papier en schrijfmachi-
nes te bezorgen," zegt Quint. „De
hele oppositiebeweging heeft
momenteel welgeteld twee
schrijfmachins." Ook moet het
UDF en de sociaal-democraten
van harde valuta worden voor-
zien om de drukker te kunnen
betalen.
Verder is het noodzakelijk dat de
Bulgaarse oppositiebeweging
nog voor de verkiezingen wordt
voorzien van wetenschappelijke
kennis op allerlei gebied om na
10 juni(tenminste enigermate) in
staat te zijn het land te besturen.
De westerse wereld, de EG bij
voorbeeld, moet verder het land
economisch te hulp schieten na
de (eventuele) omwenteling op
10 juni, vindt Quint. „Met mooie
intenties alleen kun je een land
niet runnen."

theo sniekers

Geen politieke en bestuurlijke ervaring, weinig of geen
kennis van de westerse economie, geen geld, geen pa-
pier en geen middelen om de eigen ideeën in de open-
baarheid te brengen. Daartegenover een communistisch
bewind dat demedia beheerst en met alle, gepaste en
minder faire middelen probeert ook na de verkiezingen
van 10 juni aanstaande de macht te behouden. Met dat
weinig opwekkende beeld kwam Monique Quint uit
Geulle, lid van de TweedeKamer voor de PvdA, zondag-
nacht terug uit het voormalige stalinistische bolwerk
Bulgarije onder leidingvan de nog maar een paar maan-
den geleden afgezette partijleider Todor Zjivkov. Als lid
van een delegatie van de Socialistische Internationale
bracht Quint een bezoek aan het land, op uitnodiging
van de sociaal-democraten, de grootste groepbinnen het
UDF (de verenigde niet-communistische oppositie in
Bulgarije). De belangrijkste partijkleur van de sociaal-
democraten is blauw. „Rood doet te veel denken aan
communisme. Die term is besmet in Bulgarije," zegt
Quint.

(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Uit in 'stijl

Overdekt verwarmd terras

Stijlvol dineren in een aparte
omgeving, _.owel binnen als buiten

Partijen klein of groot met een extra
cachet

Uw reservering:
045-213976, dhr. Moonen.

kasteel iZPtzPf^
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Auto's

Saab 900 T 4-drs. '88
Saab 900 C 5-drs. '88
Saab 900 C 3-drs. '87
Saab 900 C 4-drs. '87
Saab 900 C 4-drs. '86
Saab 900 T 4-drs. '85
Saab 900 T 5-drs. '85

Saab 90 2-drs. '87
Saab 90 2-drs. '86

Stuk voor stuk
Saab select auto's

Dat betekent bij Kompier
2 jaar garantie,

een brok vertrouwen

Kompier B.V.
Een begrip in Saab

Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755.

Prisma 1.61Esymbol '88
Prisma 1.61E87
Prisma 1.6 '86
Prisma 1.5 '85
VlO Fire '87

Kompier B.V.
Een begrip in Lancia

Akerstraat 150 Heerlen.
045-717755

Voor de liefhebber ALFA 75
turbo, zwart, bwj. 01-'B7,
75.000 km. Een bod doen
kost U slechts een telefoon-
tje! 04490-24121, ma. t/m
vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond. na 14.00 uur.
Te k. zeer mooie bord.rode
TALBOT Solara, bwj. '82,
LPG en trekh., APK '91, ab-
sol. roestvrij, pr. ’2.650,-.
Dorpstr. 176, Brunssum.
BMW 520 i m. '84, groen-
met., sportwielen, km.st.
90.000, mr. mog. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
Te k. BMW 324 diesel, bwj.
86; BMW 316, bwj.'B4, op
gas, Dr. M.L. Kingln. 133,
Hoensbroek.
BMW 518, bwj. '80, APK tot
3-'9l, groenmet. vr.pr.
’2.200,-. Tel. 045-273756,
na 20.00 uur.
T.k. 8MW316, bwj.79, APK
3-'9l, sportvlg., div. ace, vr.
pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-463593/045-451607.
BMW 318 automaat, APK
tot 1991, 045-211622
I.z.g.st. BMW 316 bwj. '82,
evt. mr. mog. Te bevr. J.
Steenstr. 71, Kerkrade.
Te ruil tegen automatic
CITROËN GSA bwj. '83,
zeer mooi. Tel. 045-724303.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Fiat MIRAFIORIE 131, 1979
APK, ’950,-. Kissel 46 A,
Heerlen.
Te k. Fiat RITMO 85 S
blauwmet. get. glas, '85, s-
bak. nw. bnd., uitlaat APK i.
z.g.st. t.e.a.b. 045-728802
Fiat UNO 55 S '84 wit, get.
glas, weg. aanschaf nieuwe
wagen, pr. ’ 5.900,-. Tel.
045-412801.
FIAT Panda 45, kl. rood, bwj
'84. Montfortstr. 55, Hoens-
broek. Tel. 045-220014, na
19.00 uur.
Tek. Ford FIËSTA 1,1, bwj.
'80, APK 12-'9O, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Te1.04454-4377.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
04490-24341.
FIËSTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544, Hrl. Rennemig

Ford ESCORT 1300 GL ,'Bl
5-drs. ’ 5.250,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. prachtige Ford SIËR-
RA 1.6 GL, blauwmet. 5-drs.
bwj. '84, ’9.250,-. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83,1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.250,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
ESCORT 1.6 L, '86, rood,
z.g.a.n., ’11.250,-, 100%
i.0., te bevr. 045-455778.
Te k. Ford FIËSTA bwj.'79,
APK dec.'9o, ’1.850,-. Tel.
045-227673 na 17 uur.
Te k. FORD Siërra bwj. '83,
z.g.a.nw., op gas, pr.
’8.000,-. Tel. 043-636219,
na 17.00 uur.
Te koop Ford GRANADA
'79, 6 cyl. t.e.a.b. LTM-weg
115, Heerlen.
Te koop Ford FIËSTA type
'80, i.z.g.st., APK 2-'9O, pr.

’ 1.750,-. 045-465167.
Ford TAUNUS 1.6 L, bwj.'Bo
APK, vr.pr. ’1.900,-, 4-drs.
Demstr.26, Hoensbroek
Te k. Ford FIËSTA, bwj.'77,
i.z.g.st., APK 12-'9O, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-224760
Honda CIVIC 1.3 HB, bwj.
'85, 5-gang, 72.000 km,
blauwmet., ’8.950,-.
04490-39127.
Te k. van 1e eigen. LADA
type 2105 N, bwj. nov. '86,
auto verk. in absol. nw. st.,
’5.250,-. Tel. 045-218925.
Te koop i.v.m. auto v.d. zaak
MAZDA 626 2.0 GLX coupé,
d.blauw metal., 5-pook, bwj.
6-'B6, zeer luxieuze uitv.,
perf. staat, elke gewenst
keur. toegest. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-412643.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82

’ 2.750,-. 045-323178.

Merc. 220 D aut. '78; Merc.
230 B '80; Lada 2105 bwj.
'84, Tel. 045-751438.
MERCEDES 280 SLC, bwj.
'78, 1e eig., evt. ruilen voor
190 D. Na 18.00 uur 04490-
-74101.
MERCEDES 230 TE, bwj.
'79, kl. wit, 160.000 km, i.z.
g.st., div. extra's, pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-457845.
Mercedes 28Q SE nw. type,
bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.
Nissan STANZA 1600, bwj
'82, ’ 3.950,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstraat 2,
Schinnen, 04493-2211
Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Nissan CHERRY 1.3
bwj. '84, wit, als nw. pr.
’6.500,-. km. 72.000. 043-
-432388.
Opel COMMODORE 2.5 S,
LPG, 1979, APK 2-'9l,
’1.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen
Opel MANTA, bwj.'Bo, i.z.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Zand-
kuilenstr. 11, Mariarade /
Hoensbroek
Opel ASCONA bwj. '84 met
LPG, trekhaak en zonnedak,
APK jan.'9l. Kl. Stegel 18,
Eygelshoven. 045-461352.
Opel REKORD 2 I S 1981
prima staat ’ 2.750,-, Kissel
46A, Heerlen, 045-723142.
T.k. Opel KADETT 13S, bwj.
'87, als nw., mr. mog. Dr.
M.L. Kingln.l33 Hoensbroek
Opel KADETT 1.3 S, hatch-
back, '81, ’4.250,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te koop Opel MANTA, sept.
'78 i.g.st. M.L. Kingstr. 3,
Puth. Tel. 04493-4004.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te k. Opel ASCONA bwj.
'79, pr. ’1.200,-. Tel.
045-463915
Opel SENATOR 3 Ltr., E,
LPG, autom., trekh., goud-
met., top-cond., vr.pr.

’ 5.500,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal
Te koop OPEL Ascona Ber-
lina-uitv. bwj. '79, i.z.g.st. m.
APK-keur! pr. ’2.450,-. H.
v.Veldekestr. 36, Sittard.
04490-28225.
Opel REKORD 2.0Sschuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.
Te k. Opel MANTA HB bwj.
'79, blok en interieur '85, vr.
pr. ’ 3.000,-. 045-230273.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. '77, APK-
gek„ ’ 1.250,-045-323178.
Opel KADETT 12S bwj. '81,
APK '91, ’2.350,-, leuke
auto. Tel. 045-323178.
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
045-723932.
Opel KADETT D 1200 N t.
'80, APK 8-'9O, pr. ’ 2.250,-
Tel. 045-444481.
Te k. RENAULT 4 F 6Bestel
okt.'Bs APK 3-'9l, ’2.950,-
Kissel 46A, Heerlen.
Te koop RENAULT 5 TL,
bwj. '81, APK 27-4-'9l, i.z.
g.st. Tel. 04454-2092.
RENAULT 5 TL, bwj. '79, kl.
blauw. Tel. 045-417795.
Te koop Subari Mini BUS
highroof, geel kent. 1985

’ 5.750,-, Kissel 46A, Heer-
len, 045-723142.
Tek. SUZUKI Jeep 410 SJ
cabrio nw. mod. '83 i.z.g.st.
’7.950,- mr. evt. Tel. 045-
-316940
Te k. Toyota TERCEL, APK
t/m jan. '91, vr.pr. ’ 1.650,-.
Rooseveltstr. 55, Brunssum.
Te k. GOLF GT 16 V bwj.
'87, rood, verlaagd, sport-
wielen. Tel. 045-414450,
tussen 15.00-16.00 uur.
VW GOLF GTI, m. bwj. 81,
compl. 16V uitgev., 15"
velg., veel access. ’ 9.900,-
-inr. mog. 045-723039.
Te k. VW GOLF CL 1.6,
70.000 km., div. extra's, 1e
eigen., bwj. '85, boekje ter-
inzage. Tel. 045-255878.
Te koop VW KEVER bwj.
'74, geh. uitgeb., APK '91,
mr. busje mog. Javastr. 38,
Roermond.
Te k. VW PASSAT LS type
'82, i.z.g.st. nw. band, nw.
uitl., APK'9I. 043-219681.
Te k. GOLF diesel, bwj. '85,
5-drs., 5-versn. 90.000 km
gel., pr. ’12.000,-. Tel.
045-324734
VW GOLF GTi, nw. mod.'B4,
veel extra's, in nieuw staat.
Inr. 8 cil. Amerikaan mogel.

’ 16.950,-. Tel. 045-717081
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
nov. '83, oud model, kk wit,
1800 cc, i.z.g.st. Burg. Sa-
velberglaan 108, Kerkrade.
Te koop GOLF '79, i.z.g.st.,
APK. R. Visscherstr. 7,
Heerlen-Molenberg.
VW CADDY Diesel, '86,
’6.250,- excl. BTW. Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Te koop GOLF GTI-uitv.,
bwj. '83, zeer mooi en excl.,
APK en VVN-keuring. Te
bevr. na 17.00 uur Nic.
Beetsstr. 10, Heerlen.
Mooie VW POLO, bwj. '80,
APK, pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-422610.
Te k. VOLVO 244 DL, bwj.
'79, i.z.g.st., op gas,

’ 3.000,-. Tel. 04492-1038.

Te koop VOLVO 340 GL se-
dan 1.4 L bwj. '85, 68.000
km, div. extra's, i.z.g.st. Pr.

’ 11.000,-. 04405-3007.
VOLVO 345 GLS 2 liter met
LPG 1982 ’3.950,-, Kissel
46A, Heerlen 045-723142.
Te koop zeer mooie VOLVO
360 GLE km. 64.000, bwj. 9-
84, vr.pr. ’9.500,-. Tel.
04493-3555 of 045-274241.
VOLVO 740 Estate, gr. kent.
bwj. 4-'B7, km.st. 77.000, 6-
cyl diesel. Tel. 04454-3655.
Te koop VOLVO 340 Deluxe
type '83, i.z.g.st. met LPG,
pr. ’ 3.750,-. 045-465167.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Opel Kadett 1200 Stationcar
5-drs. '85; Corsa '83; Kadert
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 Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Ford Taunus
1600 '82 ’3.500,-; Toyota
Corolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg.Tel. 045-314175.
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.
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
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Mitsubishi
Saporro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 ltr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Ford Escort 13 GL LPG '80;
2x Datsun Cherry '80; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
Innocenti 90 L 1e eig. '80; 2x
Citroen GSA 5-bak '82 en
'83; Renault 18 TS 1e 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 u.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS speciale voorjaars-
aanbiedingen, een greep uit
onze voorraad van 75 top-
ocassions: Suzuki Jeep '86

’ 12.900,-; Ford Sierra sta-
tioncar t.'B4 ’ 11.900,-; 3x
Escort 1300 5-drs. v.a.
’7.500,-; Escort 1300 GL
’1.250,-; Fiësta 1100 Luxe
2 kleuren ’3.500,-; Sierra
2.0 Ghia LPG '83 ’ 11.500,-
Escort stationcar '81
’4.250,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.
’1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett 1600
S '85 ’11.900,-; 3x Rekord
LPG '81 v.a. ’1.950,-;
Manta GT '86 ’ 13.900,-;
Ascona 4-drs. '82 ’3.900,-;
Kadett stationcar LPG '84
’6.500,-; Kadett 1e eig.
70.000 km, '81 ’5.750,-;
VW Polo C t.'B3 ’6.500,-;
2x Jetta LPG t.'Bl v.a.
’3.250,-; Golf LPG '78
’1.250,-; Golf Diesel '84
’11.500,-; Audi 80 GLS
’3.000,-; Renault 18 sta-
tioncar '81 ’ 3.900,-; Honda
Prelude '83 ’7.000,-; Lada
2105 GL '83 ’3.750,-; Su-
zuki Alto '84 ’ 6.900,-; Nis-
san Micra DX '83 ’ 7.900,-;
Sunny '82 ’ 4.200,-; Cherry.
t.'B3 ’ 3.950,-; Alfa Giullietta
'81 ’ 2.950,-; Skoda De Lu-
xe t.'Bs ’3.950,-; Visa
Chrono Rally uitv. '84
’8.950,-; Fiat Uno 55 '83
’6.250,-; Fiat 127 '80

’ 1.500,-; Jetta Elan '86

’ 12.900,-; Mitsubishi Cor-
dia SR '84 ’ 8.950,-; Sapor-
ro '78 ’ 1.750,-; Mazda 323
in nw .st. '86 ’ 12.500,-;
Opel Kadett City '79

’ 2.750,-. Div. inruilers v.a.

’ 750,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen. Tel. 04405-
-2896.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.

BMW 732 I aut. m. '81
’5.750,-; Escort t. '82

’ 4.900,-; Renault Fuego
'81 ’ 3.250,-; Mitsubishi
Colt '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Station '80 ’ 2.500,-
VW Golf D '79 ’2.350,-;
Honda Civic '81 ’2.500,-;
Opel Manta '79 ’1.750,-.
Inr. mog. Overbroekerstr.
54 Hoensbroek 045-211071
Opel KADETT 1600 HB GT
5-drs. '85; Mini 1000 HLE
'83; Mitsubishi Starion Turbo
EX excl. auto, sport '82;
Pontiac Sunbird Notchback
6 cyl. schakel '83; Ford Es-
cort 1600 Ghia 5-drs. '81.
Autobedrijf M.Hogenhout,
Wilhelminastr. 146 Hoens-
broek. Tel. 045-215557. In-
ruil, gar. en financiering.
AutoGarant, Off. Subaru-
Dealer biedt aan de vol-
gende degelijke en betrouw-
bare inruilauto's: Toyota Ce-
lica 1.6 coupé, wit bwj. '84;
BMW 520 i, 6 cyl. blauwmet.
bwj. '83; Citroen 1.4 BK,
rood bwj. '88 en 1.9 BK Die-
sel, wit m. uitbouw en veel
extra's bwj. '84; Ford Siërra
2.0 Laser, zwart bwj. '86 en
1.6 Laser 5-drs. met LPG,
bronsmet. bwj. '86; Ford Es-
cort 1.4 Bravo zilvermet.
bwj. '87; Escort 1.3 Bravo,
rood, m. spec. striping bwj.
'86; Escort 1.1 L 5-bak,
blauw bwj. '84; Hyundai
Pony 1.5 GLS autom.
blauwmet. bwj. '86; Lada 1.2
S, rood bwj. '86; Mazda 323
GL 4-drs. blauwmet. bwj.
'87 en 323 Stationwagon,
zilvermet. bwj. '85; Nissan
Micra 1.0 bronsmet. bwj.
'87; Opel Corsa 1.3 S, s-
bak, beige bwj. '86; Rekord,
wit, met LPG, bwj. 86; As-
cona 1.8 E 5-drs. HB,
bronsmet. bwj. '85; Ascona
1.6 LS, rood, bwj. '83 en Ka-
dert 1.3 SR bwj. '80; Peu-
geot 205 GR 5-bak bwj. '86;
Subaru 1.6 GL coupé, grijs-
met. zeer mooi, bwj. '87;
Justy 1.0 DL 5-bak, wit, bwj.
'87; Mini Jumbo 5-drs. SDX
bwj. 85 en '83; VW Golf 1.3,
5-drs. m. luxe striping, wit,
bwj. '85; Volvo 340 met LPG
1.4 blauwmet. bwj. '86; Su-
zuki Jeep SJ 410 Cabriolet
m. geel kenteken, wit, als
nieuw bwj. '84 en Alto bwj.
'82. AUTOGARANT,
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol).
Tel. 045-725588.
Audi 80 1.8 S, '88, 1e eig.,

’ 27.500,-; 80cc '86, 1e eig.,
45.000 km, ’ 16.000,-; 100
CS, '85, ’ 16.750,-; 100 CS,
'80-'B2 v.a. ’2.750,-; 80
GT coupé '81 ’9.750,-;
Opel Omega 2.0i'87 1e eig.

’ 19.500,-; Ascona '82

’ 5.750,-; Kadett Sedan
'80-'B6 v.a. ’ 2.750,-;
Commodore '80 ’2.250,-;
Kadett Combi '85-'B7 v.a.
’11.750,-; Citroen CX 25
TRD turbo 2, '87, 1e eig.

’ 20.750,-; CX 25 GTi turbo
'86, 1e ieg. ’19.750,-; Visa
14 TRS, '86, 1e eig.
’7.750,-; Visa 1.1 RE, '86,
1e eig., ’7.500,-; 2 CV 6,
'85, ’4.750,-; GSA combi,
'82, ’2.500,-; BK 14 RE
'86-'B7, 1e eig., v.a.

’ 9.750,-; Mitsubishi Lancer
1.5 GL combi '87, 1e eig.,
’16.250,-; Lancer D, '86,
1e eig. ’ 9.250,-; Galant TD,
'84, ’7.500,-; Mazda 323
GLX, '87 1e eig., ’ 14.750,-;
Toyota Corolla combi DX, D,
'86, ’ 9.250,-; Honda Prelu-
de EX, '85, 1e eig.,

’ 16.500,-; Jazz '84,
’8.250,-; Volvo 245 GLD
combi, '83, ’15.500,-; 245
GL combi, '82, ’ 10.250,-;
240 GL, '81, ’ 14.750,-; 340
autom., '84, ’7.750,-; 340
GL, '82-'B4, v.a. ’4.500,-;
Fiat Uno 55 S, '83-'B6 v.a.
’5.750,-; Panda 45, '84,
’4.250,-; Peugeot 505 SX
mod.'B7, 1e eig., ’ 11.750,-;
205 Accent '84-'B6, v.a.
’9.000,-; Saab 900i, '85,
’13.500,-; Lancia prisma
1.6i, '87, 1e eig., ’14.250,-;
Ford Scorpio 2.5 CLD, '87,
1e eig., ’20.750,-; Scorpio
2.0 GL, '86, 1e eig.,
’16.000,-; Sierra 1.8 laser,
'86, 1e eig., ’14.250,-;
Sierra '83-'B5 v.a. ’ 7.750,-;
Sierra 2.0 Sedan, '87, 1e
eig., ’ 18.000,-; Escort 1.6
GL, '87, 1e eig., ’17.500,-;
Escort 1.4 RS, '87, 1e eig.,
’16.500,-; Escort 1.3 L, '84,

’ 7.950,-; Granada 2.8i,
Ghia combi, aut., '81,

’ 5.250,-; Taunus Combi
'81, ’2.800,-; BMW 316, 4
drs., '84, veel ace,
’14.500,-; 316 autom., '82,
’6.750,-; 323i, '81,
’8.250,-; 320 autom., '81,
’7.250,-; 525, '81,

’ 5.000,-; 728, '80,
’3.750,-; VW Golf CL D,
'84, ’10.750,-; Golf C
Avance '87, 1e eig.,
’16.900,-; Jetta D, '85, 1e
eig., ’ 12.500,-; Passat D
combi '84, 1e eig.,

’ 10.500,-; Passat Rimini
'84, 1e eig., ’8.000,-; Pas-
sat combi aut., '82, ’ 6.750,-
Renault 25 GTS '86,1eeig.,
’14.250,-; 9 GTL, '83,

’ 3.900,-; Lada 2104 combi,
'86, ’6.750,-; 2105, '85,
30.000 km., ’3.750,-; Alfa
Giullietta 1.8 '80, ’1.250,-.
Tal van goedkope inruil-
auto's van SINT MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. Tel. 045-229080
Te koop Hyundai Pony 1200
L bwj. '83; Talbot Horizon
1.3 LS bwj. '84; Zastava
1100 bwj. '83; Fiat 128 Rally
bwj. '76; Talbot Solara bwj.
'82; Audi 100 GL 5/E aut.
bwj. '81. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's zijn APK-
gek. Automobielbedrijf H.J.
van OPHOVEN, Peyersfr.
128 C Echt, 04754-81757.
Te k. BMW 320/6 5-bak bwj.
6-'B2 LPG i.z.g.st. ’ 6.750,-
-inr. evt. Tel. 045-316940
Te k. Ford FIËSTA 1.1 bwj.
'79, kl. blauw, APK tot 2-'9l,
vr.pr. ’1.000,-. 04492-103^
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! 2 jaar ga-
rantie mogelijk op auto's bo-
ven ’ 5.000,-. Auto van de
week!! Honda Civic 1.4 GL
16 klepper grijs/met. '88;
Opel Kadett 1.6 SLS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi '84; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; Ford Escort 1.3 la-
ser wit spec. aanbieding '86;
Mazda 323 HB 1.3 beige '86
Mazda 323 HB 3DX 1100
beige '82; VW Golf Avance
1.8 I groenmet. met veel ex-
tra'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; Lada 1200 S rood
met gas '84; Volvo 360 In-
jection sedan met gas grijs-
met. '87; Volvo 360 2.0 GL
rood excl. auto met veel ex-
tra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's, duurste
uitv. '85; Citroen Visa Lea-
der S6als 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;
Opel Kadett HB 12S, '83;
Lancia Bèta HPE 2.0 IE
blauw excl. auto '83; Peu-
geot 205 XE spec. uitv. wit
'86; Ford Escort 1.3 aut.
goudmet. '79; Mazda 626
bruinmet. '81; Mitsubishi
Colt GL grijsmet. '81; Ford
Fiësta 1100 L rood '78; Seat
Ronda 1.2 GL, blauw, '84;
Seat Ronda 1.6 GLX grijs
met. '83; 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 en
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jaarvolledige garantie!!
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook Uw adres voor al-
geheel 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
Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
FIËSTA'79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
KADETT 12 N op gas '80
APK ’ 2.750,-; Datsun
Cherry '82 APK ’2.750,-;
Ford 1600 '79. 04499-3398.
Mitsubishi GALANT '80
’1.900,-; Renault Fuego
1600 '81 ’4.500,-; Honda
Civic automaat '80 ’ 2.900,-
VW Golf D '79 ’3.600,-.
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf
045-311078.
Tek. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.
Te k. SUZUKI Alto 3 drs. bwj
10-'B4 als nieuw ’5.250,-.
Tel. 045-453572

Autohandel Johan
SCHMIDT biedt aan: Mazda
626 GLX coupe bwj.Bs veel
acces, ’ 11.500,-; Fiat Re-
gata 85 S bwj.'Bs ’ 5.500,-:
Fiat Panda 45S bwj.'B3
klapdak ’ 3.500,-; Lada
2105 GL bwj.'B4 ’2.000,-;
Peugeot 305 GL bwj.'79
’1.450,-; Capri 2 2300 S
bwj.'7B ’1.250,-. Hommert
24a, Vaesrade kruispunt
Schinnen.
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
L, bwj. '81. Tel. 04490-
-33190.
Suzuki Alto Swift '87; Suzuki
Alto '82; Suzuki Alto autom.
'85; Toyota Starlet '82; Opel
Kadett Sedan autom.'B6;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Audi 100 D '84; Volvo 360
'85; Mercedes bus 207 D '86
BMW 316 200 D '85; BMW
316 wit, '85; BMW 320i'86.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keur., alle autorep.
Ford Escort 1100 L'B3; Ford
Siërra '86; Honda Quintet
'81; Opel Ascona Berlina '80
Ford Taunus '79. APK-keu-
ringen ’ 60,-. Grote beurt
plus APK ’240,-. Garage
John OSOJNIK, Tripstraat
24, Eygelshoven. Tel. 045-
-460734.
Te k. Opel SENATOR 2.8 S,
bwj. '79, aircond., sunroof,
pullman-bekl., sportv. vr.pr.

’ 2.750,-. Schaesberger-
weg 172, Heerlen.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
KADETT 13 LS '87; Kadett
sedan 13 LS'B6; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S2x '84; Corsa 12
S '84; VW Jetta '80; Fiat
Panda '86. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.

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 SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
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
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot ot
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915
VW GOLF Caddy Diesel '86;
VW Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 '78. Kissel
42. Heerlen.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te k. 3-delig BBS sportvel-
gen v. Ford 8J en 10Jx15.
045-323753 na 17.00 uur.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Motoren

Krad Kluft
Kleding v. motorrijders

In- en Verkoop
Voordelige nieuwe

merkartikelen.
Adalbertsteinweg 97

Aachen 09-49-241 -511507
U.S.A. import Intruder SU-
ZUKI VS 1400, bwj. 1-1189,
km.st. 1050. 043-633204.

(Brom)fietsen
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. VESPA Ciao met helm

’ 350,-. Tel. 045-270163.
Te k. RACEFIETS Gazelle,
12 versn., nw. st., pr. ’ 450,-
-na 18.00 uur 045-724071.
Te koop HERENFIETS City-
bike 15 versn., 6 mnd. oud,
pr. ’350,-. Julianastr. 3,
Schinveld.
NIEUW Vespa Ciao Pro in
de kleur zwart, ’ 1.345,-. Fi-
nanc. mog. v.a ’4O,- per
mnd. bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.

Watersport
Te koop SURFPLANK Fa
nat. Litebat 320 compl. 2
steamers 5 mm mt. 50 en
36, nw.pr. ’4.000,-, vr.pr.
’2.000,-. Thorbeckestr. 70,
Heerlen.

Vakantie
JAARSTALLING (afge-
sloten) voor caravans, boten
te Nuth. Te1.04493-1304.
ZOUTELANDE/West Kapel-
le. Te h. 4 kamerapp. op 300
m van strand en duinen. C.v.
en t.v. Nog vrij met pasen en
juni/juli. Tel. 01188-2349 (na
18.00 uur). .__
ELZAS te h. 6-pers. vak.
huis in park met tennisb. en
zwemb. Tel. 043-644283
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (België). . Tel.
045-210575.
Paasvakantie in OOSTEN-
RIJK Maria-Alm, te huur
woning v.a. ’315,-. 045-
-410353 's avonds
Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eïfel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
LAUERSOOG, 6-pers. bun-
galow v. alle gemakk. voorz.
met visbootje aan de steiger
te bevr. 05987-12093.

Caravans

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, ’l5O,- 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 koop CARAVANS o.a.
Tabbert enz. v.a. ’ 2.500,-.
Tel. 09-49-24076669.

Te k. goed onderh. oudere
TOURCARAVAN, Astral,
3.80 m., met voort., ijskast
en kachel, na 18.00 u. Tel.
04454-2910.
Te koop KAMPEERAUTO
4-pers., type Hanomag
Hensel F 25 Diesel, met
Tabbart opb., mcl. luifel, fiet-
senrek en imperial, pr.

’ 9.990,-. Inr. motor mog.
Tel. 045-740406.
HOBBY Lux type 495, badr.
voort. 4 a 5 pers. Tel.
04498-54664.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.
ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te koop STACARAVAN te
Bree (B), pr.n.o.t.k. Tel.
045-221411.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tei.
043-645079

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergrach. 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. heilige BIRMAAN Kit-
tens met stamb., ingeënt en
ontwormd. Inl. 04450-2461.
Te k. MECHELSE Herder, 5
mnd.oud, teef, lief voor kind
goede waakhond. Tel.
04492-3421
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
cocktail-ent. ’32,-; STERI-
LISATIE poes ’ 65,-; castr.
kat ’ 32,50. 045-244247.
Te k. West-Highland-White-
Terriërs met STAMBOOM, 8
wkn., ingeënt en en ontw.
Tel. 013-637592.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Te koop bruine PINCHER
en valkparkiet. Grasbroek 5,
Heerlen, na 17.00 uur.
Te koop BIJENVOLKEN,
goed onderh., in goedeSim-
plex kasten. J. Schoon-
broodt, Kluisstr. 45, Doenra-
de. Tel. 04492-1255.
Gratis jonge POESJES, zin-
delijk, na 12.00 uur. Tel.
045-726673.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.

Bloem & Plant
Te koop BLOEMENKAS,
3.60x2.60x2.50 hg. Tel.
043-644994.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/ol
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 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.
1e soort GRASZODEN

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

Opleidingen
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europawelg-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 2800SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
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.

Rijles
Autorijschool FREDERIKS
bedankt voor het behalen
van mijn rijbewijs in 24
lessen. Tiny.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Hoi! Ben jij het ook ZAT in
het weekend alleen iets te
ondernemen? Wij zijn een
groepje jongelui, 25 tot 35 jr.
omgeving Nuth en Beek en
zoeken uitbreiding voor
onze (vrij-)gezellige club!
Stuur ons 'n briefje o.nr.
B-4101 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vrouw, gesch., 57 jr., zoekt
lieve eerlijke partner tussen
55/62 jr., beslist goed milieu.
8r.0.nr.8-4108, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Niemand om mee op vak. te
gaan? Buro HERMES be-
midd., vraag folder 04180-
-14504 (11-13 u.; 18-19 u.)

Baby en Kleuter
Te k. WANDELWAGEN z.g.
a.n. nw.pr. ’435,- voor
’150,-, donkerbl. fluweel.
045-317661 na 15.00 uur.
OCCASION zeldz. mooi ba-
by/kinderledikant, Italiaans
fabrikaat, turquoise/rose la-
que, optrekb.zijwanden, 2
laden, 60x130, koperen rol-
lers, nw.pr. ’1.200,- thans
’650,- event. met compl.
bedgarnituur. Als nieuw. Tel.
04499-3010.

Kapper/Cosm.
HARSNAGEL Styliste bij u
aan huis. Nagelverlenging,
nagelversterking. Ook voor
nagelbijters. Bel. v. afspr.
Bel v. afspr. 045-224709.

Radio e.d.
fê k. STEREO-TOREN;
dubb. cass., platensp., mcl.
2 boxen 40 W, pr. ’275,-.
Tel. 045-231346.

Computers
ATARI 520 ST met disk-
drive en monitor veel soft-
ware ’ 800,-. 045-319264.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tél. 045-
-719966.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-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.
VIDEO'S, kleuren TV's, v.a.
1982 en stereo-torens. Tel.
04406-12875.

Literatuur
Te k. compl. BOEKENPAK-
KET Engels en Frans 1e jrs.
opl. tot vertaler. 043-619529

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst(B) 09-32-12261156
Compl. eiken SLAAPKA-
MER ca. 1920 te koop. Vr.
pr. f 1.500,-. 045-310706.
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.

Bel de Vakman -
Keukep-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! .

Voor al uw tuinwerkzaamheden
Bel: 04492-4340.. ■

/—\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J.AdaiTlS

Voor al uw dakwerkzaamheden L
Tel. 045-726716.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ot
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
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
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Ook voor DAKREPARA
TlE'S. Bel Koehen 045-
-441693. ]
Uw DIEPVRIES, koelkast
wasautom., ook bedr. instaH
defect? Garantie op de rfr
paratie, geen voorrijkoste'
en korting op onderdelen
Bel direct 045-726206. _.
Voor SIERBESTRATINÖ'
terras, oprit en vakmai);
schap, Stratenmakersbedril
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel
045-313956. j
Voor al Uw WAND- e"
vloertegelwerk. Bel 045'
227028.
SCHILDERS kunnen al u* \binnen en buitenwerkzaarf J

heden aann. 045-323883.^ <
Te k. afrasteringen en poo<' !

ten tegen concur. prijzen-;
VEENSTRA Hekwerken. T* ]
045-316238. Fax 04*
324791.

Muziek—--m-mW^mwawa3w^+-nw-w--am---7^

m___^__________A^__ IW _f
(Bij de Markt)

Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizer* j
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, ï

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. en*- J

Altijd leuke aanbiedingen en occasions. n
A

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MW{
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S te koop gevraagd Voor bruiloft en partij, OP' 1
Tel. 045-410043. GANIST met zang en trom' <
Gezocht BASSIST en toet- Pe| ks ■" n°9«£* aannem* |
senist voor rockband. Tel. 'el. 045-231326. . i
04492-4523. PIANOSTEMMEN en rep*
PIANO of vleugel? Kopen ol %'f "De Tuner" Tel. 045|»
huren? De grootste keuze 231^°- -—'
bij Van Urk. Vraag offerte. Te koop pim. 500 LP'S, i-Z-9 J
Bel. 010-4363500. Van Urk st., vr.pr. ’2.000,-. T 0:Westersingel 42, R'dam. 045-318326. 0->

Kachels/Verwarming

C.V. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451--VR-HR ketels.

_
KACHELS, grote keus. De KACHELS, keuze uit 200 st
Kachelsmid, Walem 21, Jac. Köhlen, Rijksweg ■*Klimmen. Tel.: 04459-1638. 104, Sittard. 04490-13228^

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.

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

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

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE- Voor Piccolo's
SULTAAT! Bel: 045-719966. zie verder pagina 8
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Nieuwe eigenaars hebben zelf overnameprijs bepaald

Aandeelhouders kwaad
over verkoop Macintosh

Van onze redactie economie
f «tiERLEN - Het plan om de controle over Macintosh over te. aoen aan een nieuwe vennootschap waarin vier Macintosh-be-stuurders de belangrijkste eigenaars worden, is volstrekt on-
i aanvaardbaar. De nieuwe eigenaars van Macintosh hebben im-. S zelfde prijs kunnen bepalen die ze straks moeten betalen,

zegt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die op-Komt voor de belangen van alle aandeelhouders. De VEB, een^t de affaire hoog op en wil zo snel mogelijk een vergade-
lr»g beleggen voor de kleine Macintosh-aandeelhouders.
e Positie van' de kleine aandeel-houders wordt door de bijzondere

hluuructie die DSM en Macintosh"Zu , bedacht, volledig onderuit-eenaald, meent de VEB. „De direc-
v.7 e

**
de raad van commissarissen*<ui Macintosh hebben besloten alleoezittingen te verkopen en hebbenevens zelf de prijs vastgesteld,aar is niks op tegen, maar het is

ernstig dat zes van de zeven'nensen die deze beslissingen heb-ben genomen, koper worden in de«leuwe vennootschap, öf directeurvan grootaandeelhouder (56Procent) DSM. De kleine aandeel-
pnUu,ers worden niet geraadpleegd«n blijven achter met aandelen ineen bedrijf dat alleenmaar over kas-geld beschikt," zo luidt de klacht.

Gedwongen
En omdat DSM tevreden is met de«gesproken prijs van 45 gulden peraandeel worden de overige aan-deelhouders gedwongen ook voordat bedrag hun aandelen in de on-derneming Macintosh van de handte doen. De VEB vindt die prijs veelte laag. Veel aandeelhouders voelenzich duidelijk bekocht, gezien hetjeitdat vorig jaar de koers nog vaakboven de ’ 50,- heeft gelegen. Bo-vendien is Macintosh nu na eenenorme herstructurering en na mil-joeneninvesteringen moeizaam om-gevormd van een textielonderne-v^ng tot een winkelbedrijf. Vorig
m

3r ?^n nog aanzienlijkekosten ge-haakt om de textielproducerende
£oot te saneren. En net nu de toe-?°mst er veelbelovend uitziet, metors hogerewinsten in het verschiet

het bedrijf overgenomen«oor het Macintosh-management.

„Het moment is goedgekozen", zegt
VEB-directeur mr R. de Haze Win-
kelman smalend.

Spoedvergadering
„Als de handelwijze van Macintosh
wordt aanvaard, is geen aandeel-
houder in Nederland meer zeker
van zijn bezit. De VEB is van me-
ning dat nu op zo kort mogelijke ter-
mijn een aandeelhoudersvergade-
ring moet worden gehouden waar
de kleine aandeelhouders de kans
krijgen om het bod te bespreken.
Als blijkt dat ze in meerderheid be-
zwaren hebben tegen de gang van
zaken, dan zal een andere formule
gekozen moeten worden waardoor
ook aan hun belangen recht gedaan
kan worden." De VEB stelt voor dat
DSM dan zoals afgesproken het be-
lang van 56 procent tegen de afge-
sproken prijs aan de kopers over-
draagt, terwijl de andere aandeel-
houders hun belang in de onderne-
ming kunnen houden.

Geen schoonheid
Een woordvoerder van DSM geeft
desgevraagd toe dat de gekozen
constructie niet in aanmerking
komt voor de schoonheidsprijs.
„Maar alle andere oplossingen ble-
ken niet realistisch." Hij laat weten
niet in te zien hoe de andere aan-
deelhouders 'in meerderheid' be-
zwaar kunnen maken tegen de gang
van zaken zoals de VEB wil, daar ze
samen slechts 44 procent van de
aandelen in handen hebben. Ook de
klacht van de VEB over de te lage
prijs die de nieuwe vennootschap
voor de aandelen zou bieden,
spreekt hij tegen. „Het bod van 45
gulden is liefst 19 maal de netto-
winst per aandeel, dat lijkt ons een
zeer redelijke prijs."beurs-

overzicht
Herstel
AMSTERDAM - De Amster-damse effectenbeurs heeft zichuinsdag langzaam weten te her-benen van de verliezen van devoorgaande dag. Opnieuw wer-aen yeel koersverschuivingen
vooral veroorzaakt door gebrekaan handel. De totale omzetKwam uit op f 1239 miljoen,waarvan de aandelen f 685 milljoen voor hun rekening namen
De koersstijgingen hadden hoedan ook wel tot gevolg, dat dealgemenekoersindex 2,4 punt om-hoog ging naar 197,5. In de ontwikkelingen op de obligatie-
markt viel weinig lijn te ontdek-ken. De hoogstrentende staatsle-ningen waren onveranderd totjets beter, maar de lagerrentende
leningen moesten soms wel 0,3
Punt prijsgeven. De internatio-
nals begonnen voorzichtig beter,maaraan het eindevan derit wa-
£en enkele daarvan behoorlijk
hoger. Relatief veel werd er nog
Sedaan in Amev, die het meest
verhandelde fonds van de beurswas. Lang niet iedereen zag de
vorming van een Europese finan-
ciële groep van Amev, Verenigde
Spaarbank en de Belgische AG-
Sroep zitten. De koers van Amev
zakte weg naar f 59,20. De ande-re verzekeraars konden juistmeer dan een gulden aan de
K°ers toevoegen.

dividendhervatting bij IHC
galand leverde f 1 winst op
1 43,50. KBB steeg f 3,50 naar
'73,50, MHV f 2,10 naar f 22,
°°ls f 3 naar f 162,50 en Volkerstevin f 2,70 naar f 79,70.
ACP, dje het dividend gaat pas-aren, trok f 3,20 aan naar
1-58,70. LCI Computer, die tij-
dens de jaarvergaderingeen for-se groei in de eerste maanden be-kendmaakte, 'noteerde exdivi-cjend en daarmee rekening hou-dend steeg de koers f 1,20 naar

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 111,30 112,80
Ahold 127,00 130,40
Akzo 128,00 129,50
A.B.N. 38,90 39,30fAlrenta 153,50 153,70
Amev 60,50 58,20
Amro A. in F. 88,60 88,70
Amro-Bank 78,30 78,50
Borsumij W. 74,00 74,00
Bührm.Tet. ■ 61,00 62,70
C.S.M.eert. 79,20 80,10
DAF 33,40 34,80
DordtPetr. 129,70 131,70
DSM 117,60 119,60
Elsevier 80,10 81,20
Fokker eert. 40,10 40,80
Gist-Broc. c. 28,60 29,00
HCS Techn. 12,40 12,80
Heineken 111,80 113,90
Hoogovens 79,40 80,60
Hunter Dougl. 95,40 95,00
Int.Müller 93,00 94,00
KLM 35,00 35,70
Kon.Ned.Pap. 42,10 43,10
Kon. Oüe 143,20 145,50
Nat. Nederl. 73,60 74,90
NMB Postbank 51,80 52,40
Nedlloyd 98,30 99,30
Océ-v.d.Gr. 298,00 298,00Pakhoed Hold. 171,00 169,00
"J}'PS 42,30 42,60 e"useco 97,10 98,00Kodamco 79,70 79,90Kohnco 9360 94,20
Stork VMF 49,20 49

,
60V^RVer_,„,_ 147,50 148,90eZ'^U !«.« 102,10VolmacSoftw. 43,70 44;50wi 39,30 39,70

wf,^, 63.60 66,60Wolters-Kluwer 51,00 51;60
Binnenl. aandelen

ak fn g 35.50 38,70
a unGV 240'50 247,00
_^b !_"«__ 27'20 27,20Alg.Bank.Ned 40 00 .g soABN(div'9o) 38 00 379ÖAsd Opt. Tr. 19,90 1960Asd Rubber 5,45 540Ant. Verff. 410,10 41010Atag Hold c 95,00 92^50Aut.lnd.R'dam 85,00 8700
BAM Groep 91,00 9L50
Batenburg 90,50 9150
Beers 130,00 130,00
Begemann 146,00 145,50
Belindo 319,50 320,50
Berkei's P. 5,20 5,15
Blydenst.-Will. 29,90 31,40
Boer De, Kon. 335,00 334,90
de Boer Winkelbedr. 64,00 64,20
Bols 159,50 162,50
Boskalis W. 14,90 15,20
Boskaüs pr 18,20 18,70
Braat Beheer .45,30 45,50

Breevast 18.00 17.90
Burgman-H 3300,00 3300.00
Calvé-Delft pr 825,00 825,00
Calvé-Delft c 968,00 970,00
Center Parcs 48,80 49,00
Centr.Suiker 78,50 79,10
Chamotte Unie 6,90 6,80
Cindu-Key 297,00 293,00
Claimindo 316,00 314.00
Content Beheer 23,50 23,40
Cred.LßN 49,30 49,00
Crown v.G.c 87,00 87,00
Delft Instrum. 51,20 51,20
Desseaux 240,00 247,00
Dorp-Groep '37,50 39,20
DSM(div'9o) 113,00 113.00
Econosto 361,50 361,80
EMBA 125,00 125.00
Eriks hold. 117,50 117,50
Flexovitlnt. 91,00 93,50
Frans Maas c. 104,80 105,00
Furness 133,50 134,50
Gamma Holding 83,00 83,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 30,50 30,80
Geveke 46,00 46,00
Giessen-deN. 265,00 b 290,00
GoudsmitEd. 407,00 411,00
Grasso's Kon. 144,80 146,00
Grolsch 146,00 147,50
GTI-Holding 196,00 a 196,00
Hagemeyer 110,30 108,50
Idem'/_div.'B9 108,50 105,00
HAL Trust B 14,70 14,70
HAL Trust Unit 14,70 14,80
H.B.G. 183,00 186,00
Hein Hold 95,00 97,20
Hoek's Mach. 175,00 176,00
Heineken Hld 95,00 97,20
Holl.SeaS. 1,11 1,12
Holl. Kloos 500,00 503.00
HoopEff.bk. 9,70 9,70
Hunter D.pr. 4,40 4,40
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 42,50 43,50
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 27,20 27,00
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 46,50 46,00
Kempen Holding 15,20 15,10
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 70,00 73,50b
KBB c. 70,00 73,50
Kon.Sphinx 130,00 130,00
Koppelpoort H. 300,00 300,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 65,50 d 67,80
Macintosh 40,80 44,50
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 62,50 63,00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,50 6,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00bMoeara Enim 1191,00 1195,00
M.Enim 08-cert 15850,00 15850,00Moolen en Co 27,50 27,50
MulderBosk. 76,00 76,00
Multihouse 7,60 7,70
Mynbouwk. W. 415iü0 415^50Naeff 300.00

NAGRON 49,50 49,50
NIB 612,00 612,00
NBM-Amstelland 18,70 18,50
NEDAP 367,00 368,00a
NKF Hold.cert. 339,00 339,00
Ned.Part.Mij 41,60 41,70
Ned.Sprmgst. 10000,00
Norit 1025,00 1030,00
Nutricia gb 77,00 79,00
Nutricia vb 85,00 85,50
Nijv.t.Cate 93,60 94,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 70,60 70,70
OTRA 222,00 227,00
Palthe 98,00 f 100,00
Philips div.'9o 40,70 40,90
Pirelli Tvre 33,50 33,40
Polygram 33,90 34,10
Polynorm 112,50 113,00
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 45,60 45,60
Reesink 74,00 75,00
Riva " 49,00 49,00
Riva (eert.) 47,00 47,00
Samas Groep 69,00 71,00
Sarakreek 30,00 30,00
Schuitema 1300,00 1310,00
Schuttersveld 44,00 44,50
Smit Intern. 67,50 67,50
Stßankiers c. 23,10 23,50
Stad Rotterdam c 47,80 48,90
Telegraaf De 92,00 94,00
TextTwenthe 344,00 343,00
Tulip Comp. 36,10 36,00
Tw.Kabel Hold 153,00 155,00
Übbink 83,50 84,40
Union Fiets. 33,00 33,00
Ver.Glasfabr. 337,00 332,00
Verto 70,80 70,80
Volker Stev. 77.00 79,70
Vredestein 20,50 21,00
VRG-Groep 66,50 66,90
Wegener Tyl 177,50 178,00
West Invest 24,00 24,00
West Inv. wb. 105,00 103,00a
Wolters Kluwer 202,00 204,00
Idem div.'9o 50,00 50,50
Wyers 44,50 45,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.50 37,30
ABN Aand.f. 72,90 72,50
ABN Beleg.f. 56,50 56,50
ALBEFO 51,30 51,30
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,00
America Fund 288.00 298.00
Amro Eur.F. 73,10 72,60
Amro Far E.F. 58,40 59.30
Amro Neth.F. 75,70 75,20
Amro N.Am.F. 60,60 60.60
Amro Obl.Gr. 154,70 154,70
Amvabel 76,50 76,50
AsianTigersFd 62,30 62,00
AsianSelFund 48,20 48,50

BemcoAustr. 51,00 51,00
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 106,00 106,50
CLN Obl.Waardef. 100,90 100,90
Delta Lloyd 43,30 43,00
DP Am. Gr.F. 24,50 24,60
Dp Energy.Res. 47.10
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59.70 59,60
Eur.Ass.Tr. 10,50 b 11,00
EOE DuStlnF. 299,00 298,00
EurGrFund 63,00 62,50
Euro Spain Fd 7,90 7,90
Gim Global 49,00 49,00
Hend.Eur.Gr.F. 223,60 224,00
Henderson Spirit 63,00 63.20
Holland Fund 74,00 74,50
Holl.ObLFonds 117,50 116.60
Holl.Pac.F. 102,00 99,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 45,00 45,30
Intereff.Warr. 240,00 250,00
Jade Fonds 165,50 166,00
Japan Fund 23.90 24,70
Jap.lnd.Alpha Fd 10600,00 9750.00
Japan Rot. Fund yen 8600,00 8160,00
Mal.Cap.F. $ 8,10 8,50
Mees OblDiv.Fonds 97,80 98,00
MX Int.Vent. 50.10 50,10
Nat.Res.Fund 1370.00 1370,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,20 40,20
NMB Global F. 47,70 47,70
NMB Oblig.F. 35,00 35,00
NMB Rente F. 102,80 102,70
NMB Vast Goed 38,10 38.00
Obam, Belegg. 215,50 216.00
OAMF Rentef. 13,00 12.95
Orcur.Ned.p. 47,70 47,70
Pac.Dimension - 100.00
Pac.Prop.Secf. 44,50 44,50
Pierson Rente 100,90 100,50
Postb.Belegg.f. 51,80 51,80
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 b
Rabo Obl.inv.f. 73,70 73,90
Rabo Obl.div.f. 48,30 48,40
Rabo Onr.g.f. 84,10 84,00
Rentalent Bel. 133,80 133,80
Rentotaal NV 30,90 31,00
RG groen 50,40 50,50
RG blauw 49,70 49,80
RG geel 48,00 48,10
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,00 89,90
ScüTech 17,10
Technology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 207,00 217,00
Trans Eur.F. 82,00 83,50
Transpac.F. 394,00 400,00
Uni-Invest 121,00 121,00
Unicolnv.F. 78,60 79,00
Unifonds 38,70 40,00
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,30 130,30
Venture F.N. 41.00 41,00
VIB NV 87,80 87,80
VSB Mix Fund 51,10 51,10
WBOInt. 71,10 71,00
Wereldhave NV 200,80 200,40

I Yen Value Fund 81,40 81,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98.70 b 98,70b
3'/_ EngWarL 33,00 33,30
5% EIB 65 99,60 99.60

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal lnd 37,00 36,00
Amer. Brands 64.80 64,60
Amer. Expres 25,30 d 26,00
Am.Tel.& Tel. 42,00 41,30
Ameritech 59.70 59,60
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,00 28,70
Atl.Richf. 115,20 116,20
BAT Industr. 7,80 7,65
BellAtlantic 94,10 95,10
BellCanEnterpr 41,00 41,00
Bell Res.Adlr 0,20
BeU South 54,40 54,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19,60 19,60
Boeing Comp. 71,70 71,25
CDL Hotels Int. 0.88 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,00 16,50
Citicorp. 23.00 24,30
Colgate-Palm. 59,50 59,00

"Comm. Edison 34,70 34,50
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 20,70 20,50
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00b
DaiwaSec. yen 1380,00 1430,00
Dow Chemical 66,00 65,00
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 39,10 39,20
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00 154,00
Exxon Corp. 46,25 46,25
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42.50
Ford Motor 47.25 47,30
Gen. Electnc 63,80 63,75
Gen. Motors 46,10 45,50
Gillette 51,50 51,50
Goodyear 36,00 36,00
Grace & Co. 30,00
Honeywell 88,20 88,20
Int.Bus.Mach. 105,00 106,00
Intern.Flavor 58,70
Intern. Paper 51.60
ITT Corp. 53,50 52,70
KBenson ® 5017,00
Litton Ind. 73,00 72.50
Lockheed 36,00 35,90
Minnesota Mining 81,00 81,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,80 61,80
Morgan $ 36,30 36,30
News Corp Auss 10,40 10,40
Nynex 81,40 81,30
Occ.Petr.Corp 27,40 27,40
Pac. Telesis 46,40 45,70d
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 61,10 62,75
Philip Morris C. 39,25 39,25
Phill. Petr. 25,70 26,40
Polaroid 46.00 45,80
Privatb Dkr 280,00 274,50

Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 573,00 573,00
Saralee 29,50
Schlumberger 52,00 52,20
Sears Roebuck 38,90 39,00
Sony (ven) 42,50 43,50
Southw. Bell 56,40 56,60
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,00 33.60
Texaco 59,00 59,00
Texas Instr. 36,20 36,50
The Coastal C. 30,70 30,80
T.I.P Eur. 1,86 1,80
ToshibaCorp. 1020,00 1080,00
Union Carbide 22.00
Union Paeific 72,50 72,00
Unisys 15,40 15,40
USX Corp 35,60 35.50
US West 73,60 73,80
Warner Lamb. 106,40
Westinghouse 75,50 74,80
Woolworth 63,10 62,70
Xerox Corp. 55,60 55,30
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 52,50 51,00
Am. Home Prod. 192.00
ATT Nedam 79,00 78,00
ASARCO Ine. 44.50
Atl. Richf. 218,00 220,50
Boeing Corp. 135,50 134,50
Can. Paeific 37.00 38,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30,00 30,00
Citicorp. 42,90 42,50
Colgate-Palm. 112,00 113,00
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 123,00 123,00
Eastman Kodak 72,50 72,50
Exxon Corp. 87,00 86,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 121,50 121,00
Gen. Motors 86,00 86,00
Gillette 98,00 98,00
Goodyear 70,00 69,00

" Inco 48,50 48,00
1.8.M. 197,00 197,00 d
Int: Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 68.00 67,00
Merck & Co. 131,50 132,00
Minn. Min. 154,00 155,00
PepsiCo. 116,00 118,00
Philip Morris C. 73,00 76,00
Phill. Petr. 48,00 49,00
Polaroid 80,00 80,00
Procter & G. 127,00
QuakerOats 83,00 85,00
Schlumberger 98,80 98,50
Sears Roebuck 74,00 73,50
Shell Canada 61,50 61,50
Tandy Corp. 61,00 62,50
Texas Instr. 67,50 68,00
Union Paeific 137,00 137,00
Unisys Corp 31,00 31,00
USX Corp 66,50 66,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 145,00 143,00
Woolworth 119,00 117,50
Xerox Corp. 96,00 95,00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97.30
10Amev85 101,75 101,75
11 Amev 86 91,00 91,00
10 '/■, Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 93,50 93,50
53/. Amro 86 90,00 90.00
Amro Bank wr 8,10 9,00
Amro zw 86 72,30 72,30
9 BMH ecu 85-92 94,70 95.40
7 BMH 87 93,20 94.00
lO'/nEEG-ecu 84 99,35 99,40
9..E18-ecu 85 95,80 95,80
12'/_ HlAirl.F 94.90 94.90
11V.NGU83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2'/.NMB Pb.B6 82.20 82.20
NMB Postb.war. 78.00 80,00
8% Phil. 86 97,90 97,50
6% Phil.B3 98,00 98,00
11Rabo 83 101,90 101,50
9Rabo 85 93,00 94,00
7 Rabo 84 96,00 97,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,30 5,30
Bredero aand. 22,00 22,00
Bredero eert. 20.00 20,00
11 Bredero 22,00 a 22,00 a

LTVCorp.' 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,79 0,81
7V_ RSV 69 86,50 86,50

Parallelmarkt
Alanheri 26,00 26,00
Berghuizer 32,50 33,40
Besouw Van c. 52,70 52,70
CBI Barin Oc. 1860,00
Comm.Obl.F.l 95,00 95,20
Comm.Obl.F.2 94,40 94,50
Comm.Obl.F.3 94,90 95,20
De Drie Electr. 32,50 b 32,20
Dico Intern. 102,00 102,00
DOCdata 24,40 25,00
Ehco-KLM Kl. 37,60 38,00
E&L Belegg. 1 74,30 73,20
E&L Belegg.2 74,20 73,60
E&L Belegg.3 76,10 75,80
Free Rec.Sh. 31,30 31,30
Geld.Pap.c. 64;40 63,70
Gouda Vuurv c 99,50 99,00
Groenendijk 36.00 34,00
Grontmij c. 192,00 193,00
HCA Holding 53,60 53,50
Hes Beheer 259,50 258,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,35 3,35
Interview Eur. 8,90 8,80
Inv. Mij Ned. 47,00 47,20
Kuehne+Heitz 47,50 47.50LCI Comp.Gr. 82,50 83.00 d
Melle 305,00 a 305,00
Nedschroef 126,30 125,80

Nevas st.(cert) 0,69 0,72
Nevas st.(cpref) 0,63 0,68
Neways Elec. 9,90f 9,90
NOG BeLfonds 32,00 32,00
pan paeific 10,60 10,60
Pie Med. 12,10 12,00
Poolgarant 9,00 9,00
Simac Tech. 17,50 17,10
Sligro Beh. 52,50 53,00
Verkade Kon. 405,00 404,50
VHS Onr. Goed 14,40 14,40
Weweler 82,50 82,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 250 o,loa 0,10
abn p apr 40,00 256 1,20 1,00
ah c apr 130,00 282 1,20 3,00
akzo c 093 150,00 405 16,00 a 16,00
amev c apr 55,00 233 5,90 3,50
amev c apr 60,00 183 1,80 0,80
amev c jul 60,00 185 3,50 2,40
buhr p jul 60,00 217 3,30 2,60
coc c apr 280,00 177 6,20 8,90
coc c apr 285,00 647 3,70 5,50
coc c apr 290,00 251 2,10 3,20
coc p apr 270,00 269 1,80 1,00
coc p apr 280,00 184 4,40 2,50
coc p apr 285,00 543 7,00 3,90
goud c mei 400,00 341 2,30 3,00
hoog c apr 70,00 268 9,30 11,00
hoog c apr 90,00 290 0,30 0,20
hoog c jul 80,00 193 3,50 4,30
hoog c jul 85,00 400 2,10 2,80
klm c apr 35,00 233 1,00 1,201
klm c jul 40,00 289 0,70 0,90
nedl c apr 100,00 557 2,80 2,70
nedl c jul 100,00 401 6,50 7,00
natn c apr 70,00 923 3,90 5,00
natn c jul 70,00 181 4,90 6,30
natn c jul 75,00 919 2,30 3,10
natn c jul 80,00 613 0,80 1,20
natn c okt 75,00 201 3,40 4,00
natn c okt 80,00 578 1,70 2,20
natn c j92 70,00 211 11,90 12,10
natn p apr 75,00 240 2,50 1,50
natn p jul 70,00 228 2,00 1,40
obl c aug 95,00 300 0,20 a 0,05
phil c apr 40,00 636 2,40 2,80
phil c jul 35,00 250 7,60 a 7,70
phil c 093 30,00 429 17,10 17,20
phil p apr 45,00 1209 4,20 4,00
phil p apr 47,50 202 6,50 6,30
phil p jul 45,00 1098 4,30 4,50
olie c apr 150,00 243 0,40 0,80
ohe c 094 145,00 165 26,50 27,00
ohe p apr 140,00 209 1,20 a 0,60
olie p 092 135,00 278 12,30 11,50
unil p jul 150,00 652 7,50 6,80
unil p okt 140,00 506 5,00 a 4,00
unil p okt 150,00 625 9,50 a 8,00
unil p 091 100,00 1000 1,30 a 1,20
voc c apr 40,00 552 0,80 1,20
voc p apr 40,00 208 1,60 1,50

a=laten d=ex-dividend
b=bieden e=gedaan+bieden
c=ex-claim f=gedaan+laten

economie

Hirsch Ballin dubt
over proces Makro

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Op het ministerievan Justitiewordt bekeken of deMakro voor de rechter gesleeptkan worden wegens overtredingvan de Wet op de omzetbelas-
ting. Dit gebeurt naar aanleidingvan een verzoek van staatssecre-taris Van Amelsvoort (Finan-
ciën). De bewindsman heeft zichdaartoe schriftelijk tot ministerHirsch Ballin gewend.

Van Amelsvoort wil getoetst zienof de tot nu toe gangbare inter-
pretatie van de wet de juisteis. Inde wet is het verboden prijzenvan goederen te vermelden ex-clusiefBTW. Tot nu toe is er ech-

ter van uitgegaan dat de wetsbe-
paling niet gold als een bedrijf
zich alleen richtte tot de eigen
klantenkring, in het geval-Makro
de pasjeshouders.

De staatssecretaris van Finan-
ciën heeft Hirsch Ballin echter
een aantal reclamefolders van de
Makro doen toekomen waarin
ook prijzen exclusief BTW staan

vermeid. Deze folders gaan niet
alleen naar pasjeshouders maar
ook naar andere afnemers.

Van Amelsvoort heeft zich onder
druk van deKamer tot de minis-
ter van Justitie gewend. Volgens
de Kamer bedrijft de Makro als
zelfbedieningsgroothandel ook
detailhandel. Door het vermel-
den van prijzen exclusief BTW

doet het bedrijf alsofhet goedko-
per is dan anderen, waardoor er
sprake zou zijn van oneerlijke
concurrentie.

In een aparte brief aan deKamer
over de Makro laat minister An-
driessen (Economische Zaken)
weten dat de Makro zich inmidd-
dels heeft geconformeerd aan de
bepalingen van de Winkelslui-
tingswet inzake openingstijden.

Ook de bepalingen inzake koop-
avonden en de maximale open-
stellingvan 52 uur per week wor-
den nageleefd. Volgens Andries-
sen voldoen alle Makro-winkels
aan de vereisten opgenomen in
de Vestigingswet detailhandel.

Opbrengst wegvervoer
is dramatisch gedaald

DEN HAAG - De rentabiliteit van
het Nederlandse internationale goe-
derenvervoer over de weg is het af-
gelopen jaar dramatisch gedaald tot
1,1 procent. Met het oog op de tol-
heffing in West-Duitsland en de ver-
hoging op de dieselaccijnzen wordt
voor 1990 zelfs een negatieve renta-
biliteitspositie verwacht.
Dat blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van de Nederlandse Inter-
nationale Wegvervoer Organisatie
(NIWO) is uitgevoerd. In 1988 was
de rentabiliteit (het netto-overschot
uitgedrukt in procenten van de op-
brengst) nog 4,2 en in 1986 6,4 pro-
cent. De daling is vooral toe te
schrijven aan aanzienlijke stijgin-
gen van personeels-, brandstof- en
rentekosten. De dalingvan derenta-
biliteit was eerder dit jaar al aange-
kondigd, maar toen ging men nog
uit van 2,2 procent voor 1989.

Rood
„Veel bedrijven komen hierdoor in
de problemen", zegt D. Kielman, di-
recteur van de NIWO. „En omdat
herstel voorlopig niet te verwachten
is, zullen steeds meer bedrijven in
de rode cijfers komen. Of veel be-

drijven failliet zullen gaan, durf ik
niet te zeggen. Maar deze trend zet
zich nog jaren door".
De hoop van het beroepsgoederen-
vervoer is nu gericht op de cabotage
(het meenemen en afleveren van
een vracht tussen steden in het bui-
tenland) die per 1 juliin de Benelux
van kracht gaat. „Dat is natuurlijk
nog maar marginaal. De cabotage
moet zo snel mogelijk in de hele EG
doorgevoerd. Dat vergroot de verla-
dingsgraad en werkt kostenverla-
gend", aldus Kielman.
Het onverwacht lage rendement
over 1989 toont volgens hem aan dat
de vervoerders niet in staat zijn ge-
weest de kostenstijgingen door te
berekenen in de tarieven aan dever-
laders. De EVO (Eigen Vervoerders
Organisatie) heeft naar aanleiding
van de Duitse tolheffing al laten we-
ten dat de verladers ook dit jaarniet
bereid zijn hogere tarieven te beta-
len.

Verzekeraars
verlagen rente

DEN HAAG - De rente-ontwikke-
lingen van de laatste tijd zijn voor
de levensverzekeringsmaatschap-
pijen aanleiding om met ingang van
4 april de hypotheekrente van een
half procentpunt te verlagen. Daar-
mee komt de basisrente op 9,3 pro-
cent. Dat heeft het Bureau Voorlich-
ting Verzekering gisteren bekend-
gemaakt.

Deze rente geldt voor hypotheken
met gemeentegarantie dan wel voor
hypotheken tot ten hoogste 75 pro-
cent van de executiewaarde, in bei-
de gevallen met rentebetaling per
maand achteraf.

Actiebereidheid in zuivel groot
UTRECHT - Volgens een woord-
voerster van de Voedingsbond FNV
is op de tot nu toe gehouden regio-
nale actievergaderingen een grote
actiebereidheid onder de leden ge-
bleken. Begin volgende week zijn
de eerste acties bij zuivelbedrijven
te verwachten. De bond laat het aan
de leden in de afzonderlijke onder-
nemingen over welke acties worden
gevoerd en hoe lang die moeten du-
ren. Van een landelijke staking zal

vooralsnog geen sprake zijn.

De bond heeft de werkgevers aan-
geboden te overleggen over de ge-
volgen van stakingen in de zuivelin-
dustrie. Het gaat daarbij vooral om
het voorkomen van schade aan het
milieu als overtollige melk in het
riool of het oppervlaktewater zou
worden geloosd („melk in de
sloot").
Ten tijde van de zuivelstaking in

mei 1986 stelde de president van de
rechtbank in Utrecht daarom een
maximum aan dehoeveelheid melk
die door een staking niet kan wor-
den verwerkt. De bedrijven waar de
bonden stakingen uitriepen, moch-
ten samen in totaal niet meer dan 3
miljoen kilo melk per dag verwer-
ken. Die hoeveelheid konden ande-
re bedrijven zonder problemen tot
melkpoeder verwerken of naar het
buitenland afvoeren.

Philips en
BSO samen in
joint venture

EINDHOVEN - Philips en BSO
hebben een gezamenlijke onderne-
ming gesticht die zich gaat richten
op de internationale markt voor
professionele automatiseringsdien-
sten. De bedrijven participeren
ieder voor 50 procent in de nieuwe
onderneming BSO/PASS Interna-
tional. Philips en BSO hebben dit
gisteren bekendgemaakt.
De afdeling Philips Application and
Software Services en BSO kondig-
den een halfjaar geleden al aan dat
zij wilden samengaan. De nieuwe
onderneming telt ongeveer 1000
medewerkers, waarvan het meren-
deel afkomstig is van Philips. In het
eerste jaar wordt een omzet ver-
wacht van ’ 180 miljoen. Die omzet
moet in 1993 zijn uitgegroeidtot een
half miljard. De totale markt waar-
op BSO/PASS zich richt heeft een
geraamde omvang van ’ 130 mil-
jard. Volgens algemeen directeur
Vunderink van de nieuwe onderne-
ming wil BSO/PASS daarvan 'een
substantieel aandeel' verwerven.
BSO/PASS richt haar aandacht
vooral op de industrie, het bankwe-
zen, overheden en de transportsec-
tor. Daarbij gaat het om de ontwik-
keling, de bouw en het beheer van
grote internationale automatise-
ringsystemen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 03-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 23.030-/ 23 530--
vorige ’ 22.420-/ 22.920; bewerkt ver-
koop ’ 25.130; vorige ’ 24.520 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/340 vorige

’ 265-/ 335; bewerkt verkoop ’380 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,850 1,970
austr.dollar 1,39 151
belg.frank (100) 5,26 5.56canad.dollar 1,57 1,68deense kroon (100) 27,95 30^45duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,99 3,24
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,06 1,26ierse pond 2,87 307
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 13,50 18,25
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,67 1,83
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124,75 129,25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91575-1,91825
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4520-1,4620
belg.frank (100) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,63925-1,64175
deense kroon (100) 29,475-29,525
duitse mark (100) 112,570-112,620
engelse pond 3,1245-3,1295
franse frank (100) 33,490-33,540
griekse dr. (100) 1,1200-1,2200
hongk.dollar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond 3,0090-3,0190
ital.lire (10.000) 15,305-15,355
jap.yen (10.000) 120,84-120,94
nwzeel.dollar 1,1050-1,1150
noorse kroon (100) 29,065-29,115
oostenr.sch. (100) 16,0050-16,0150
saudi ar.ryal (100) 50,9750-51,2250
spaanse pes. (100) 1,7580-1,7680
surin.gulden 1,0525-1,0925
zweedse kr. (100) 31,180-31,230
zwits.frank (100) 127,570-127,620
e.e.u. 2,3005-2,3055

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,10 197,50
id excl.kon.olie 187,80 189,80
internationals 197,40 199,80
lokale ondernem. 194,40 196,50
id financieel 148,80 149,80
id niet-financ. 240,00 243,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,30 257,40
id excl.kon.olie 233,50 236,00
internationals 266,10 269,80
lokale ondernem. 240,60 243,20
id financieel 193,90 195,20
id niet-financ. 287,80 290,70
Stemminesindex (1987=100)
algemeen 114,40 115,70
intemation 113,70 115,00
lokaal 114,50 115,80
fin.instell 109,40 109,80
alg. banken 106,80 107,70
verzekering 112,80 112,50
niet-financ 116,20 117,70
industrie 116,70 118,40
transp/opsl 131,30 132,10

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch avond-
verkeer kwamen gisteravond de vol-
gende koersen tot stand (tussen haak-
jes de laatste notering van dezelfdedag):
Akzo 129,30-130,00 (129,50)
Kon Olie 145,50-146,30(145,50)
Philips 42,50gb-43,30 (42,60)
Unilever 148,90-150,00(148,90)
KLM 35,70-36,20 (35,70)

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 2705.63 1180.30 214.16 1010.68
Hoogst 2747.30 1195.23 216.17 1024.47
Laagst 2699.55 1176.21 213.22 1007.70
Slot 2736.71 1188.83 215.54 1020.21
W_n-:t/
verlies +3626 +995 +L69 +1118

Prinses in enveloppefabriek

Limburgs dagblad _\

" Bij de rondleiding ter gelegenheid van de ingebruikname van de gemoderniseerde en-
veloppefabriek van Buehrmann-Übbens Papier in Zutphen bekijkt prinses Margriet hoe
in 1890 het 'papier scheppen' voor het vervaardigen van enveloppen in zijn werk ging.
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Bingo/Kienen

Kienen-kienen-kienen-kienen
Harmonie St. Jozef,

Kaalheide
organiseert iedere

woensdag kienavond
In café Jreets, Kaalheidersteenweg, Kaalheide

(350 zitplaatsen). Aanvang 20.00 uur.
11 april a.s. leuke PAASATTENTIEü!

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennisbal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.
Tweede Paasdag de gehele dag geopend.

"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.

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uwkussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wijgeheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zwaar eiken WANDKAST
als nw. vr.pr. ’ 1.475,-; eik.
eethoek, 6 st. vr.pr. ’ 875,-;
zwaar eik. bankstel vr.pr.
f 850,-. 045-323830.

Te k. EIKEN Kast, 4 m. lang;
rustiek eiken ronde tafel met
4 stoelen. 045-424043. na
18.00 uur. ■
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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.

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.

Te koop gevraagd
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
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.

Diversen

Starfashion groothandel
Rechtstreeks uit het verre Oosten.

Kinderjeanspakjes, rokjes en blousjes.
Tel. 04490-19235.

Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (frisdrankje).
Eens geweest, u blijft ko-
men! Tel. 045-353489.
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

GENEZING van kwaal en
ziekte. Voor ieder probleem
is er een oplossing. Inl.
Ralph J.W. Salomon, Post-
buss46o, 6130 PL Sittard.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.
Te k. SMIDSVUUR voor
siersmeedwerk; 4 nw. ban-
den, voor Jeep, mt. P 215/75
R 15. Tel. 04454-3768.
Te koop dubbel wandige
SCHUIFWAND 4.00 X 2.60
mtr. Tel. 045-319002.

Te koop ZWEMBAD 3.50 en
90 cm diep, met afdekzeil en
pomp. Te bevr. na 18.00uur
tel: 045-315072.
Te k. party 2e hands d. blau-
we UNIFORMEN spec. voor
vereniging. Tel. 04493-3424
tussen 18.00 en 19.00 uur.

06-lijnen

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

Hardsex Topsex
QOH*QOf;*Q£ De lekkerste 50 cpm 06-
-0---.U o___-.o oo oon gr

Uitdagend 50 et p/m 06 Ö-.V.0-.0.-.0

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.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland!

06-320.350.61 -50 et p/m

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.
Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.94

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

STheGiant Suzuki Alto. Al vanaf f 12995,-*
De Suzuki Alto is al een paar jaar dat meer malen aangetoond,

de best verkochte kleine auto van MaardeAlto heeftnietalleen eco-
Nederland En dat is logisch, als u ziet nomische voordelen. Hij biedt ook veel
wat hij u allemaal te bieden heeft. comfort. Dankzij de compacte motor

In de eerste plaats is de Alto bij- blijft er genoegruimte over voor de
zonder economisch. De motor is zuinig, passagiers. En u zit heel comfortabel op
pittig en compact door de toepassing volledig verstelbare voorstoelen met
van de modernste materialen en tech- hoofdsteunen. Bovendien ligt de Alto,

Ê-W-W-M De grootste kleine auto van

U|W door de doordachte onafhankelijke wiel-
I 13TÏC ophanging, stabiel op de weg.

~^V*lX^l LKArL IV*. y j^kj£en mimek eus in ujtvoe_
nieken. Als motorfietsfabrikant heeft ringen. De Alto iser als 3-deursGA 3-en
Suzuki een geweldige know-how op dit 5-deurs GL, en als 3- en 5-deurs GLX
gebiedDat maakt de800cm3motor van De GLen GLXzijn ook leverbaar met
deAlto trouwens ook duurzaam en automaat. Bovendien bieden zeu talvan
betrouwbaar.En datzorgt weervoor lage luxe extra's. Stap maar eens binnen bij
onderhoudskosten en een hoge inruil- de Giant Suzuki-dealer. En ontdek

~*!mimÊ_*____^____ m_ waarin een kleine auto groot kan zijn.

De Giant Alto GLX heeft o.a. standaard getint glas
|^k en een wis-was-installatie op de achterruit.

waarde.Al met al zal het u niet verba-
zen, dat de Alto in het dagelijks gebruik éE*-U ■"____Pl WM-WW■ de voordeligste auto van Nederland is. ê-*m^____P-___^.l

Onafhankelijk onderzoek heeft _______»H_a|^^______________i

" PRIJS IS EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. AFGEBEELD DE ALTO GL 5-DEURS.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroeker-
weg 9, Heerlen, 045-724545 H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 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

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Als de deur dichtvalt krijgt
Helga de sensatie van

Strenge
S.M. met een knul.

06-320.330.61 - 50 et p/m
De man en de jongen
verrassen de mooie
hooghartige

bezoekster niets ontziend...
06-320.326.90 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 et. p/m)

De man neemt blonde Anky
streng onder handen.
Ze Spartelt

vreemd tegen, over de knie..
06-320.323.85 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!!

Life-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Een mooi jong
Meisje

staat verbaasd over wat die
ervaren man kan..En dan

nog...Grieks...
06-320.321.30 - 50 et p/m

De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om afspraken te

maken.
06-320.327.88 (50 et. p/m)

Zoek je 'n ondeugende meid

hete vrouwenlijn
06-320.326.22 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op
06-320.324.40.

En dan...De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (50 et p/m)
Het slipje moet uit, als de

man dit

Sportmeisje
masseert. Onder zijn warme

handen voelt ze...
06-320.326.93 - 50 et p/m

Supercontacten
box de eerlijkste, eenvou-
digste en snelsteweg naar

sexvrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op

06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 et. p/m)
Voor Angela is het eerst rare
onzin die S.M. Maar als ze

na protest die
Man

ontmoet...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Óp de

40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50 et/pm)

"Meisje kom hier"
Mevrouw is

Superstreng
voor het slordige meisje met

het kleine slipje.
06-320.330.19-50 et p/m

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op

06-320.324.50 (50 et/pm)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie april zie
je hen "naakt"-foto's.

"Vooruit"
Zadel mijn ...! De mannen
zijn het zat, en in de stal

straffen ze de mooie dame.
06-320.329.24 - 50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge...wordt op. 06-320.324.90 Leuk toch?
Trouwens, de lijf-sexbox,
daar durven ze ook en...jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 (50 et p/m)

Knappe vrouwen. Jongens
in sportbroekjes,
Minislipjes

en...zonder. Homo's...voor
de man die foto's maakt...
06-320.321.33-50 et p/m

Helen leert
S.M.

van 2 heren.
Wat doenze met haar dat ze
smekend om meer vraagt....
06-320.330.17-50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 -50 et p/m

De eerste sexnacht van
haar leven beleeft Angela in

de caravan
met haar...vriend.

06-320.326.72 - 50 et p/m

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

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et. p/m)

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Naakt
en vrij is Marian aan dat

strand, maar als 2 mannen
in deauto haar wegbrengen

wil ze niet...
06-320.326.70 - 50 et p/m

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

nummer.
06-320.327.37 (50 et. p/m)

Sex Kennisma-
kingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03 - 50 et p/m

Een sportknul
Hij traint overdag, maar

's avonds, als een man dat
soepele lijf streelt...

06-320.326.91 - 50 et p/m

Trio-bisex box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et. p/m)

Nieuw!
De Afspreekbox

meiden versieren
06-320.330.77 - 50 Ct p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijft proberen.
De pornobox

onbeschaamd maar wel...
eerlijk.

06-320.321.51 - 50 et p/m
Maak snel nieuwe

Vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

De ruilsexbox.
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

Q6-320.326.99 (50 et. p/m)
Ze weet hoe hij is. Toch gaat

die mooie vrouw naar die
knul met die

S.M.-zolder....
06-320.330.51 (50 et. p/m)

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft
320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisje
06-320.320.50

Live sex box
06-320.325.30

50 et/min.

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

"Stilstaan"
Die grote man weet precies

waar die knul in dat slipje
naar verlangt.

06-320.323.86 - 50 et p/m
Sex met het

Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Een jonge onbevangen knul
ontdekt het met 2 mannen

gelijk. Zijn eerste
homo-avontuur
06-320.329.22 (50 et. p/m)

Lekker meid zkt. sexcontact.
Bel de

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 et p/m

"Nee toch..?"
Een dame komt voor

Lifesex
met haar man, en ziet dan
de knul die ook meedoet.
06-320.321.32 - 50 et p/m

Alleen onze
shirts houden

we aan
ÜErotifoonÜ
06-320.320.12

50 ct.p.m.

Homo
het is wel slikken voor dif

hete jongens
06-320.330.88 - 50 et j/g
Ze ontmoeten elkaar vod

lifesex
Ze had een kleur van opw*
ding toen hij zich ontkleed*
06-320.326.71 (50 et. pjs
2 Sportieve slanke meidej,

kwamen voor lifesex. "VW
Toch niet

lesbisch?" Ja-
waanzinnig.

06-320.330.52 (50 et. P^,
Kontakten/Klubs

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke
045-228481/045-229680^

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraag
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

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

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze temp#
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onz*

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

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en sla1"
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. _^
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Club Rustica
Sinds vele jaren uw ver-

trouwde adres met de goede
service

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Jonge vrouw ontvangt thuis
04406-41916.
Bar St. Tropez

Putstr. 40, Sittard
lederedag 21-5 uur. Tevens
meisjes gevraagd. 04490-

-15828, na 21 u. 17402.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen ,
Tef. 04490-42315.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

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

Meisje aanwezig
Jonge volslanke vrouw

ontvangt thuis
Tel 045-729101

Paradiso
Europawg-N 158 Landgra*

045-317032v.a. 14 Uiif'
Ondeugende dames aan^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16^

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.- 581 ,- 476,-440,- '

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, ander-
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,9°/°
2e hypotheken

240x180x120*
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99. overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. .7«"
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK
I I I " -I' -^

_^-~mWÊ-WÊÊË-W-W-W-WÊ-mmWÊ-W-mmWÊ-WÊ-——^ ' 'i Ml,pl

/euro vlees, prima kwauteitS
met veel lente-voordeel!

I GROTE LOEMPIA'S 11 RUNDERHART 11 magere SPEKLAPJES I I BRAADVLEES
met grote _^ — _______

_^ _^ (ezeltje/liesstulqe)

i59 1)98 £98 ê 1)98
per stuk ■ kilo I kilo | kilo I ■
I VLEESWAREN VERS VAN T MES 1

{.^M^ê^^^lW^Ï^ ln Brunssum en Sittard rIOO
SNIJWORST 100 gram M .

I^^^^^^l^LÏil^ SCHOUDERHAM 100 gram samen £|

EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER
Veestraat 42 'M mjk 1 il p__WP PHMBHk % Lindeplein 1

HGGrlGrbaan 108

\Juhanastraat 11 ■■ m ■ i—u-^m—,- ,M M ——■■ «- ■ ,. MF-TH =4 si Wl = ■_<■_'_ I^-1 ■____■■*"*.<:_ S
BRUNSSUM HEERLEN-SI7TARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open. _^T

Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond). __y



Pardano: Hollandse
kaas met speciaal
Italiaans karakter

Het aantal Nederlandse kaas-soorten dat de doorsnee consu-ment kent beperkt zich meestaltot een grove indeling van 'gewo-ne Goudse, Leidse, Friese ofkazen. Maar er is nogeen groot aantal varianten. Denkmaar eens aan de diverse Hol-landse gaten- en roomkazen. Omnog maar te zwijgen van de tren-dy light' varianten voor de calo-nebewuste consument
Aan dezereeks is door UnieKaaseen geheel nieuw produkt toege-
voegd. De kaas heet Pardano en

kan omschreven worden als een
Hollandsekaas met een Italiaans
karakter. Door structuur en
smeltgedrag is de kaas bijzonder
geschikt om verwerkt te worden
in warme gerechten, met name
pizza's en pasta's.

Aan de presentatie van deze kaas
zijn vele jarenvan research door
zowel het Nederlands Instituut
voor Zuivel Onderzoek (NIZO)
als het bedrijf vooraf gegaan.

In die combinatie werd niet al-
leen de technische haalbaarheid
beproefd maar er moest ook on-
derzocht worden of er een afzet-
markt is voor het nieuwe pro-
dukt.

" Pardano: Hollandse kaas met tal van mogelijkheden

Wetenschapper:
'Consument meer

betrekken bij
milieuproblemen'
De groei van technisch-weten-schappelijkekennis over het mi-lieu is onvoldoende om de ver-vuilmgsproblemen aan te pak-ken. Een meer integrale benade-
ring, waarin ruim plaats is voorde menswetenschappen, is gebo-den.

Dat zei L. Hordijk van het Rijks-instituut voor Volksgezondheiden Miheuhygiëne, RIVM giste-ren inAmsterdam op een sympo-
fZL"A^K°ninkli Jke Neder-landse Akademie van Weten-schappen. '
Economisch en sociologisch milieu-onderzoek is lange tijd ach-tergesteld bij natuurwetensch-appelijk onderzoek, aldus Hor-dijk. Op dit moment „gloort erlicht" voor de gedragsweten-
schappen. Dit is volgens hem
ook nodig, omdat nog weinig be-
kend is over de „maatschappe-
lijke context" van milieuproble-
men.

Hordijk noemde de steeds maar
groeiende afvalberg als voor-
beeld. Het uitwerken van „tech-
nische maatregelen", zo meent
nij, leidt tot „verplaatsing" van
net probleem (bijvoorbeeld ver-
branden in plaats van storten).
Daarom moet meer bekend wor-
den over de wijze waarop produ-
centen en consumenten het ont-staan van afval kunnen voorko-men.
Ook over de keuzen die consu-
menten maken, en de gevolgen
niervan voor het milieu, moetmeer publiciteit komen, wil de
nodig geachte gedragsverande-
ring van de grondkomen. Verdervindt Hordijk dat onderzocht
moet worden hoe consumentenreageren op „prikkels"; verbo-den en heffingen, zoals afschaf-
fing van het reiskostenforfait enbrandstofheffingen.

Samenstelling
Bij het NIZO in Ede wordt al ja-
ren onderzoek gedaan om meer
inzicht in de rijpingsprocessen
van kaas te verkrijgen en deze
eventueel sneller te laten verlo-
pen.
Door toevoeging van andere
zuursels aan de melk bij de berei-
ding ontstaat dit keer een kaas,
die duidelijk afwijkt van de ge-
wone Goudse. Na drie maanden
is de smaak meer 'fruitig, notig
en ook zoeter. Tegelijkertijd ont-
wikkelt het produkt een bepaal-
de consistentie en smelteigen-
schappen, gunstig bij gebruik in
warme gerechten.

Het Nederlands Zuivelbureau
heeft deze culinaire eigenschap-
pen uitvoerig getest. Volgens
mevrouw R. Rust van dit bureau
laat de Pardano zich goed ras-
pen; er ontstaan mooie gelijk-
soortige sliertjes die niet aan el-
kaar plakken.
De kaas is ook geschikt om tegratinerenen lost goed op in soe-pen en sauzen. Bij gelijkmatigeverhittingvan een plak, vertoontnet produkt een goed smeltge-drag^Dekaas blijft mooi in vorm.Handig voor het maken vanlunchgerechten met gesmoltenkaas, als snelle lekkere maaltijd.
De Pardano wordt in een variantvan het bekende wagenwiel ge-perst. Een ronde vorm met eenscherpe hoek en een plattere on-derkant. In de winkel is hij, be-halve aan de vorm en de naamook herkenbaar aan de rodekleur. Overigens is deze kaas,
mede door de gezondheidstrend
van de consument, minder zout.

Al deze inspanningen en onder-
zoekingen zijn niet verwonder-
lijk in het licht van de giganti-
sche afzetmarkt in Nederland en
de ons omringende landen. Al-
leen al in Nederland is de con-
sumptie van kaas de afgelopen
tien jaarmet 3 kg per hoofd van
de bevolking gestegen van 11
naar 14 kg.

consument

'Banken maken misbruik van hun macht door extra geld te vragen'

Consumentenbonden fel
tegen kosten acceptgiro

De consumentenbonden zijn fel gekant tegen de
plannen van debanken om kosten inrekening te
brengen voor de verwerking van acceptgirokaar-
ten en automatische betalingen. De banken ma-
ken daarbij misbruik van hun macht, zegt direc-
teur Bert Donia van Konsumenten Kontakt. „Ik
herinner me nog goed dat het verplicht werd een
salarisrekening te openen. De loonzakjes ver-
dwenen en de mensen werden door de banken
gepaaid met hoge rentes. Nu moet ik mijn bank
betalen voor mijn eigen salaris", aldus Donia.
De tijd dat de werknemer elke
week het bruine loonzakje van
zn baas ontving, leek definitief
voorbij. Maar nu een automati-
sche overschrijving 0,60 cent
gaat kosten, lijkt de burger weer
terug te willen naar toen, aldus
XX. Niet alleen automatische be-
talingen, maar ook de verwer-
king van de blauwe acceptgiro
komt de consument duur te
staan. Voor de verwerking van
deze girokaart willen de banken
maar liefst een vergoeding van
1,40 gulden vragen. De totale ta-
riefsverhoging komt de gemid-
delde Nederlander op zon 120
gulden per jaar te staan.

Volgens de Nederlandse Vereni-
ging van Banken lijden de ban-
ken jaarlijks gezamenlijk 2,2 mil-
jard verlies op het automatische
betalingsverkeer. Directeur
L.M. Overmars van de NVB zegt
dat dit tekort nog dit jaarbestre-
den moet worden met tarieven
op blauwe acceptgiro's en auto-
matische incasso's.
Hij wil geen commentaar leveren
op de grieven van burgers en
consumentenorganisaties. Eind
deze maand vindt overleg plaats
tussen de Nederlandse Vereni-
ging van Banken en het 'Gebrui-
kersplatform Betalingsverkeer',
een actiegroep van grote bedrij-
ven die veel gebruik maken van
acceptgiro's.
Het platform vormt sinds no-
vember vorig jaareen front tegen
het Nederlandse bankwezen.
„Tijdens die bijeenkomst zullen
we zien wie opdraaitvoor de ver-
liezen van de bank", aldus Over-
mars.

Directeur Bert Donia van XX
vindt dat het bankwezen mis-
bruik maakt van haar macht met
het in rekening brengen van deze
kosten. „Want de acceptgiro-
kaart is niet meer weg te denken
in de Nederlandse huishou-
dens."

Donia heeft grote twijfels of een
winstgevend bedrijf als de bank

door het automatische betalings-
verkeer verlies lijdt. „Ik ken an-
dere cijfers. Uit onderzoek is be-
wezen dat de Nederlandse ban-
ken per jaar 400 miljoen winst
boeken door vertraagde over-
schrijvingen. Ze pikken rente
van de consument. Ze laten het
geld een of twee dagen op eigen
rekening staan, zodat ze zelfren-
te krijgen. Die zaak is bij de
Europese Commissie in Brussel
aangekaart, toen Ruding minis-
ter van Financiën was. Die moest
deze kartelvorming van banken
tegengaan. Hij heeft er nooit iets
aan gedaan."

De KK-voorzitter vindt dat de
overheid moet ingrijpen om de
machtspositie van de banken te
doorbreken. Volgens hem kan de
regering daarvoor een beroep
doen op de Wet Economische
Mede-dinging.

" Directeur Bert Donia van
Konsumenten Kontakt.

Kamervragen
Ook de Consumentenbond gaat
klachten indienen bij deEurope-
se Commissie als de kostenver-
hoging doorgaat. Woordvoerder
Frank van der Meij den vindt dat
de consument niet verantwoor-
delijk is voor het verlies van de
banken.

Kamerlid Melkert, financieel
specialist van de PvdA wil over-
leg tussen minister Kok van Fi-
nanciën en directeurDuisenberg
van de Nederlandse Bank en de
banken over de tariefheffing. Hij
vindt dat de banken een duidelij-
ke publieke verantwoordings-
plicht hebben ten aanzienvan de
kostenberekening van de tarief-
heffing.

Liefdadigheidsinstellingen die
groene acceptgirokaarten ver-
sturen (een kaart die willekeurig
verzonden wordt om giften in te
winnen) hebben al jaren te ma-
ken met de tariefheffing. Een
woordvoerder van het Centraal
Bureau Fondsenwerving: „De
bank steekt 1,40 gulden in haar
eigen zak. Dat is veel als je be-
denkt dat mensen gemiddeld
een tientje overmaken."

Omschrijving
In de voorwaarden worden de
verantwoordelijkheden van de
reparateur duidelijk omschreven
en worden de mogelijke proble-
men rond herhaalde reparaties
als gevolg van terugkerende sto-
ringen geregeld. Verder kan de
consument de reparateur vragen
een globale schatting te maken

van de tijdsduur en de kosten
van de uit te voeren werkzaam-
heden. Wordt de prijs aanzienlijk
hoger, dan moet eerst met de
consument overlegd worden.

De voorwaarden zijn van toepas-
sing op reparaties van alle be-
staande en toekomstige elektro-
nische en elektrische apparatuur
voor huishoudelijk, recreatief en
persoonlijk gebruik. Kortom al-
les wat de consument aan bij-
voorbeeld radio's, TV's, koelkas-
ten, wasmachines, stofzuigers en
haarverzorgingsapparaten in
huis kan hebben.

Uiteraard wordt een strenge se-
lectie toegepast ten aanzien van
vakbekwaamheid en betrouw-
baarheid van een bedrijf om zich
onder het embleem aan het pu-

Ingrediënten uit
de wereldkeuken
Een herziene en betaalbare pa-
perback-editie van een in 1982
verschenen encyclopedisch
overzicht van meer dan 2000 voe-
dingsmiddelen.

In dit met fraaie kleurplaten uit-
gevoerde boek zijn vele variëtei-
ten van fruit, groenten, granen,
vlees, vis, kaas, kruiden en spe-
cerijen te vinden. De beschrij-
ving van de diverse voedings-
middelen zijn beknopt en duide-
lijk. Achter in het boek is een
aparte catern opgenomen met
uitvoeriger informatie over her-
komst, verkrijgbaarheid, eigen-
schappen en toepassingen van
de diverse produkten.
Het is een uitstekend naslagwerk
en inspiratiebron voor zowel cu-
linaire vakmensen als voor de
vele amateurkoks en liefhebbers
van het goede der aarde. Het is
ook geschikt voor degenen, die

niet gebonden zijn aan een tradi-
tioneel voedingspatroon, maar
zich bezighouden met het expe-
rimenteren en samenstellen van
aparte gerechten.

Uitgeverij Zomer & Keuning
Boeken in Ede brengt dit boek-
werk op de markt ondernummer
ISBN 90 210 0037 7 voor de prijs
van rond de vijf tientjes.

Ondernemers in electrolechniek willen einde aan beunhazerij

Meer zekerheid consument
door reparatie-voorwaarden

Om de consument meer zeker-
heid en duidelijkheid te bieden
ten aanzien van garanties op re-
paraties heeft een aantal repara-
tiebedrijven van elektrische en
elektronische apparatuur binnen
de Uneto (de Unie voor elektro-
technische ondernemers) zich
verenigd in een Sectie Consu-
menten Elektronica Service.

In overleg met de Consumenten-
bond zijn zij het eens geworden
over de opstelling van standaard-
reparatievoorwaarden en een
eveneens gestandaardiseerde re-
paratiebon. Met de invoeringvan
deze voorwaarden wil Uneto
paal en perk stellen aan de beun-4
hazerij in de elektrotechnische
reparatiesector.

De garantietermijn van drie

maanden op reparaties, die reeds
bij veel erkende bedrijven ge-
bruikelijk was, is in deze voor-
waarden vastgelegd en geldt dus
voortaan voor alle reparaties, die
worden uitgevoerd door de bij
Uneto aangesloten bedrijven.
Deze zijn herkenbaar aan het em-
bleem 'Uneto Consumenten
Elektronika Service' dat mer-
kenrechtelijk is geregistreerd.

INGREDIËNTEN
uit dewereldkeuken

Het is algemeen bekend dat er
nog heel wat toevoegingen (addi-
tieven) zoals smaak, geur- en
kleurstoffen in voedingsmidde-
len en vooral in snoepgoed en
zoutjes zijn verwerkt.

De zevende editie van 'Weet wat
je eet' wil de consument daarom
een beetje wegwijs maken in de
materie hulpstoffen, die voorko-
men in onze consumptieartike-
len. Deze stoffen, die gecodeerd
zijn met een E-nummer, zijn in
overzichtelijke tabellen gerang-
schikt. Die E-code, in Nederland
nog steeds niet verplicht, is te
vinden op het etiket van de pro-
dukten.

Het boekje, een handzame raad-
gever bij een verantwoorde keu-
ze van etenswaren en snoepgoed,
is te bestellen door overmaking
van ’ 6,95 (mcl.verzendkosten)
op postgironummer 206.30.16
t.n.v. Quint-Publikaties in Soest.

üsch overzicht van
voedinas n.kiel:

" Deze paperback is ook aan te raden als geschenkboek
voor een ruime doelgroep.

Eten rond de
Middellandse zee
Over enkele maanden begint
weer de grote trek van zon drie
miljoen Nederlanders naar de
landen rond de Middellandse
zee. Velen van hen zijn of raken
enthousiast over de typische
plaatselijke culinaire gerechten.

Om reeds in deze vakantiesfeer
te komen of om vakantieherinne-
ringen op te halen bevat dit boek
van Uitgeverij Zomer& Keuning
in Ede, recepten uit een tiental
vakantielanden. Naast gerechten
en schotels als ratatouille, lasag-
ne en moussaka, heeft Norma
Miller minder bekende heerlijk-
heden, variërend van voorge-
recht tot dessert, bijeen ver-
gaard.

Alle recepten zijn zodanig sa-
mengesteld dat ze zonder moeite
in eigen keuken en met hier ver-
krijgbare ingrediënten zijn te be-
reiden. Daarbij is van elk gerecht
een sfeervolle kleurenfoto afge-
beeld.

'Eten rond de Middellandse Zee'
pretendeert niet een compleet
overzicht of naslagwerk te zijn
van de keukens rond deMéditer-
ranée. Het is vooral bedoeld als
een plezierigboek dat de 'smaak'
van de genoten vakanties vast-
houdt.

,In de boekhandel te koop onder
nummer ISBN 90 210 0051 2 voor
de adviesprijs van ’ 29.90.

Uneto
Consumenten
Elektronica

Service
" Dit embleem zal op ruime
schaal worden toegepast op
bedrijfspanden en service-
wagens, in advertenties en
drukwerken.

bliek te mogen presenteren.
Daarmee willen de in de Uneto
verenigde reparatiebedrijven
hun technologische kennis en
kwaliteit op peil houden.

'Weet
wat je

eet'

boekbespreking

De stichting Goed
Speelgoed' ijvert al
jaren voor beter
speelgoed. Een van
de manieren waarop
dat gebeurt is de
jaarlijkse bekroning
van speelgoed,
waarop op speel-
waarde, vormge-
ving, veiligheid en
dergelijke wordt ge-
let.
Van het zomerspeel-
goed zijn onder an-
dere speelemmertjes
uit de serie Baby
Sunshine bekroond.
De 'Funny Roller',
Goops en Ludo vie-
len ook in de prijzen.
Het op de foto ge-
toonde 'De betoverde
doolhof gooide ook
hoge ogen.
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Zelden was een woord zo tekenend, ringen zijn uitgerust met een elektronisch zes cilinder 2.4 liter dieselversie, met of

zo treffend als het woord markant voor de geregelde drieweg katalysator. zonder turbolader. Zeer markante, represen-

Volvo 740. De auto die tot in detail ont- U heeft de keuze uit de 2.3 liter in- tatieve auto's, die mede dank zij de tarieven

worpen is met het oog op mensen, die een jectiemotor, al dan niet met temperament- van Volvo Leasing een bepaald aantrekke-

zekere individualiteit naar waarde weten te volle turbo-intercooler, de sophisticated, lijke propositie vormen. Wij zijn benieuwd

schatten. U mag er in alle opzichten van dank zij toepassingvan balansassen trillings- welke Volvo 740 uw vertrouwen geniet,

uitgaan, dat de 740 Sedan in rijcomfort, qua vrije 114kW (155 pk) 16-Valve. Alsmede een mf %-WM-é\/ \J
uitrustingsniveau, prestaties en interieur-
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Volvo-dealer ofstuur de bon in een gefrankeerde envelop naar

MOTORVERMOGEN 0-100KM/U TOP KM/U SEDAN SEDANGL SEDAN GLE SEDAN TURBO I
_Ui 85 kW/116 PK I^6 181 50.850 54.650 57.100 - NAAM: VOORL M/V
2.3-16VALVE 114 kW/155 PK 10,2 192 - - 67.200 - ADRES' - 9
2.3iTURBOie. 121 kW/165 PK 9£ 201 - - - 75 150 ' " " " ~~ ~~ ~°2.4 6CIL DIESEL 60 kW/ 82 PK 16.4 160 . 57.650 POSTCODE: „..„ PLAATS: _ _ - - ,_.£
24 6CIL TURBO D. 80 kW/109 PK IL9 179 - 66_250 68,800 - . HUIDIGEAUTO: _.-... _■_ BOUWJAAR: INTERESSE IN LEASING: JA/NEE2.4 6 CIL TURBO Die. 90kW/122PK ILS 181 - - 76.000 z | .
GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.
KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV.,
INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.

COMBI ZIJLSTRA
FOTO "VIDEO»AUDIO

NIKON F3Ol met Nikkor 35.70 AF zoom
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ZIJLSTRA

fl B Saroleastraat 60 Heerlen
V W en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in l uur
met de kwaliteit van de vakman.

£ Flitsend jackmetfantasie voering v.a. 99,- "Windglider"jack v.a. 109,-I Polo met omslagmouwv.a. 29,90 Streeppolo v.a. 35,-I Jeans met fantasiekontrast v.a. 59,90 Jeans metkontrast v.a. 55,-

-’ Naast de in deze advertentie afgebeelde I I*JLf. _iaa_* I
kleding van GET SMART - exclusief f lIET9MHIIT

j bij Schunck voor Zuid-Limburg - hebben \ /
I wij ook de kollekties van de volgende topmerken voor juniorsN»/
I ESPRIT-KLIPFISK-BARBARA FARBER-POINTER-KÖNINGSMÜHLE-

MEXX- PEPE - OVERDRESS - McGREGOR -K'NEELTJE - PATTS BOUM -I DANJEAN - BUFFYJWTC)NMm/^^^^^

daar winkel je voor je plezier !



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 Long John Silver. Australische

speelfilm uit 1954 van Byron Haskin.
17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:

Geheim transport. (Herh.).
18.05 ""8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-
rie met Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl. 11: Het nudistenkamp.

20.00 (TT-(-««)Journaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De ontvoering. Torello is drie
bankrovers op het spoor. Doordat ze
de man van zijn ex-vrouw Julie gekid-
napt hebben, komt het tot een weer-
zien met haar.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.50 RUR. Talkshow gepresenteerd
door Jan Lenferink.

22.35 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Het rijbe-
wijs. Al neemtKelly mee voor een les-
ritje in de auto. Onderweg worden ze
aangehouden en Al krijgt twee boe-
tes, waarvan één voor rijden met ver-
lopen rijbewijs.

23.05 Milieulijn. Milieuprogramma.

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.

" John Stamos in 'Full Hou-
se. (RTL Veronique - 18.55

uur)

Duitsland 1
SS !ïeute-
"*"<« Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Jemando|le^ 9eschickt die Faden. (Herh.).
""'"5 Sport treiben - fit bleiben. Chi-

in nÜe hei|gymnastiek. Afl. 4.10.00 Heute.
i'°? Am Rand der Strasse. Motels'n Amerika.
m ° Eine Welt für alle- Hundert

Zauberfiguren, goden-Deelden uit de Kongo. (Herh.).■00 Heute.
fii "Das R'esenrad. Duitse speel-

-13 «Ü 1961 van Géza wn Radvanyi.itS !.ers°verzicht.
na°c°hn2

cSitta9SmagaZin- HeU,e"

14 OO Ïfl^^hafts-Telegramm.
4 0? lagesschau.Iagesschau.g?mmaSamStraSSe- Kinderpro"

1rf° Gummibarenbande.'eKenfilms. Vandaag: Der kleine Dra-nken der Schlaf-Kobold.s°° Tagesschau.
'a.03 Madehen, Madehen. Jonge-renmagazine. Presentatie: JuttaKretschmer.15.30 Wahlbekanntschaften. Seriegesprekken. Vandaag: Een hoog-springer die fan isvan Zarah Leander
16 nn t

9e2ln met 16 kinderen.16.00 Tagesschau.1603 Das Recht zu lieben. Brazi-liaanse sene. Afl. 50
films °ie Trickfilmschau. Teken-

-Ih'}s.}5.(oTI)Die Kinder vom Mühlen-«i i2-delige jeugdserie. Afl. 8: Dasversteek en Ein Foto füt die Oma.ii', Ta9esschau.
17v! TrickParade-■3s Einsatz in Manhattan. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das Opfer.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die glückliche Familie. Serie.

Afl.: Kassensturz.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.10 ooFulïball-Europapokal. Hal-

ve finales van uitwedstrijden van de
deelnemende Duitse clubs.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Wie ein Fels auf der Bühne.

Filmportret van de Finse bassist Matti
Salminen en een reportage over het
Finse operaleven.

23.55 Tagesschau.
00.00-00.05 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff. «

" Matti Salminen in "Wie ein Fels auf der Bühne. (Duits-
land 1 - 23.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*abel- en CAI-abonnees-voor kanalen zie schema exploitant

?.=_ZWart/wit Pr°9ramma" - stereo geluidsweergave?0 = tweetalig bij stereo-app.
1 ' - teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29, 46, 51 53 en 57Nederland 2: 31, 33, 35, 4-9,^56 en 60

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

België/TV 1
15.50 Samson presenteert. Hondyan Vlaanderen. Amerikaanse jeugd-film uit 1959 van James B. Clark. Eenjongetje vindt"samen met zijn verlam-de grootvader een zwaargewonde
pond en samen besluiten ze het dier'e verzorgen.

'7.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos. Afl. 153.17.55 Nieuws.18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 219.B-05 Kameleon. Doe-programma
v°or kinderen. Vandaag: Zelf spel-
djes maken. Presentatie: Danny
Verbiest en Ellen.°-30 Bassie en Adriaan. En de ver-
dwenen kroon, Nederlandse serieyan Adriaan van Toor met Bas en

van Toor. Afl. 18: Een miljoen
9ulden losgeld. Bassie en Adriaan
moeten het losgeld aan de boeven
overhandigen, maar Adriaan heeft

late plan- Hiiis echter niet de enige.
■55 Meesters van de animatiefilm.

1 J-dehge Britse documentaire. Afl. 7:«alie.
"25 Mededelingen. Programma-

overzicht en paardenkoersen.JJ-30 Nieuws."■OO Tatort. Duitse politieserie. Afl.:J^art van leer. Aansl.: Trekking Bara--1./3/30__,Krokant- Culinair magazine,vandaag: Chocolade.

22.25 Kunst-zaken.22.30 Nieuws.
22.50 Even diep ademhalen. Britsecomedy-sene. Afl. 14: Mensen diebeklijven. Sheila's vader komt 2 we-ken logeren en David vreest het erg-ste en terecht blijkt al snel23.15-23.20 Coda. De vader, van Ro-ger M.J. De Neef.

" Nest Mertens in 'Krokant'.(Belgiè/TV 1 - 21.30 uur)

België/TV 2
15.15-16.45 Sport extra. Wielrennen:
Gent-Wevelgem, rechtstreekse re-
portage. Commentaar: Marl Vanlom-
beek en Mare Uytterhoeven.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 109.
19.00 Sportavond. N.a.v. de Vlaamse

wielerklassieker Gent-Wavelgem
rechtstreeks vanuit Wevelgem beel-
den, interviews en commentaren;
Basketbal: finale van de Beker van
België; Halve finales Europees voet-
bal.

23.00 Verkeerstip. Gordelenü! Zeker
en vast!. "

Nederland 3
08.55 Nieuws voor dovenen slecht-

horenden.
NOS
09.00-09.30 Het verdwenen scheer-

wijsje. Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.15-17.30 Studio sport. Wielren-

nen: Gent-Wevelgem. Commentaar:

Jean Nelissen.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 12:

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

naal magazine. Onderwerpen: 1. Het
kleurrijke leven van Johan Stahlec-
ker. 2. Ontwikkelingen van tuinbouw-
veilingen Grubbenvorst. 3. Enschede
boekt succes met bestrijding vanda-
lisme.

19.49 PP. Uitzending van D'66.
20.00 ""Journaal.
20.20 Met kloppend hart. Film van de

Nederlandse hartstichting.
20.25 Europacup 1 Voetbal. Recht-

streekse uitzending van de Europa-
cup 1 wedstrijd tussen AC Milan -Bayern München.

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

22.50 Studio Sport. Handbal: Neder-
land - Luxemburg en een verslag van
het Europacup-voetbal van deze
avond met uitslagen en flitsen van de
overige wedstrijden.

23.20-23.25 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 ""Faszination Musik. Johann

Sebastian Bach-Zyklus, 7-delige se-
rie uitvoeringen van werken van Jo-
hann Sebastian Bach. Deel 6: Mat-

thaus-Passion, BWV 244. Deel 1.1.
Toccata in g, BWV 915; 2. Passa-
caglia en fuga in c, BWV 582.

15.40 Tierportrat. Fischadler in Land
der 100 Seen. Natuurfilm over de vis-
arend in Finland.

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

ches.
16.20 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.30 lm Versteek. Afl. uit de serie
Bettkanten-Geschichten. (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.: Das Findelkind.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Die Volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Volksmuziek gepresen-
teerd door Carolin Reiber.

20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken
uit Oost en West.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Hanks grosse Liebe.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Wiedervereinigung auf

katholisch? Documentaire over de. gevolgen van de Duitse eenwording
voor de katholieke kerk in de beide
Duitslanden,

22.40 Filmfest am Mittwoch. Ver-
schwörung der Frauen, Engelse
speelfilm uit 1988 van Peter Greena-
way.

00.35-00.40 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 j<Hz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Le gros de la classe en
Yogi Bear. 16.40 Noubaventure, kin-
derprogramma met de tekenfilms De
Smurfen, Opération Mozart en Naturi-
mages. (Herh.). 17.40 Paper dolls, 14-
-delige Amerikaanse serie. Afl. 14 (slot).
18.30 Jamais 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 Bizness news,
economisch magazine. Thema: Le
chocolat. Presentatie: Bernard Balteau.
21.10 Baraka, spel. 21.15 L'ami giono,
serie. Afl. 4: Le deserteur.Alex is uit het
vreemdelingenlegioen gedeserteerd
om weer te gaan schilderen. Juist als hij
al zijn doeken aan een kunsthandelaar
wil verkopen, valt de politie zijn atelier
binnen. Alex slaat op de vlucht. 22.15
Télé 21 a la une. Aansl.: Coup de film,

filmmagazine gepresenteerd door Ter-
ry Focant. Aansl.: Weerbericht.
VT22.40 Laatste nieuws. 23.00Bourse,
beursberichten. 23.05-23.15 La pen-
see et les hommes, magazine voor le-
ken.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 TheEdge of the Night. Tv-feuil-

leton.
15.10 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.

18.00 Journaal.

18.15 Prijzenslag.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Fullhouse. Amerikaanse come-

dyserie. Afl.: Een afspraakje voor
drie.

19.25 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
20.25 Jaap Aap.
20.40 Dreams Lost Dreams Found.

Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
Willi Patterson. Een jonge Ameri-
kaanse weduwe gaat terug naar haar
Schotse erfgoed.

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

comedyserie. Afl.: Mikes hippie
vriend komt op bezoek.

23.55 Soap. 2e aflevering.
00.25 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 Panorama. (Herh).
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 3.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbytheek. Durchgenudelt,

kookprogramma met vandaag spe-
ciale aandacht voor pasta.

22.30 Rückblende. Vor 75 Jahren ge-

boren: Lady Day, documentaire over
de jazz-zangeres Billie Holiday.

22.45 «Freaks. Amerikaanse speel-
film uit 1932 van Tod Browning. De
jonge mooie Cleopatra werkt in een
circus, waarvan de attractie voorna-
melijk door siamese tweelingen,
dwergen e.d. gevormd wordt.

23.45 Buchtip. Francois Truffaut -Briefe.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-

ZWO. i

België/Tele 21
15.15-16.45 Wielrennen. Gent-Wevel-
gem-Gent. Commentaar: Rodrigo
Beenkens. 19.00 Tribunes philosophi-
ques et religieuses: La pensee et les
hommes. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Challenge, sportpro-
gramma met een samenvatting van
Gent - Wevelgem, wielrennen. 22.30
Nieuws, weerbericht en beursberich-
ten. 23.00-23.30 Art 21: Palettes: Mira-
cle dans la loggie. (Herh.).

Tévé 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Au nom de la
loi. 17.15 Chanson Nostalgie. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et
Des Lettres. 18.20 Imniminimagino.
18.35 Recreation. 19.00 Montagne.
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Envoye Special. 20.55
Objectif. 21.30 Decouverte. 22.00 Jour-
nal Télévisé et Météo. 22.30 Sacrée
50irée.23.55-00.55 Ex-Libris.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 VARA Radio
I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.05 Tijdsein. (17.30 Nws). 18.45
Waar waren we ook alweer? 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.03
Langs de lijn. 23.06 Met hetoog 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. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wilwel. 14.04Terug in detijd. 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 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.03 La stampa.
22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-ne voor de vrouw.
'0.45-11.00 TV-fruitmand. Program-ma met geestelijke liederen. Presen-tatie: Heleen van Dijk.
13.00-13.05 Nieuws voor doven enSlechthorenden.
'5.00 Arrividerci Roma. Portret vande Italiaanse zendeling in eigen land,Gaetano Sottile. (Herh.).'5.30 Nederland te water. 3-deligeserie over waterrijke Nederland. Afl.3; Watermolens, onderwaterhuishou-amg en de zee. (Herh.).
l°° De slimste vogel van Enge-'and. Wedstrijd voor slimme vogels
°P zoek naar voedsel.
o'?° Torn Sawyer. Jeugdserie. Afl.23: De suikertante. Het bevalt Buckwel om helemaal alleen te wonen. Alser dan ook een tante komt die hemmee wil nemen is hij daar niet zo blijmee.

16.55 (TT)Kinderkrant. Kindermaga-zine.
17___. ""Journaa|-
'■4o Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-programma.

'8.28 Avonturenbaai. Canadese
Jeugdserie. Afl.: Kikkers en vlinders.Jonah kan nog niet de moed opbren-
9en een meisje mee uit te vragen. Bo-vendien laat een studente in het

I(f^|arium giftige kikkers ontsnappen.
95n ""Journaa'-r~° Ronduit Radar. Jongerenma-
gazine. Presentatie: Wilma Vlug enBen van Leeuwen.

■»-56 De Campbells. Canadese se-je.Afl.: Terug naar Schotland. James
vertrekt naar Edinburgh omaan de medische universiteit een le-

zing te geven. De artikelenvan Emma
2Q °^en in Canada geplubiceerd.
""25 Bunkeren. Alternatief actualitei-tenprogramma.
"■35 Taaislag. Spelprogramma. Pre-sentatie: Bert van Leeuwen.

21.20 Praise Gala. 15 jaar gospelmu-
ziek in het Gospelgala 1990. Presen-
tatie: Jan van den Bosch. M.m.v. Don
Francisco, Silverwind en het Metro-
pole Orkest 0.1.v. Harry van Hooft

22.05 Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten
en achtergronden.

22.35 Wit begint, zwart wint? Vragen
over zaken die de eindtijd raken.

23.00 ""Journaal.
23.10-23.45 De toren van Babel. Dis-

cussieprogramma 0.1.v. Andries Kne-
vel. Thema: De Wereldraad van Ker-
ken onder vuur.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 18.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 3.
09.00 Tips für Arbeitssuchende.

(Herh.).
15.45 Panorama. Actueel magazine.

(Herh.).
16.30 Korkmazlar. Eine türkische Fa-

milie in Deutschland. Afl. 6: Der Un-
fall.

17.00 Der Agent und die Elfe uit de
serie. Schauplatz Schule, Wupperta-
ler schuier inszenieren Rühmkorf-
Marehen.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Fysische
technologie. Les 3. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Falcon Island. Abenteuer auf

der Falken-lnsel, serie. Afl. 13: Die
übergabe.

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

Blunt, serie. Afl. 2: Schleichendes
Gift.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Vom Teerzum Polymer. Docu-
mentaire over de geschiedenis van
de Badiche sodafabriek.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma-
gazine.Afl.: Fisch statt Spritze - Neue
Wege der Diabetes-Behandlung, do-
cumentaire over de rol van tropische
vissen bij het ontwikkelen van een
nieuwe behandeling voor diabetici.

22.15 Schatten im Paradies. Finse
speelfilm uit 1986 van Aki Kaurisma-
ki. Vuilnisman Nikander leidt een een-
zaam leven. Op een dagwordt hij ver-
liefd op de kassiere llona, die evenals
hij onderaan de sociale ladder staat.

23.25 Tips für Arbeitssuchende.
(Herh.).

23.55-24.00 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Schöepv.- 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. 12.30 Het voordeel van de
twijfel 55+. 13.00 Nws. 13.10 We-
reldwijzer. 14.00 Geschiedenis en
archeologie van de bijbel. 15.00
Meerover minder. 16.00Schlager-
festival. 17.00 Dierenmanieren.
17.40 Basiscode 3 magazine.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00Nws. 18.10Kinderforum.
18.20 Uitzending van de PvdA.
18.30 Astrologica. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Klassieke mechanica. 21.00 Land-

schapstekenen. 21.30-22.00 Com-
puters in de klas.

RTL Plus
06.00 Utramann - Mem geheimes

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

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

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren. (Herh.).
11.45 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Schauspieler.
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 OnkelBill. Amerikaanse

serie. Afl.: Birds, bees and buffy's.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Jack McGee unterwegs.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaier.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr.mcd. Marcus Welby. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Debbies Schatten.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 CHiPs. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Krieg der Trucker.
20.15 Total irre oder Bonnie und

Clyde auf italienisch. Italiaanse
speelfilm uit 1983 van Steno.

22.00 Stern TV. Magazine met Gün-
ther Jauch.

22.30 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse serie. Afl.: Erst die
Gedanken - darm der Film.

23.25 RTL aktuell.
23.35 Die Woche. Talkshow.
00.40 Stürme des Lebens. Franse

serie. Afl.: Heimkehr und Neubeginn.
01.25-01.30 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Teamarbeit.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Amerikaanse familieserie. Vandaag:
Klassentreffen mit kleinen Hemmun-
gen. 09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Vier Madels
aus der Wachau. Oostenrijkse film uit
1957 van Franza Antel. Aansl. Teken-
film. 12.15 Glücksrad. 13.00Telebórse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05 ALF- Erinnerungen an Melmac. Afl.: Fahr-
prüfung mit Hindernissen. 14.30Teletip
Gesundheit. 14.40 Love Boat. Van-
daag: Die 'einsame' Insel. 15.30 Happy
Days. Vandaag: Feinschmecker. 16.05
Verrückter wilder Westen. Vandaag:
Die Nacht des dampfenden Molochs.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Vandaag: Ein Posten in Hongkong.
17.35 Teletip Tier 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Raumschiff Enterpri-
se. Afl.: Spocks Gehirn. 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.: Töd-
liches Puzzle. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00
Null Problem. 22.45 SAT.I Bliek. 22.45.
Unter glatter Haut. Bltaliaanse crimifilm
uit 1959 van Pietro Germi.oo.3o-00.40
Programmaoverzicht.

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 HokeyWolf.
16.05 Owl TV.
16.20 The New Yogi Bear Show
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 Bob's fuil house.
19.45 Coronation Street.
20.10 Wish me Luck.
21.00 The Match.
23.00 Nieuws en weer.
23.30 Ben Elton - The man from

Auntie.

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 Turnabout.
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'clock news.
13.30 Army Lives: After the honey-

moon.
14.00 Trouble Shooter: Coppella.
14.40 Advice shop.
15.10 Top Gear.
15.40 Young Musician of the Year:

Woodwind Final.
16.35 The Movie Game.
17.00 News.
17.10 The gift.
17.35 The Admiral's Cup.
18.00 Newsround extra.
18.30 Newsroom South East.
19.00 Wogap.
19.30 Family Marters.
20.05 Rough guide tot careers.
20.50 Points of view.
21.00 Nine o'clock news.
21.30 Rough Justice.
22.10 Never come back.
23.15 The late show.
23.55 Weatherview.

Eurosport
05.00 Business report. 05.30 Business
Channel. 06.00 The D.J. Kat Show.
08.30 WK Circus. 09.00 College bas-
ketbal. 10.30 Goals. 11.00 Cricket.
12.00 Autosport. 13.00 Volleybal. 16.00
Basketbal. 18.00 Wheels. 20.00 Trans
World Sport. 20.00 WK boksen. 22.00
Voetbal. 24.00-01.00Adventure hour.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.45 The Mix. 09.00 News on the
Hour. 09.15 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue Night.
19.45Time Warp. 20.00 ITN News Re-
view. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Inside
View. 21.30 Financial Times Business
Weekly. 22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 ITN NewsReview. 22.45 Fi-
nancial Times Report. 23.15 Der Spie-
gel. 23.45 Inside View. 00.15 News and
Weather. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30At the
Movies. 12.00 Remote Control. 12.30
Club MTV. 13.00 Saturday Night Live.
13.30 Spotlight. 14.00 Afternoon Mix.
16.00 Non Stop Pure Pop. 17.00 3
From 1 at 5. 17.15 Afternoon Mix. 17.30
Coca Cola Report. 17.45 Afternoon
Mix. 18.30 Greatest Mix. 19.30 At the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 Spotlight. 21.30
US Top 20 Countdown. 23.00 Coca
Cola Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

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, 14.02, 15.02 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. 17.55-17.58Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel

Glückstrefter). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. M.usik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Music
and More. Die Ciß.S.Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18.10BRF Aktuell. 18.40-20.05Or-
gel und Chormusik.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.

radio

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Vier jaren uit het leven van Mozart
(2). 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
Telekaart. 16.00Over componisten
gesproken. 17.00 Jacco's
keus.lB.oo Nws. 18.02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Scheveningen
internationaal muziekconcours
1990.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. on-
derd. v.alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade, tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst, priizen. Punterw, 7 M'tricht.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Jveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888.

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjeln. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en nakeuring.

'Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Assurantiekantoor Limburg
voor een juist advies m.b.t. uw finan-
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel.
045-715680.

Autom. nieuw/gebruikt v. Kessel
Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490-
-17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490-
-15280 * Veeweg 7A, Schinnen, 04493-
-2173.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen, ac-
cu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land-
graaf. Tel. 045-311784.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045-
-317593. Meer dan tien jaarservice met
een grote S. Alle onderhoud En APK.

3ij Donny kijken is kopen
Voor bedrijfsauto's in alle typen en
prijskl. Steeds voorradig ± 30-40
stuks bussen en bestellers. Uw spe-
ciaal adres: Donny Klassen b.v. Meers-
senerweg 219 Maastricht. 043-635222
of 043-634915.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.1
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw.+rep.+laswerk. Accu's-
tfCil .koprevisie-frkentekenplaten.
Grasijroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65.254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353,-Beek,
Hoolstr. 4. 04490-78600.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag. erk. motor en autorijschool.
Ook tevens voor uw automaat en
vrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver-
trouwd adres. Sparstr. 7 Hrl. 213735.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en . motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27
jaar een begrip. J. v. Maerlantstr. 21,
6416 TV Heerlen.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558.

Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736..

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens-
broek, tel. 045-215450 Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-

roerd met Focwa-garantiebewijs.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, longTent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345. . ' .
Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Stratenmakersbedr. Nico Gerards
Voor al uw bestratingswerkzaamheden
en vakmanschap. Vrijblijvend prijsop-.
gave en advies. Tel. 045-313956.

Oprit en er.verharding
Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig
stratenmakersbedrijf. Tel. 04492-
-5316. b.g.g. 04493-1038.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Piek Opleidingen Heerlen
Praktijkgerichte avondopleidingen:
* Basis elektronika * Micro elektronika
* Industrieel besturingstechnieken
* P.L.C.-technieken * Computer intro-
duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281.

Dakservice H. Arndts
* Inspektierapporten/adviezen * on-
derhoudskontrakten * vernieuwen/re-
pareren v. daken, dakgoten, schoor-
stenen * isolatie. Desgewenst met
bouwfysische berekeningen. Hou-
werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615.
H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties + dakbedekkingen van
Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col-
mont 10A Übachsberg. Tel. 751818.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729.
Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen, Am-
pèrestr. 5. Tel. 045-314218.
Schins dakdekkers/loodg.bedr.
PalenÖergstr. 8, Heerlen, tel. 045-
-723174. Alle soorten dakw., san. en
erkend water- en gastechn. install.

H. Dreessen dakbedekkingsbedr.
Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr.
schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns-
sum. Tel. 045-253532.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688.

■HE________ï_________B___
Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.-
drukw. Drukk. Greven bv. 045-
-327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.
Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.
Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocdpie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Foto Jeanny. Tel. 045-713668
Meer dan honderd jaar ervaring. Léon
v. Geffen vakfotografie. Reportages,
bedrijfsrep., reclame, portret, model-
fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen.

Gielen Groentechniek
Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak-
manschap in Schinnen. Kettingzagen,
gazonmaaiers, heupmaaiers, etc. Gie-
len, Wolfhagen 3 Schinnen-Centr. Tel:
04493-1995.

Bosman Sittard. 04490-15852*
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van zand,
grind, teelaarde, cement, betontegels,
siertegels, maaskeien, klinkers, bielzen
enz. Ook op zaterdag geopend.

jffif^mÊÊÊa^
Daemen's Houtwarenfabriek
Natuurgedroogd eiken, beuken, essen,
olmen enz. Goedk. stookh. Hout-
draaiw. en rooien v. bomen. Te k.
gevr. populieren. Mingersborgw. 7.
Voerendaal. 045-751253, fax 045-
-753754.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. C.v. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.

i

Keukengalerie Limburg
Gedipl. keukenadviseurs, lid ANVK.
Heerlen, Nobelstraat 23. 045-716666.
Reuver, Parallelweg 12. 04704-6077.

Tomzon Keukens Sanitair
Ook uw adresvoor Svedex kasten. Hol-
dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Goergen BV 04490-31367-31463
Keukens, san., tegels, cv, kastenw.,
compl. install. door eigen pers. Vakk.
verz.. Nijverheidsw. 17-18 Stem.

Van Balkom/Keller-keukens
Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit.
Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler-
specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel.
045-461127.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
op maat en eigen ontw. Ook voor reno-
vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel.
045-455633, b.g.g. 750283.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prij-
zen. Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

De Gaas BV tel. 045-442726
Bezoek vrijbl. onze showroom met uit-
sl. in eigen fabriek op maat gefabr. ko-
zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties.
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Roebroek Makelaardij
Bemiddelling aan-/verkoop, huur en
verhuur - taxatie - hypotheken. Paral-
lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707.

Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw.-N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43, 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Anker, Bernina, Husq-
varna, Lewenstein. Rep. alle merken,
geen voorrijkosten. Roermond,
Neerstr. 62, 04750-31012.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter.
Specialist in eiken planken, geborsteld.
Dealer Starkett formica vloeren.
Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675.

Kurkcehtrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-7-18562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.

Bruis Partyservice 045-311956
Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.:
hors d'oeuvres, koude buff., Bourg.
ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens
verh. v. alle partygoods, taps, etc.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Klein en Zn. Verhuur Sittard
Tafels, stoelen, snelkoelers, pors.,
glaswerk enz. Heineken thuistap. H.
Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655.

LE TRAITEUR partyservice
Voor de compl. verz. op lokatie. Luxe
ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406-
-14433. Passage 1-3 Valkenburg.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v. Thuis
en uit serveren al 25 jaar. Munsterge-
leen. 04490-15841.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Süestra Susteren
Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook
aangepaste fietsen. Hoofddealer van
alle topmerken.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel:
04405-3422. Evt. accessoires + repa-
ratie.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta *Giant « Peugeot « Vespa * Puch <»
Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-.
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Babit BV Rioleringswerken
* Rioolontstoppingen * rioolaanleg en
vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel.
045-463892. Dag en nacht.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

'Mithra-Heroal b.v.
■ Het vertrouwde adres voor al uw rollui-

ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

J. Jussen Schildersbedrijf
Voor al uw vakbekw. behang- en schil-
derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw.
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr.

Sporthuis Bakkers 04493-1604
Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin-
nen. Bekers * medailles * vaantjes *relatiegesch. * computergraveerinr.
No 1 in keuze, kwaliteit en service.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,
velgen, chassis etc. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdichting, voegw.,
vochtwering. 10 jr. schrift, garantie.

Hoonhout Tandtechniek
voor alle kunstgebitten reparaties. Klaar
terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Taxatatiekantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Van Loon. Tel. 04490-54551
Timmerbedrijf te Beek voor al uw voor-
komende timmerwerkzaamheden zoals
trappen, kozijnen, dakkap. e.d.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel.: 04490-53865.

Harreman Verhuizingen
Gespee. internat, erkend verhuizer.
Event. opslagruimte. De Koumen 28,
6433 KD Hoensbroek, 045-218342. ,

'Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transportbe-
drijf, kantoor- en projektverhuizing-
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-725977

Veloha-Habets. Tel. 045-423759
Centr. verwarming onderhoudsdienst-
Tevens uw adres voor energiezuinige
ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pius-
straat 5 Terwinselen.

Danny's Videotheek
Annastraat 37, Geleen, tel. 04490-
-45755.

Videotheek The Champ
Ganzeweide 155 Heerlerheide, Markt 4
Hoensbroek, Kennedylaan 80 Bruns-
sum Noord, Langeberglaan 1 Bruns-
sum-Langeberg, Kerkraderweg 87a
Molenberg-Heerlen, Maria Gorettipl. 2
Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat 75
Roermond.-

Tegelstudio BK '87
Kerkstraat 125 Cadier en Keer. Tel.
04407-2781. Ontwerp voor sanitair.
Bezoek op afspraak kan ook.

Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. Zeef'
drukkerij, offset, graveerinr. Sta-
tionstr. 48 Heerlen. Tel. 045-713379-

Jago Zonweringen 045-414270
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kunst-
stof raam met dubb. glas en roll-
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. hebbef
wij een oplossing. Belvauer 44 Nieu-
wenhagen. 045-314132.
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De studenten, waaronder zowel
eerstejaars als ouderejaars, zijn
allesbehalve tevreden over de

uiteindelijke beslissing over gelde-
lijke steun voor de sloop heeft over-
gelaten aan het CentraalFonds (een
instelling die steun moet verlenen
aan woningverenigingen in nood),
terwijl hij (in 1987) wist dat het nog
lang zou duren voordat dat Fonds
echt zou gaan werken.

PvdA trekt van leer tegen Groepering Heerlen-Noord

'Hoppenhof niet los
zien van prostitutie'

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Het Tweede Ka-
merlid Peter Lankhorst
(Groen Links) eist van staats-
secretaris Heerma van VROM
duidelijkheid over de sloop
van de flatgebouwen aan de
Vossekuil in Heerlen. Dat
blijkt uit Kamervragen die
Lankhorst gisteren aan Heer-
ma heeft gesteld. De Kamer-
fractie van Groen Links wil
eindelijk duidelijkheid over
het 'lot' van de flats voordat de
buurt nog verder achteruit
gaat en de onzekerheid onder
de bewoners nog groter wordt.

Onderhoud
Verder wil Lankhorst van Heerma
weten of deze op de hoogte is van
het feit dat in afwachting van de
sloop, de eigenaresse van de flats,
de Woningvereniging Heerlen, het
groot onderhoud heeft gestaakt
waardoor het leefklimaat in het
complex ernstig is verslechterd. Tot
slot vraagt Lankhorst wanneer met
de sloopvan de flats zal worden be-
gonnen en hoe Heerma dat denkt te
versnellen.

Lankhorst vraagt Heerma of het
juist is dat de staatssecretaris al in
1987 met de sloopvan de 400 flatwo-
ningen heeft ingestemd en daarbij
toezegde eenderde van de kosten te
zullen betalen. Tevens wil het Ka-
merlid weten waarom Heerma de

Heerma liet onlangs echter tijdens
een bezoek aan de Oostelijke Mijn-
streek weten dat Heerlen een eigen
verantwoordelijkheid heeft bij het
besluit over de sloop van de flats en
daarbij niet hoeft te wachten op een
subsidie-aanvraag van de Woning-
vereniging. Zowel de gemeente als
de Woningvereniging willen sloop
van de flats, die constructiefouten
vertonen en waar de drughandel
welig tiert.

Officieus zou al een subsidie-aan-
vraag voor de sloop zijn ingediend
in afwachting van een definitiefver-
zoek om geldelijke steun bij dè
sloop. De opstelling daarvan is
blijkbaar een ingewikkelde zaak.
De definitieve aanvraag moet nog
door de gemeenteraad worden
goedgekeurd en dat kan op zijn
vroegst eind april.

Hoogwerker

Overgeheveld
Er zijn vier scenario'svoor de sloop,
afhankelijk van het aantal af te bre-
ken flatgebouwen en de geplande
nieuwbouw op de vrijkomende ter-
reinen. De geschatte kosten lopen
uiteen van 22 miljoen tot ongeveer
30 miljoen. De gemeente Heerlen
had al tien miljoen voor de sloop ge-
reserveerd, maar heeft dat geld on-
langs overgeheveld naar de 'pot'
waaruit de uitvoering van het pres-
tigieuze Centrumplan (mede) moet
worden betaald.

'Lokalen' in
Onderbanken
willen samen

Verdriet
" De Landgraafse Manon Ro-senboom is verdrietig. De 18-ja-rige scholiere stalde gistermid-

ha,ar 9rijs-bruine fietsvlakbij het winkelcentrum DeKlomp in Heerlen. Zij wiptevtug even een snoepwinkel bin-nen om wat bonbons te kopen."e jxets werd niet afgesloten,len dameskoffer en een plasticaraagtas liet zij aan het fiets-nuur hangen. In de weten-sc/iap; binnen een minuut ben*k toch terug. Waarom zou ikaie hele handel meesjouwen?'
fVterugkomst was echter allesVerawenen: de fiets, de studie-
wefcen economie, een rekenma-wientje, een paraplu, een re-
Ï??PC£' een schrijfbloc en een«ui. Dom, maar helaas.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De PvdA in Heerlen vindt dat aanpassing
van de Hoppenhof achter het station onlosmakelijk is
verbonden met het probleem van de prostitutie. Tijdens
de behandeling van die aanpassing pleitte de sociaal-de-
mocraat Arie Kuijper dan ook voor een gedoogzone.
Burgemeester Van Zeil en tal van andere fracties (SP,
CDA) vonden dat die zaak niet ter discussie stond.

Verdriet (2)
" Wat doe je op zon moment?moeken in de directe omgeving.spoor te ontdekken. Zij«omt huilend thuis en Manonsmoeder ts na het horen van hetffchte nieuws boos. Héél boos.
hon.-?0^ het verder? Manonoeu dekrant. Jkkan niet zon-der de schoolboeken en de daar-oy behorende aantekeningen"Vinkt het heel beteuterd aan dêa-ndere kant van de lijn. bo-vendien dacht ik. Wat heeft eenviel nu aan een paar studieboe-«en economie? Niets toch'"tLlanS^at de diefzich spon-toan meldt, is gering. Vandaar
f» nSTSff- Wie belt het meisjer® 045-322920), dat gistermid-
kocht? veperdu" bonbons

De Hoppenhofwordt straks voor 2,3
miljoen gulden opgekrikt. De be-
reikbaarheid, de beveiliging, de re-
presentativiteit en de verhuurbaar-
heid van het kantorencomplex al-
daar moet beter worden. De PvdA
vreest echter dat de prostituees na-
dien naar de Willemstraat zullen
vertrekken. Ger Vankan (CDA) be-

Burgemeester Van Zeil wilde niet
op de gedoogzone ingaan. Hij ver-
telde wel dat het een zaak is die niet
tot de gemeentegrenzen beperkt
blijft en derhalve vraagt om een ge-
meenschappelijk beleid. „We wach-
ten niet af en lopen niet weg", zei hij
in antwoord op de PvdA die eerder
sprak van 'struisvogelpolitiek.

weerde dat de bewoners van de Wil-
lemstraat met de opknapbeurt van
de Hoppenhof geenproblemen heb-
ben.

Brandstichting
in eigen huis

Meisje gewond
in Klimmen

HEERLEN - Een Heerlenaar is gis-
termiddag rond half vijfdoor de po-
litie gearresteerd onder verdenking
van brandstichting in zijn eigen wo-
ning in de wijk Zeswegen. De man
verzette zich volgens omstanders
hevig tegen de arrestatie. De totale
brand- en waterschade wordt ge-
schat op enkele duizenden gulden.

Kuijper trok in zijn betoog overi-
gens fel van leer tegen de Groepe-
ring Heerlen-Noord. „We mogen blij
zijn dat dezepartij zichvan de ande-
re delen van de stad niet veel zal
aantrekken, anders was het oproer
rondom de Willemstraat reeds geor-
ganiseerd", meende hij, met een
knipoog naar de verwikkelingen
rond het methadoncentrum in
Heerlerheide. Thei Vrolings van
Heerlen-Noord nam uiteraard stel-
ling tegen de aantijgingen van Kuij-
per. „De PvdA geeft ons in de laat-
ste maand van deze periode de
schuld dat er nog geen gedoogzone
is, terwijl deze partij vier jaar lang
beleid heeft kunnen maken".

KLIMMEN - Een achttienjarig
meisje uit Hulsberg is gistermorgen
op de Klimmenderstraat tegen een
voetganger opgereden en gewond
geraakt. Het meisje werd met een
kaakfractuur en een hersenschud-ding opgenomen in het Heerlense
ziekenhuis. De politie van Voeren-daal zoekt getuigen.

i " Graffiti-Guido (l) bewerkt samen met een andere 'spuitbuskunstenaar' een garagedeur.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Van onze correspondent
HEERLEN - De kunst keek hij afvan een Amster-
dams vriendje. Die kwam een paar jaar geleden
met zijn spuitbussen naar het zuiden afzakken.
Heerlenaar Guido Porten (15) nam de 'rijke' graffi-
ti-ervaring van de Mokumer snel over en ontwik-
kelde een eigen stijl. Dat resulteerde in een op-
dracht om de kamer van een ander vriendje in
eigentijdse kleuren te spuiten. „Die is heel gaaf ge-

worden", vertrouwde de Heerlenaar ons gisteren
aan de telefoon toe.
In detoekomst denkt de mavo-leerling zich verder
te bekwamen aan de afdeling reclametekenen van
de kunstacademie te Maastricht. Binnenkort gaat
hh' waarschijnlijk in Brunssum een grotere op-
drachtuitvoeren. „Maar dat moet nog even geheim
blyven. Het zal een verrassing worden", doet hij
enigszins geheimzinnig.

Politie neemt
auto in beslag

vonrh ■ °men hebben {y'de^ deÏÏÖe, stormen het lood^kZI ie"en' Zware h°^enÏÏrtP/? T:den ComPleet metwortels uit de grond gerukt. In
Tuin in Terwin-

eSt een h°°9werker
der, f HF eZet 0m Massale ce-Sn h? z)lve?l"den te ontdoenan hun z"ke', kapotte takken

Brede coalitie in raad Nuth

Lenoir en Wiekken
nieuwe wethouders

Even later lasKuyper, tijdens de be-
handeling van de aanpak van het
Hoensbroekse centrum, de subtiele
trapjes tegen Rein Hummel die hij
op papier had uitgetikt maar niet
voor.

Woede
De opmerkingen van Kuijper dat
Heerlen-Noord indertijd 'een walge-
lijkvolksoproer' promootte 'waarbij
fascistische en rascistische kreten'
het argument waren tegen het ver-
strekkingspunt, wekte de. woede
van Vrolings. Hij kreeg bijstandvan
CDAer Wim Beuken. Deze wees
erop dat dergelijke uitspraken de
vorming van een nieuwe coalitie
niet ten goede komen en riep de
PvdA op de discussie 'daar te voe-
ren waarover wij afspraken hebben
gemaakt. Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft gistermorgen een
automobilist bekeurd, die in Land-
graaf de maximum-snelheid binnen
de bebouwde kom had overschre-
den. De man reed op de Heistraat
meer dan 110 kilometer per uur.
Zijn auto werd in beslag genomen.
Bovendien mag hij rekenen op een
fikse boete van justitie.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN- De lijst 'Kleine
Onderbanken' gaat samen met de
Democraten Onderbanken onder-
handelen over coalitievorming.

Deze twee plaatselijke lijsten kwa-
men bij de gemeenteraadsverkie-
zingen uit de bus als grote overwin-
naars. Beide groeperingen halen bij
samengaan een geringe meerder-
heid (7 van de 13 zetels).

Afgelopen week heeft Jo Theunis-
sen als lijsttrekker van de grootste
groepering 'Kleine Onderbanken'
gesproken met alle in de Onder-
bankse raad vertegenwoordigde
partijen. „Uit die gesprekken is ge-
bleken, dat de Democraten Onder-
banken momenteel de eerst aange-
wezen groepering is om mee verder
te praten," aldus Theunissen, diei
hoopt de coalitiebesprekingen nog
dezeweek te kunnen afronden.

Hengelen
" Een Heerlenaar, die in tw

jjj».*- op VSSStSI
een korte achtervolgen

jaagden de agenten erin deman m te rekenen. Hij probeer«e via de 'hengelmethode' eenwoning binnen te dringen.

Brunssum akkoord
met toeristisch plan

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het college van
Brunssum gaat in principe akkoord
met het fel omstreden toeristisch re-
creatief beleidsplan (Trbap) van
Jongen, waarin voor de hele Ooste-
lijke Mijnstreek mogelijkheden op
toeristisch/recreatief vlak worden
aangedragen. Het college van
Brunssum stelt de raad op 10 april
voor om in te stemmen met de con-
clusies en aanbevelingen uit het
rapport, dat vooral door milieu- en
natuurbeschermingsorganisaties
wordt bekritiseerd. In het Trbap
zou volgens hen te weinig rekening
worden gehouden met het natuur-
goed in deze regio.

De eigenlijke discussie óver de ge-
doogzone werd begin maart tot een
nader te bepalen tijdstip uitgesteld.
Overigens ging de raad gisteravond
ook akkoord met de aanpakvan het
winkelcentrum in Hoensbroek,. het
rijtuigenmuseum van Chris van Til-
burg en de subsidiëring van de
woon- en serviceflat Heisterberg.

Van onze verslaggever
NUTH- De fractie Lenoir en het
CDA zijn gisteren tot een ak-
koord gekomen over een te vor-
men coalitie in de Nuther ge-
meenteraad. De twee grootste
politieke partijen - de fractie Le-
noir behaalde zeven zetels en het
CDA vijf- kunnen met 12 van de
17 zetels rekenen op een brede
meerderheid.
Fons Lenoir, directeurvan Mavo
Op de Bies in Schimmert, wordt
de nieuwe loco-burgemeester en
neemt de wethouderspost over
van Maurice Kerkhofs.
Hub Wiekken (CDA), DSM-staf-
functionaris bij de afdeling be-
veiliging, blijft ook de komende
vier jaar wethouder. Wiekken
wordt portefeuillehouder van
Welzijn, Financiën, Milieu en So-
ciale Zaken. Lenoir wordt wet-
houder Openbare Werken en
Ruimtelijke Ordening.
„Extra aandacht krijgt het milieu

en er wordt dan ook gewerktaan
een milieu-plan. Ook het subsi-
diebeleid wordt onder de loep
genomen", aldus Fons Lenoir,
die ookvan '82 tot '86 wethouder
is geweest in Nuth. Een van de
eerste 'klussen' die het nieuwe
college - de benoemingen zijn op
1 mei - gaat aanpakken is het
jaarlijke oplopende exploitatie-
tekort van de sporthal in Nuth.

Tekort
Lenoir: „Het tekort bedroeg in
1988ruim twee ton en daarmee is
de top nog niet bereikt. De ge-
meente gaat proberen het con-
tract met de NV Sportfondsen-
bad open te breken. Er moet ge-
zocht worden naar een privatise-
ringsvorm zoals de sporthal in
Hulsberg. Daar huurt de ge-
meente Nuth een bepaald aantal
uren en met eventuele financiële
tekorten heeft zij niets te ma-
ken."

plat du jour

" -Evenals blaas in het Alge-meen Beschaafd Nederlands
hu } hetekent bloos: 1. holte,
'wchtbel en 2. lichaamsdeel, 20-
-fcp mQI" en """eilaas. De z>er-esölaos werd op dr roebelspot

gedroogd werd ze
£« tabaksbuidel gebruikt. Bla-

is verwant aan het werk-
bln Z blazen- Zo kennen we dr

'aosbalfc van bijvoorbeeld de
h leaerij of van een orgel. Een
Èi«aS!^U2ifcant is 'ne blöazer.
zei u r Stjtöb oet de OUQe blao-heiJi ongezouten de waar-
v>orritZe"en- Blaos dich act!
nip-,er aezeSd als men iets
bin oen ' en van toete noch
VrZZe weite slaat °P domheid.h^n iemand die klaagt over te
m.at S°fp ' koffie enzovoort zegtl& f h,aat Qei blaoze ae-onZ lier}slotte een rijmpje uit

*e kinderjaren: roep, sjtoep" n aos m 't middevan de blaos.
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(ADVERTENTIE)

Verse braadworst van JanLinders

pond=iy2 küo vseGs\.
iOO J^o^

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijkeprijs.

de Hogeschool-directie in Heer-
len. Daarmee hopen zij de direè-
tie onder meer aan te zetten om
weer ergotherapie-docenten in
dienst te nemen. Kamervragen over

sloop 'Vossekuil'

Groen links eist duidelijkheid van HeermaProtest studenten
Hogeschool Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Ruim honderd stu-
dentenvan de Hogeschool-oplei-
dingergotherapie in Hoensbroek
zijn in het verzet gekomen tegen
de Hogeschooldirectie, wegens
vermeend kwaliteitsverlies van
hun opleiding.

De studenten krijgen naar eigen
zeggen ergotherapie-lessen van
docenten, die gespecialiseerd
zijn in fysiotherapie. Een en an-
der heeft volgens woordvoerder
Erwin Jonker te maken met een
fusie van beide opleidingen, die

kwaliteit van de lessen na de fu-
sie en willen weer onderwezen
worden door in ergotherapie-ge-
specialiseerde leraren.

vorig jaar van kracht werd en
waardoor enkele ergotherapie-
docenten van de opleiding ver-
dwenen.

Om hun protest kracht bij te zet-
ten, zullen de studenten vandaag
handtekeningen aanbieden aan

Directie-voorzitter Peters van de
sector economie/gezondheids-
zorg op de Heerlense Hoge-
schoolwilde gisterenniet ingaan
op de gerezen problematiek. „Ik
ga niet op de zaken vooruit lopen
en wacht het overleg met de stu-
denten af, dat vandaag' plaats-
vindt. Daarna wil ik pas reage-
ren."

(ADVERTENTIE)

_£jS -W DRHSEH EEHRUMP ?
<ag^^i W»« HAAR DEGEHRAMP!
LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN. Inl.: dagelijks

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, lel. 045-714711 b.g.g. 045-752518

(ADVERTENTIE)

LIMBURGS DAGBLAD

De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!

Vandaag met interessante vacatures van
De Vakaturebank

Arbeidsbureau Heerlen
Heerlen: kanaal 59+

Kerkrade: kanaal 64+

Verfkwast in de kast



Geboren:

Stefan
zoon van Fred en

Bea Patelski-Bertrand

1 april 1990

Staringstraat 16,

ra. 5343 GH Oss

t
Dankbaar voor het vele goededat hij voor ons heeft
gedaan, geven wij u met droefheid kennis dat he-
den geheel onverwacht, in zijn eigen vertrouwde
omgeving van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Sjo Damoiseaux
echtgenoot van

Tiny Bouwens
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 66-jarige leeftijd.

Schinnen: T. Damoiseaux-Bouwens
Nieuwstadt: Gertie Bex-Damoiseaux

Karel Bex
Cindy

Schinnen: Piet Damoiseaux, Schinnen: José van Weenen-Damoiseaux
Henk van Wenen

Schinnen: Denis Damoiseaux
Mariëlle Damoiseaux-van Weenen

Schinnen: Hub Damoiseaux
Schinnen: Bianca Damoiseaux

Familie Damoiseaux
Familie Bouwens

6365 EN Schinnen, 2 april 1990
Vloedsgraafl
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 6 april a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk
St. Dionysius te Schinnen, waarna de begrafenis op
het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondwake worden gehouden donderdag 5 april
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 Geleen.
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

~ IMet grote verslagenheid ontvingen wij het droeve
bericht van het plotseling overlijden van ons be-
stuurslid

Sjo Damoiseaux
Met respect en waardering denken wij terug aan
het vele werk dat hij ruim 30 jaar in het belangvan
de bank heeft verricht.
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een bekwaam en integer bestuurder.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Bestuur, Raad van Toezicht en
Direktie Rabobank Schinnen

' t
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons bestuurslid, de heer

P.J. Damoiseaux
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind
alle kracht bij het verwerken van dit verlies.

Medewerkers Rabobank Schinnen

f
Nooit vragen, nooit klagen
Haar pijn in stilte dragen
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een leven, getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is na een geduldig gedragen ziek-
te, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de
leeftijd van 75 jaar,van ons heengegaan onze lieve
en zorgzame moeder,.schoonmoeder en oma

Dina Kroezen
weduwe van

Marcus Janssen
Stem: Frans en Paula Janssen-Rutten

Mare, Chantal
Sittard: Jo en Agnes Janssen-Hellebrekers

Bom: Mare en Tiny Janssen-Gruisen
Desirée, Angelique

Susteren: Mia en Piet Kerens-Janssen
Miranda en Albèr

Sittard: Wim en Tiny Janssen-Haartmans
Björn

Sittard: Peter Janssen
Marianne de Wever
Mare, Guido
Patrick, Serge

Sittard: Ger Janssen
Geleen: Rini Janssen

Jos Nuchelmans
Sittard, 2 april 1990
Corr.adres: Overhoven 24, 6136 EE Sittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 6 april om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Sittard-Overho-
ven, waarna de begrafenis plaats zal vinden op de
algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sit-
tard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis wordt gehoudenop donderdag 5 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuiste Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.30- 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

In de overlijdensadvertentie van

Gerda Daemen
weduwe van

Nicolaas Viegen
levensgezellin van

Guillaume Scheffer
zijn wij vergeten te vermelden;'

Geleen: N. Daniëls
M. Daniëls-Heuts
Desi

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringd heeft, delen wij u mede,
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,mijn
lieve zoon, onze zorgzame broer, zwager, oom en
neef

Roel Griet
Hij overleed op 33-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagerheide: S.E. Griët-Nieraeth
Nieuwenhagen: Mayke en Jacobus

Vanessa, Jearmin
Nieuwenhagerheide: Ron

Nieuwenhagen: Quenny en Jo
Sylvana

6373 HJ Landgraaf, 2 april 1990
Pleistraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 6 april a.s. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake donderdag 5 april om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk - crematoirum v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Roel
we missen je

Mam, Oom, Thomas, Anita, Jo, Loes,
Frans, Hilly, Rimke, Steffie, Rinie,

Ad, Roos, René, Tiny, Renate,
Sandra, Eef, Patrick, Marjan,

Chantal, Stef, Monique, Selwin,
Cecile, Patrick, Stephen, Von, Rob,

Joh, Ingrid, Agnes, Miei, Kevin,
Suzanne, Guido, Alphons, John,

Mirjam, Theo, Yvonne, André, Jo,
Peter, Joepie, Petra, Cees, José, Torn,

Rik, Chris, Annie, Monique, Ton,
Sjef, Truus, Petra, Bianca, Nöl,

Margreet, Pascal, Chantal, Jeannie,'
Mirijan, Claudia, Jolanda, Joep, Jos,

Meta, Auke, Joyce, Cristel, Cor.
Wij wensen de familie de kracht toe

om dit verlies te dragen.

Roel
bedankt voor alle goede hulp.

Jeanny,Joep
Margreet, Nöl

Wij wensen de familie veel sterkte.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van
onze grote vriend

Roel Griet
Wij wensen de familie sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

S.V.N. 3

Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Roel Griet
Wij wensen zijn familie en vrienden de kracht
toe dit verlies te dragen.

S.V.N. 4

Verslagenheid, onbegrip en ongeloof hebben wij
ervaren bij het plotselinge, op veel te jonge leeftijd
overlijden van onze jeugdleideren sportvriend

Roel Griet
Wij hebben Roel gekend als een aimabel, vriende-
lijk en behulpzaam mens.
In hem verliezen wij een niet te missen vereni-
gingslid.
Wij wensen zijn familie en vrienden allen veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden S.V.N.
Jeugdbestuur S.V.N.
Supportersvereniging S.V.N.
Damescomité „Rood-Wit"
Sticht.bestuur kantine S.V.N.

Bedankt

Roel
Namens jevrienden van de spaarclub
Spaarclub Heiveldje

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een liefdevolle verzorging in de verpleegklinie-
ken te Heerlen overleed heden, op 94-jarige leeftijd,
mevrouw

Maria Wilhelmina
Knops

Namens de familie:
Mr. F.M.J. Hermans, notaris
Executeur Testamentair

Heerlen, 2 april 1990
Corr.adres: postbus 13057, 3507 LB Utrecht
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6
april a.s. om 14.00 uur in de dekenalekerk St. Pan-
cratius te Heerlen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden in het familiegrafaan deAker-
straat, ingang Groene Boord.
De avondmis voor haar gedachtenis is donderdag
om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerien (ingang St. Antoniusweg). Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, donderdagvan
17.30 tot 18.00 uur.

I f ~~
Onverwacht en onbegrepen hebben wij afscheid moeten nemen van

Torn Kleppe
hij werd 48 jaar
echtgenoot van

Diny Janse
Holturn Diny Janse
Gouverneur Ruys de Beerenbroucklaan 60
6121 AM Holturn
Geleen WarnerKleppe
Itterbeek 25
6166 GG Geleen

Zaterdag 7 april a.s. nemen we om 11.30 uur afscheid van Torn in het cre-
matorium Imstenrade-Heerlen.
Schriftelijk condoleren in het crematorium.
Geen bloemen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 - 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

In verband met het overlijden van de heer

Torn Kleppe
is restaurant "Place Marche"

Markt 90, 6161 GM Geleen
VOOR ONBEPAALDE TIJD GESLOTEN

Torn
de laatste dagen sprak jij een taal zonder woorden,

een taal die wij konden verstaan, »

wij spreken onze diepste gevoelens uit,
wij hebben geen antwoord en we missen jou.

Holturn: Janny en Carlo
Heerlen: Henk en Jos

Na een fijne tijd van vriendschap en collegialiteit hebben wij ge-
heel onverwacht afscheid moeten nemen van

Torn Kleppe
Wij blijven Diny tot steun en wensen haar alle goeds voor de ko-
mende tijd.

Gino en Sylvia, Mary-Lou en Mark,
Peter en Angeline, Ahmed, Annie, Richard,
Patrick, Lacika, Allain, Gert-Jan, Joep
Restaurant In gen Thün, Heerlen

Dankbetuiging
Voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en
oma

Lisa Coumans-Limpens
betuigen wij u onze welgemeende dank.

Kinderen en kleinkinderen
Hulsberg, april 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 april om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend, geef ik met droef-
heid kennis dat heden nog vrij onverwacht van mij is heengegaan, ge-
sterkt door de h. sacramenten, in de leeftijd van 74 jaar,mijn dierbare man

Hubert Godschalk
echtgenoot van

Toos Polmann
Kerkrade: T. Godschalk-Polmann

6466 CA Kerkrade, 2 april 1990
Ons Limburgstraat 47
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 6 april
om 13.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand in Kerkrade-Heilust, waarna om 14.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
Vooravondmis, donderdag om 19.00 uur in voornoemde kerk. ï

Er is dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot afscheidnemen van ,
Hubert in het streekmortuarium in Chèvremont, St. Pieterstraat 145(gele- ,
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek).

—— -J '____-___-_i_^^Ha^^B^^^BHa^_aß i_B^^^^^^^| 1

Dankbetuiging
In plaats van kaarten l

Groot is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, betuigen Twij onze oprechte dank voor de overweldigende hoeveelheid bloemen, f
kaarten, brieven en andere vormen van lieve belangstelling en welge-
meend medeleven bij het ziek zijn, het overlijden en de begrafenis van r
mijn lieve man en bezorgde papa. "Daarnaast gaat ook een bijzonder woord van dank uit naar de fanfare van s
Wittem die de h. mis op een zo mooie wijze heeft opgeluisterd. .
We hebben o.a. hierdoor op een indrukwekkende wijze afscheid kunnen \
nemen van s

Hub Widdershoven -
M.M.E. Widdershoven-Lenssen
L.M.L.M. Widdershoven

Gulpen, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 8 april'a.s. om9.45 uur in de St.-Alfonsuskerk te Wittem. j

Dankbetuiging [
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het overlijden en de .crematie van mijn man, onze vader en opa c

Gérard Swagemakers \
betuigen wij onze oprechte dank. 2

Mevr. Y. Swagemakers-Buys. r
kinderen en kleinkinderen

I
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 7 april a.s. om 19.00 j
uur in de kerk van de H. Antonius van Padua te Ophoven-Sittard. t

i^..^h■■^____mm■m_____■_^___h _____mi__________h■_____________■_______________________________■_■____!_■____________________________.m^_M^__B_.________________________________________a_^_*^^

Vervolg
familieberichten

zie pagina 17

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden geheel on-
verwacht op 77-jarige leeftijd van ons heengegaan,
voorzien van het h. oliesel, mijn lieve man, vader,
schoonvaderen opa

Jan Bouwman
echtgenoot van

Leentje Smeets
Brunssum: M.H. Bouwman-Smeets
Neerbeek: Jos en Rina Bouwman

Nuth: Margriet en Gerdie Fredericks
Budel: Arme Marie en Sjef .

Welters-Bouwman
Brunssum: Wies en Gaston

Bastin-Bouwman
Maaseik B.: Emmy en Paul

Peeters-Bouwman
en kleinkinderen
Familie Bouwman. Familie Smeets

Brunssum, 3 april 1990
Juhanastraat 13H512
Corr.adres: Jan Steenstraat 13, 6445 EC Brunssum
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op vrijdag 6 april a.s. om 11.30 uur.
Samenkomst aldaar.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.

I t"~
'Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Johan Hanssen
echtgenoot van

Maria Nievelstein
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Waubach: A.M. Hanssen-Nievelstein
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hanssen
Familie Nievelstein

6374 KT Landgraaf, 3 april 1990
Europaweg-Zuid 102
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 7 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozefte Waubach-Landgraaf, waar-
na aansluitend debegrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed ter intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 6 april om 18.40 uur, aanslui-
tend avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Wij namen afscheid van onze vader, schoonvader
en opa

Hub Lemmens
weduwnaarvan

Lieske Heiligers
Hij werd 73 jaar.

Heerlen: Ria en John
Dennis, Bonny

Papenhoven: Ans en Piet
Christian, Cindy, Frank

Heerlen: José en Maarten
Torn, Roel

6336 AH Hulsberg, 3 april 1990
Panhuys 1
Corr.adres: Op de Coul 16, 6124 BB Papenhoven

'De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 6 april om 11.00uur in de parochiekerk van
de H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis op
het r.k. kerkhof Wissengracht.
Avondwake donderdagom 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Vader is opgebaard in derouwkapel van het bejaar-
dencentrum Panhuys te Hulsberg.
Bezoek dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.

Op 30 maart 1990 hebben wij bedroefd afscheid ge-
nomen van

Leonard Hubert Kortis
De plechtige uitvaartdienst en crematie hebben in
besloten kring plaatsgevonden.

Uit aller naam:
Familie Kortis
en zijn vrienden

Met leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van onze oud-voorzitter en erelid,
de hee/-

G. Habets
Bestuur en leden
gymnastiekvereniging
Eendracht Kerkrade

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze goede
vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Pieter
Groneschild

betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Groneschild

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 7 april a.s. om 19.00 uur in het gemeen-
schapshuis, Wilhelminastraat te Epen.

I : '!
Want ik ben verzekerd dat \noch dood noch leven ons zal
kunnen scheiden van de liefde
Gods welke is in Christus
Jezus onze Here.

Rom 8:38.39 l
Heden heeft de Heer op Zijn tijd tot Zich genomell
na een kortstondige ziekte, mijn lieve'man, onZe
lieve vader, schoonvader, opa, zwager en oom

Theodorus Johannes
Visser

echtgenoot van <

Leentje ten Cate
op de leeftijd van 71 jaar. s

Brunssum: L. Visser-ten Cate
Delft: Marijke en Nico van Zon-Visser 1

Schinveld: Peter Wierd en Petra Visser-Peeters (

Esther en Olaf <
Hoensbroek: Anneke en Ed Gorski-Visser 1

Bennij en Yuri (
Familie Visser 1
Familie ten Cate

Brunssum, 3 april 1990
Treebeekplein 51, 6446 VE
De rouwdienst vindt plaats op zaterdag 7 april a-S-
-om 13.30 uur in de Baptisten Gemeente, Trichtei"
weg 116 te Brunssum-Treebeek.
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op °e
algemene begraafplaats aan de Randweg te Hoens- i
broek. .
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vana'
13.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St f
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Er is gelegen' r
heid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 to' I
18.30uur. r
Wilt u, indien wij .vergeten zijn u een kennisgeving c
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen t

_^T

Dankbetuiging J
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij he,
overlijden en de begrafenis van mijn lieve ma"' fonze zeer zorgzame vader, schoonvader, groot- efi ,
overgrootvader

ii
Gérard Joseph

Vankan \willen wij u langs deze weg hartelijk danken. V
Een speciaal woord van dank gaat uit naar familie'R
kennissen, de bewoners van de Cluysenaerstraa'fe
en het verplegend personeel van het Groene Kruis- R
die mijn man op voortreffelijke wijze hebben bijge;fe
staan tijdens zijn langdurigeziekte. g

Johanna Vankan-Haemers
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen 1

Heerlen, april 1990
"De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden °P
zaterdag 7 april a.s. om 18.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Heer-
len, Sittarderweg.

Dankbetuiging n
Wij danken u allen voor de hartelijke condo-|
léances, bloemen, h. missen en begeleiding |
naar de laatste rustplaats van mijn lieve echt-1genoot, vader, schoonvader en opa

Hein Schaafsma \
V. Schaafsma-Kuyer
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenP
worden op zaterdag 7 april 1990 om 19.00 uur \
in de St. Josephkerk te Brunssum.
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Plan grindboeren
voor Maasgebied

Maij houdt vast aan beperking winning grondstof Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In plaats van een
toespraak te houden over het zie-
kenhuis, ligt staatssecretaris drs
H.J. Simons er nu zelf in. Eigenlijk
zou hij vandaag in het MECC in
Maastricht het wereldcongres 'Effi-
ciency en economie in de gezond-
heidszorg' openen met een toe-
spraak. Gistermiddag werd echter
bekend dat Simons plotseling is op-
genomen in het ziekenhuis. Direc-
teur-generaal J. Verhoef van WVC
zal de zieke staatssecretaris vervan-
gen.

Vandaag gaat een vier dagen du-

Staatssecretaris
Simons verhinderd
op wereldcongres

rend congres van start over ge-
noemd onderwerp. Juist vanwege
de actualiteit van het onderwerp
had staatssecretaris Simons extra
spreektijd aangevraagd. Simons
vindt namelijk dat efficiency, zeg
maar het goedkoper maken van de
gezondheidszorg, hèt onderwerp is

van de jaren negentig.

Er komen zon 200 deelnemers naar
het congres in Maastricht. Het zijn
vertegenwoordigers van overheden,
bedrijfsleven, ziekenhuizen, univer-
siteiten en verzekeringsdeskundi-
gen uit velelanden. Een groot aantal
sprekers zal uiteenlopende ideeën
ten beste geven over het drukken
van de financiën in de gezondheids-
zorg.
Prof. dr Co Greep is voorzitter van
de congres-organisatie. Hij vindt
onder andere dat de huidige struc-
tuurvan de gezondheidszorg te ver-
brokkeld is.

Bondsrepubliek vraagt
uitlevering Italiaan

Wegens in omloop brengen vals geldVan onze Haagse redacteur
UEN HAAG -De grindproducenten komen binnenkort met

plan voor nieuwe grindwinning in het Maasdal, in zowelviidden- als Zuid-Limburg. Door voor de beoogde winningsge-leden met een 'maatschappelijk aanvaardbaar' herinrich-
lngsplan tot natuur- of (extensief) recreatiegebied te komen,open de grindproducenten de toekomstige winning en daar-J ĉcee hun economische belangen veilig te stellen. Drie project-ureaus zijn momenteel bezig met het opstellen van het plan,aarvan een eerste opzet in mei zal worden gepubliceerd.

na winning in het Stevolgebied te
beperken tot 35 miljoen ton. Maij's
voorgangster Neelie Smit-Kroes
was met de provincie 70 miljoenton
overeengekomen. Maar na druk van
het provinciebestuur en het CDA
halveerde Maij die 'inspanningsver-
plichting' omdat de 'maatschappe-
lijke' aanvaarding van de grindwin-
ning steeds kleiner wordt.

Oat zei directeur Theo Krans vannet Grmdhuis gisteren in Den Haagna een gesprek met minister Hanja«laij-Weggenvan Verkeer en Water-
aat. Krans probeerde daar tever-seets Maij-Weggen af te brengenan haar voornemen om de toekom-uge grindwinning in Limburg nanoop van de huidige concessies en

Officier van justitie mr M. Kolkert
heeft inmiddels ingestemd met het
uitleveringsverzoek en de recht-;
bank voorgesteld dienovereenkom-
stig aan de minister van Justitie té
adviseren.

loop hebben gebracht voor een to-
taalbedrag van 150.000 DMark. De
Italiaan beweert bij verstek te zijn
veroordeeld en betwist op verschil-
lende gronden het vonnis van de
rechtbank in Bielefeld.

De Duitse justitie rekent hem tot
een groepje lieden die vervalste bil-
jetten van honderd DMark in om-

MAASTRICHT - Een 35-jarige Ita-
liaanverneemt vrijdag 13 april of de
rechtbank te Maastricht zijn uitleve-
ring aan de Bondsrepubliek toelaat-
baar acht. In dat land moet hij nog
een gevangenisstraf van anderhalf
jaar uitzitten wegens medeplichtig-
heid aan valsemunterij.

De rechtbank in Maastricht had
zich reeds op 1 juni van vorig jaar
over zijn uitlevering willen uitspre-
ken. De door West-Duitsland op-
geëiste Italiaan was in de rechtszaal
aanwezig maar koos plotseling het
hazepad toen zijn onmiddellijke ge-
vangenneming dreigde. In die tijd
was hij woonachtig in Maastricht en
verkeerde op vrije voeten. Na zich
enkele maanden in het buitenland
te hebben opgehouden, werd hij on-
langs in Nederland aangehouden en
onmiddellijk ingesloten.

Van onze verslaggever

Verpleegkundigen door
werkdruk sneller ziek

Van onze verslaggever

400 miljoen liter
ruwe olie via

Venlo naar BRD
Pen d °/ROTTERDAM - De afgel°-

" «aar t g Jaa-S d°°rPWkWiHgen'CslanH raffinaderijen in wlst-C d ruim 400 müJoen literI de 4nn?Zgepompt. De mijlpaal van
bereikt Ü uen_-te Üter werd onlangs

'Ö!£.-Z0 heeft de Rotterdam-Rijn
ChaPPIJ tL

Boos
Krans was gisteren dan ook hele-
maal niet te spreken over de weige-
ring van Maij om terug te komen op
haar voornemen de toekomstige;
grindwinning te halveren tot 35 mil-
joen ton. Krans, vertegenwoordiger
van de de Stichting Grind, nam gis
teren deel aan een gesprek met Maij
als lid van een delegatie van de Fe-
deratie van Oppervlaktedelfstoffen
winnende Industrieën (FODI). In
het gesprek werd de minister onbe-
hoorlijk bestuur verweten omdat zij
terug is gekomen op het akkoord
tussen provincie en Smit-Kroes om
na 'Stevol' nog zeventig ton grind te:
winnen in Limburg.

„Op basis van de verwachting van
zeventig miljoen ton grind zijn al in-
vesteringen gedaan", legtKrans uit.
Zo zijn terreinen en baggermolens;
gekocht. Krans verwijt de minister
'lichtzinnigheid', omdat zij een hele
bedrijfstak (de bouw) 'om zeep'
dreigt te helpen."hen in Godorf en CsseW MKeulen. Eén keer, in de zeventigerpen, is een jaarrecord van 20 milJoen liter bereikt in de andere Ja"n*wam de top toch niet bo J^ren

liter. lö
Maijj hield gisteren echter voet bij
stuk. Zij wilde niet verder gaan dan
te stellen dat 35 miljoen ton het ab-
solute minimum is en dat de FODI
nog maar eens op papier moest zet-ten waarom dat zo fataal is. Volgensde FODI zijn er onvoldoende alter-
natieven voor grind, waar cementmee wordt aangemaakt, maar vol-gens de minister zijn er voldoendeandere mogelijkheden te vinden.

wi- 968 ging de olie n°g do°r eenfeiding van 60 centimeter doorsne-|^ e- In dat jaar kwam er wegens degrote vraag een leiding bij met een.P°orsnee van 90 centimeter. De■ "^llere leiding werd vervolgens
gebruikt voor het transport van olie-

De ' Rotterdam-Rijn
opleiding Maatschappij is eige-

elaar van de leidingen en onder-
r>»»dt ze ook.

Volgens Krans is 70 miljoen ton het
absolute minimum, maar zijn die
getallen van 35 of 70 miljoen ton
'niet meer zo relevant' als voor het
nieuwe plan- visie op de ontwikke-
ling van het Maasgebied' zoals hij
het noemt - vergunningen worden
afgegeven. „Dan wordt het mis-
schien wel 150 miljoen ton."

" Gérard Thoussant spreekt hetwinkelpersoneel toe.
Foto: PETER ROOZEN

Weer overval op
geldtransport

JLOMMEL - Kort voor middernacht_ "^^ndagavond weer een gewa-
* ï:^.e overval gepleegd op eenseiatransport van Securitas inLom-

»et. Toen debegeleider het bankge-ouw binnenstapte kwam er eendgen aanrijden met daarin twee
mannen. Met een jacht-

vl** r besch°ten ze de voordeur
lio-i. __ ank' maar dank zi J het vei"afr^sgks werd de Securitas-
zül met gewond. Hij moest weljunwapen en tas met waardepapie-ren afgeven.

e overvallers beschoten vervol-swis ook de voorruit van de Securi-JaoV.ragen- Die zette n°g even de
<toP 7 ging in maar staakte die

ten rTe overvallers opnieuw scho-
tig daders zijn nog voortvluch-

Als geen akkoord wordt bereikt met werkgevers
moedelijker op stress als zij werken
op moeilijke, duidelijke en patiënt-
gerichte afdelingen. Door zichzelf
voor te houden dat het allemaal wel
meevalt, stelt de verpleegkundige
zichzelf gerust, aldus Boumans.

Grensmaas
De grindproducenten hebben twee
gebieden op het oog. In Zuid-Lim-
burg gaat het om de Grensmaas, het
gebied tussen Maaseik en Maas-
tricht. Dit gebied moet na de grind-
winning worden ingericht tot na-
tuurgebied. Het tweede gebied is
Midden-Limburg, waar nu al druk
grind wordt gewonnen. Waar pre-
cies grind gewonnen zou moeten
worden, wil Krans vooralsnog niet
preciseren. De nieuwe wingebieden
zouden later moeten worden inge-
richt voor extensieve recreatie (wat
meren, parken, golfbanen) of tot na-
tuurgebieden.

Werkonderbrekingen
in winkels dreigen CAO-overleg

kruiswerk
afgebroken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Naarmate de
werkdruk op verpleegafdelingen
toeneemt, daalt de arbeidsvoldoe-
ning van de verpleegkundige. Daar-
door stijgen de gezondheidsklach-
ten en daarmee ook het ziektever-
zuim. Sociale ondersteuning van
het afdelingshoofd en collega's kan
de werkbeleving gunstig beïnvloe-
den en mogelijk 'bescherming' bie-
den tegen de negatieve effecten van
een hoge werkdruk.Franstalig

centrum in
Voeren

De vergadering gisteravond begon
aarzelend, maar al snel dienden de
bereidwilligen zich aan. Een enkele
durfde te vragen of „er niet andere
akties konden komen dan werkon-
derbrekingen". „Als ik mijn werk
stil moet leggen, dat moet ik dat na-
derhand weer inhalen".Een andere,
meer vastberaden aktievoerder
veerde op: „Inhalen? Waar zijn we
in godsnaam mee bezig? Het gaat
toch om sociaal leven? Aktievoeren
moeten we!" Zijn gebulder werd
overstemd door een ovationeel ap-
plaus. HEERLEN - „De actiedraaiboeken

liggen al klaar", zei vakbondsonder-
handelaar H. Stapel van de bij het
CNV aangesloten CFO gisteren in
Bunnik na het afbreken van het
overleg over een nieuwe CAO in het
kruiswerk.

Ook een enkele consument nestelde
zich voor de microfoon. „Ik kom
normaal kwart voor zes 's avonds de
winkel binnen. Om zes uur ben ik
weer weg. Dat kan gemakkelijk.

Men kan altijd nog zaterdag bood-
schappen doen. Ik ben bereid voor
de deur van Albert Hein een
steentje bij te dragen aan de akties
van het winkelpersoneel". Ook haar
viel een luidruchtig applaus ten
deel.

VOEREN - De bouwplannen vooreen Franstalig cultureel centrum invoeren zijn door het Bestuur van
(WT Uw gunstig geadviseerd,
ymdat er, naar aanleiding van datflink wat discussies zijn ont-daan in het college van burgemees-ter en wethouders van Voeren, is nu. d

esüst het advies op de eerstvolgen-
de gemeenteraadszitting te behan-delen. Het nieuwe Franstalige een-' urn zou ondergebracht worden inen voormalige hoeve in Sint Mar-tens Voeren.

Volgens Krans moet de beoogde
nieuwe grindwinning beter dan in
het verleden aansluiten bij de 'na-
tuurlijke' ontwikkeling van een ge-
bied. Nieuwe grindwinning moet
maatschappelijk aanvaardbaar zijn,
aldus Krans, en een 'meerwaarde'
hebben voor het beoogde winge-
bied. De grindproducenten lijken
daarmee tegemoet te komen aan
wens van met name het CDA dat na
'Stevol' alleen nog grind wordt ge-
wonnen opplaatsen waar dat uit na-
tuurkundig of recreatief opzicht
wenselijk is. Het liefst ziet het CDA
na 'Stevol' helemaal geen grindwin-
ning meer in Limburg. De grindpro-
ducenten daarentegen zien dus
blijkbaar nog ruim voldoende mo-
gelijkheden om in grote hoeveelhe-
den en 'maatschappelijk aanvaard-
baar' grind te winnen na 'Stevol'. Laat op de avond werden aktieco

Als dinsdag het Limburgse winkel-
personeel tot aktievoeren overgaat,
zullen de klanten worden verzocht
tijdelijk de winkel te verlaten. Daar-
na gaat „de deur op slot". De consu-
ment zal door middel van onder
meer folders duidelijk gemaakt
worden waar de aktie voor dient.
„Ze moeten weten waar het winkel-
personeel voor is", zei Thoussant.

SITTARD - Tijdens een druk be-
zochte aktievergadering in het Na-
tionaal Sportcentrum in Sittard
hebben de leden van de FNV Dien-
stenbond en Voedingsbond haast
unaniem besloten voor akties tegen
de plannen voor verruiming van de
Winkelsluitingswet. Als de werkge-
vers, KONV en NCOV, voor maan-
dagochtend 10.00 uur met het win-
kelpersoneel geen afspraken heb-
ben gemaakt, vinden vanaf dinsdag
werkonderbrekingen van mogelijk
3 a 4 uur plaats. „We gaan de werk-
gevers pijn doen", brulde landelijk
vakbondsbestuurder Gérard
Thoussant.

mités gevormd. Winkelpersoneel
uit Maastricht, Roermond en Ge-
leen reageerden al ras op het ver-
zoek zich aan te melden. Uit Heer-
len, Brunssum en Sittard kwam
weinig respons. Thoussant weet dat
aan de afwezigheid van die mensen.
„We hebben echter voldoende tele-
fonische reacties uit deze plaatsen
gehad".

Dat zijn de belangrijkste bevindin-
gen van een onderzoek van drs. Ni-
colle Boumans naar de werkaspec-
ten en hun invloed op verpleegkun-
digen. Met een proefschrift, waarin
de resultaten van dit onderzoek
staan, promoveert zij komende vrij-
dag aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg in Maastricht. Voor haar on-
derzoek heeft zij ruim 700 verpleeg-
kundigen ondervraagd.Deze zijn af-
komstig van 36 ziekenhuizen uit
heel Nederland. Volgens Boumans
spelen een duidelijke taakomschrij-
ving, de mate van zelfstandigheid
en promotiemogelijkheden even-
eens een belangrijkerol bij de werk-
beleving. Bovendien, zo zegt ze, rea-
geren verpleegkundigen veel ge-

Net als eerder in het ziekenhuiswe-
zen hebben ook in het kruiswerk de
werkgevers van de vakbonden de
boodschap meegekregen dat ze
moeten proberen bij de overheid
extra loonruimte los te krijgen.
Lukt dat niet dan heeft verder on-
derhandelen geen zin en zijn er net
als bij de ziekenhuizen ook in het
kruiswerk (wijkverpleging, kraam-
zorg) acties te verwachten.

Volgens Stapel liggen bonden en
werkgevers mijlen uit elkaar. Zo
claimt de CFO een loonruimte van
in totaal zes procent waarvan vier
procent in de loonsfeer zou moeten
worden besteed (2,5 procent salaris-
verhoging èn 1,5 procent functie-
waardering) en de rest in verbete-
ring van de secundaire arbiedsvoor-
waarden.

De werkgevers bieden op het punt
van de lonen maar twee procent. De
verpleegkundigenbond NMV en de
vereniging WIO hebben al aange-
kondigd hun leden na het vastlopen
van het cao-overleg tot achtereen-
volgens stiptheidsacties, werkon-
derbrekingen en zondagsdiensten
op te roepen.

Veel gemeenten
doen beroep op

milieupot

Patiënten van de meeste
Limburgse ziekenhuizen
gisteren behandeld door deels
wit en deels zwart geklede ver-
pleegkundigen. Zij droegen een
zwart strikje, ceintuur of
t—shirt. Op deze manier wilden
dc verpleegkundigen hun eisen
voor salarisverhoging kracht
bijzetten. Dc actie werd geor-
ganiseerd door dc VVIO, dc
Verzorgenden en Verpleegkun-
digen In Opstand, en dient als
overbrugging naar dc onder-
handelingen tussen dc officiële
bonden en dc overheid op 1
april. Dc actie verliep rustig.
Dc verpleegkundigen hebben
niet te zeer willen opvallen.
Terminale, ongeneeslijk zieke
patiënten werden bijvoorbeeld
ontzien. Het ziekenhuis in
Kerkrade en het Academisch
Ziekenhuis Maastricht namen
niet deel aan dc actie. In Kerk-.
rade is dc WlO niet vertegen-
woordigd, terwijl dc verpleeg-
kundigen van het Academisch
Ziekenhuis ambtenaar zijn en
onder ecu andere CAO vallen.
Op dcfoto: enkele verpleegkun-
digen in hel Heerlense Dc We-
verziekenhuismet rouwband of
-strik.
Foto: MARCEL VAN HOORN

MAASTRICHT- Bijna 400 gemeen-
ten hebben een beroep gedaan op
een subsidieregeling voor gemeen-
telijk milieubeleid die op 1 januari
werd ingesteld. Daarvoor is dit jaar
23,7 miljoen beschikbaar. Dat be-
drag loopt op tot 48,7 miljoen in
1994. Tot de gemeenten die een aan-
vraag hebben ingediend behoren
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Eindhoven. Het ministerie van
vrom heeft dat gisteren bekendge-
maakt.

Met het geld kunnen gemeenten ex-
tra personeel in dienst nemen voor
de uitvoering van de hinderwet, de
wet chemische -afvalstoffen, de ge-
meentelijke lozingsverordening en
het toezicht op niet-hinderwetplich-
tige olietanks. Gemeenten die sub-
sidie ontvangen zijn verplicht de
vier taken waarvoor het geld be-
doeld is per 1 januari 1994 op een
hoger plan te hebben gebracht.

De bijdrage die een gemeentekrijgt;
bedraagt 1,65 per inwoner. Voor ge-
meenten die samenwerken wordt!
dat bedrag verhoogd tot 2,05 gul-
den. Gemeenten met minder dan'
70.000 inwoners zijn verplicht sa-;
men te werken.

Debat over
comapatiënt

JjAASTRICHT- Onder leiding van
i*£ol. mr f. van wijmen, hoogleraar

gezondheidsrecht, houdt Studium
2q n,?rale morgen, donderdag, vanaf
bes _^Uur een debat over 'levens-
Je ,iging van comapatiënten' in
[i aula van de Rijksuniversiteit
Ulmburg in Maastricht.

op deze avondzijn prof. dr
hv.; , Have, hoogleraar medische
ier_f\aan deRL' dr C- Spreeuwen-

" ■>_. : hoofdredacteur van Medisch
W }in Utrecht en mr E. Suto-Jiem ocaat en Procureur in Am

Van onze verslaggeefster
MAASTrtcht __ „Geesteüjk ge_
wein£ nPlf? T hun ouders bunnenw£n n .Uek gewicht in de schaal
and H_Pat erklaartwaarom in ons?antn fnden geestelijk gehandi-capten op wachtlijsten staan enSJ^T °? °Pname wachten,zonder dat politici zich hierover bij-zonder druk maken. Een dergelijketen hemel schreiende' situatie isondenkbaar als het om een anderegroep gaat, zoals de hartpatiënten."

Deze kritiek uitte prof. mr J. Hub-ben, voorzitter van de Stichting We-tenschappelijk Instituut en Histo-
risch Centrum (SWIHC) gisteren in
Maastricht bij de vestiging van de
bijzondere leerstoel in de zwakzin-
nigenzorg aan de Rijksuniversiteit
Limburg.

Bijzondere leerstoel zwakzinnigenzorg gevestigd

Kritiek op wachtlijst
geestelijk gehandicapten

„Alser rond hartoperaties wachtlijs-
ten ontstaan is het land te klein en
verdringen de politici elkaar als
pleitbezorgers van de hartpatiënt,"
verzuchtte Hubben. Hij is een van
de initiatiefnemers van de nieuwe

leerstoel. Hubben zei dat het grond-
wettelijk gewaarborgderecht op ge-
zondheidszorg ook voor geestelijk
gehandicapten geldt. Hubben wil
dat de verdeling van de gelden ver-
schuift ten gunste van deze laatste

groep.
De scheidende gouverneur dr J.
Kremers overhandigde Hubben een
cheque van 317.000 gulden.Dit geld
is bijeengebracht als feestgeschenk
ter gelegenheid van het koperen ju-

bileum van Kremers en dient als
startkapitaal voor de nieuwe leer-
stoel. Opvallend is dat het bedrag
bij de vieringvan het jubileumin fe-
bruari nog 250.000 gulden bedroeg.
De commissaris der koningin raad-
de het Comité Feestgave dan ook
aan 'zijn bankrekening nog even
aan te houden.

Het bestuur SWIHC is vorige
maand in samenwerking met de fa-
culteit Geschiedenis een onderzoek
gestart dat onder leiding staat van
drs Geert van Dijk uit Utrecht. Ge-
durende vier jaar trekt hij de ge-
schiedenis na van dezwakzinnigen-
zorg in Limburg. Uiteindelijk zal
hierover een boek uitkomen, dat te-
vens als proefschrift aan de Rijks-
universiteit Limburg verdedigd zal
worden.
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Kontakten/Klubs
Wip Wap Wop

met de meisjes van de

Riversideclub
in galop

E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak. 100mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand t/m vrijd.

van 14.00 tot 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

045-326191
Escortservice. All-in.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe.
groepssexparty v. heren-

dames en paren. Tel.
04704-3030.

Nieuw privé, 2 meisjes
045-460063
Brigitte

Privé 045-254598.

Gezellige
dames

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

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

Tel. 045-423608.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

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

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe adressen. Tel.

04490-48768.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe tijd. mat/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
Subunternehmer
für ca. 700 m 2

Klinkermauerwerk
in Grenznahe

kurzfristig gesucht

Ruf: 0049/2451/5111
Fax: 0049/2451/5600

BEKENDMAKING
SPOEDVERKOOP

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
Deze partij komt uit beslagname

HALLE 19 WESTHAFEN-FRANKFURT (DLD)
Alles 1e keus winkelkwaliteit, veel van deze tapijten

zijn eenmalig.

MET ZEER HOGE KORTINGEN
Deze worden verkocht met volledige garantie en

certificaat van echtheid.
VERKOOP:

morgen, donderdag 5 april '90
van 11.00 tot 21.00 uur

in het zeer bekende:
Motel Heerlen (v.d. Valk)

Terworm 10, afslag Cramer, tel. 045-719450

Haast u, op is op!

GALERY IRIAN
IN- EN VERKOOPKANTOOR VAN LIQUIDATIE EN

FAILLISSEMENTSPARTIJEN
ENTREE VRIJ

GEEN DEURWAARDERSKOSTEN 6274,

Alcohol en verkeer datkun jeniet makea
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijdea

En wie durfter iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

S~£ÏÏe_M-wm-W-mmm//fCf jBfr////Vékg Verkeer Nederland
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Jk LOODGIETERSBEDRIJFV ELISSEN - PLOEMEN BV

TKant./mag./showroom: Julianastraat 21-B
6285 AH Epen-Wittem
Tel. 04455-2323/Fax 04455-2315

Óp vrijdag 6 april a.s. openen wij onze nieuwe

SHOWROOM
voor badkamers, badmeubels, accessoires, wand- en
vloertegels aan de Julianstraat 21-B te Epen.
Gaarne nodigen wij u uit om tijdens de

OPEN DAGEN
onze showroom te komen bezichtigen.
De openingstijden hiervan zijn op vrijdag 6 april
vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 7 april
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.
Vanaf maandag 9 april a.s. kunt u na telefonische afspraak onze
showroom bezoeken (tel. 04455-2323) „,

_<
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid in frisse kleuren
JVC Compu-Link CD-speler. 32 nummers programmeer- (__!j____J __fIRISTOIMI\ ~jT~ " ji"üÏ£i"~T W^^^^^WmÉÊSSS-W0
baar, Autosearch vorige en volgende passages, Editing- JwW ■ mmmmmmmmmmmmm; PTJflï^ff^fflSWÏl _____! : ■-___li :^_"~x a' —* ~ 1 ......
functie. LCD-display met functie-en bandtijdindicaties. Mm 4J W + j|P; ÜS ______d_É_____l____________BMÉiÉMHHHHHHH ,-._._, 1 rrrr-

\\Ë\ - f W^W^^^:'::::^^^:^^^k' —\ _#%_#% _#% H§^ \ i ' -^":—I Kl^v^ïv Hl \^T> . issss %iÉiiiib-^iiiiiiiii !

_4. , ■, :_. HmNHkI : eieKtroniscn siot, stereoversierKer ...... _■.././.. "_ nwo * ■ s_i_i^v_?^__&b_^-_-gK^ës.-tl
3 Teletekstpagmas, automatisch zen- ■ 2x 20 Watt Inclusief afstands- 800-1000/min. RVS trommel : ||I|2I*2HH .«iJSlÉlll : fwiHH

p;!.---- '"""'.■■■■-/if" 1 IU ~ I I keurzenders- Stereoversterker 2x 12 Watt, f! fTi Dubbeldeurs koelkast, vier-sterrenvriesv*

Teclmics i %k. f **^ SSüSS^i^S!^^ É " *MP^....... _ , ,
..._^ , Ill_l? "Ü nifcii nyptjiudiiu, h_? vuuir\cui.i.ciiu_:i_>, m*. .. -

rr^„.rrm WÈÊÊËi t§§H? «H %__r __T __F+
WÊÊM§MÊÊmS&êê? $||| Audiosonic autoradio-cassette-

"^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^ \^^^^^^^^^ - FM-stereo/MG/LG, vflyi
P^-P-P-f^PPM _«!Bii_»_<!_s!».«i..-i, iM»»B_-----»--_«--Pimi^ BO^CH

— Sony walkman met radio. FM- /\fi#1 Q(Q Zanussi tafelmodel koelkast met variabele indeling, totaal stereo/MG, mcl. hoofdtelefoon V"<
*T^^^F#" inhoud 170 liter. Vriesvak-18°C of lager, inhoud 21 liter.■ w vaü--mm Volautomatische ontdooiingkoelruimte. _r f\f\ i

U2B2E3EE[^_ffin I ovy.* Likii^ni_, ___ _ Akai VHS HQ-videorecorder met stereo/HiFi-geluidskwa- Sharp programmeerbare magnetron, 700oUNY l liteit. DX-3 koppen, kinderslot en afstandsbediening met m {_{_ inhoud 27 liter. Met digitale "
m* _"+**

;yv LCD-display voor alle functies. Geheugen voor 60 voor- |____&WW.» klok en draaiplateau. *>W*l.
■«.nn..: ---..ai: ï,i___MimTJfc.. keurzenders, 8 programma's 1 jaarvooruit. ■ ■ w w* vw//////mmMO/MMMMMWËÊ%i'M,, +OW*

standsbediening. AKAI ifP mT*éy\
5-bands equalizer, digi- I l^^^^^^^^g^B^^""."^! » Mi Aristona radiocassetterecorder, FM-stereo;'

____________________ ___otk IIP P ilili HHaf^^ M'^ifWk Elektrisch epileerapparaat A_flfjfjfj m»''»»»'*'»'-''''"''"'' ■■ ««sKSïsm»»!^^ | '<gm f|||| voor het ontharen. UV«

lIIII9BS9___B_....._SS_SSSSB Akai Quick Response HQ-videorecorder. System Tuner l|| : --Pffl^fflU-Lds__g^wiiSHl'TT'' met 62 voorkeurzenders, Quick Timer 8 programma's in A#%#% -._.__..__«_-___
jg^_^_^_^_^

'[ 4 weken. IndexSearch, Intro Scan, Slow Motion, stilstaand >€WW ■ lMß|||M_____ra ZANUSSI Moulinex stofzuiger, 1000 Watt. Metalen b"
■^^^■■■■--^P^PrJ.fP^-J-W-iWfJWFf'B beeld en elektronisch slot. Incl. afstandsbediening W-_r -^* wbsB__*®»» zen, 3 hulpstukken, 4É#\_rt
hÉM^__^_MttrfHßayMi^^ÉMHl_kifl I ■ ——— I automatisch oprolbaar snoer. IUH

' ELECTRO JACOBSmaakt deel uit van een landelijke keten met 50 speciaalzaken in A
audio, videoen huishoudelectro. Dat betekent:prima voorlichtingen service, geselecteer- _____ I ______.__■_______ _■■demerk-anikelenenupekiendefinancieringsmogelijkhede^ . I —I — * — ■ ...M. ____________ _^_____k _________■ HEERLEN: Winkelcentrum 't Loon, eerste etage, Homeruspassage 13, telefoon: 045-740926 , ~ -"'huis plus dezekerheid van een betrouwbare garantie en eigen technische dienst. J||i|^VWT-^m l^^^f roermond: Kioosterwandstraat 9-17. telefoon: 04750-34716 sittard: Molenbeekstraat 4a, St*"* afcEnT
vESTiGiNGENiN:-ALPHENADfiijN.AMERSFOORT.AMSTELVEEN.AMSTERDAM-APELDOOFiN.BUssLiM-DEi.FT.DENHAAG p__ilHil M—9 M^^—\ telefoon'o449o-11246 VENRAY: Schoolstraat 3a telefoon: 04780-84513 VENLO: Vleesstraat 13, CREDITCARD SHOPP11'.Deventer,drachten, ede-emmen-GOUDA-Groningen-HAARLEM-HEERLEN-Hengelo-Hilversum-hoogezand ■ &■ IU%W|__f___J telefoon' 077-544404 TECHNISCHE DIENST' Vleesstraat 13 telefoon: 077-544404 32 S" J. LEIDEN-LEIDSCHENDAM-NIEUWEGEIN-NIJMEGEN-PURMEREND-RIJSWIJK-ROERMOND-SCHIEDAM-SITTARD-SOEST ■ _■ ■ HBi^^ mmWW teierOOn. U/ / OtttUt Ic _^niIIO--ni= UICIMO I . VieebbllddL 10, IBiciuu o__ I BHALIMB ||. nfl. "UTRECHT■ VEENENDAAL ■ VENLO ■ VENRA V ■ WASSENAAR ■ WOERDEN ■ ZAANDAM■ ZEIST■ ZOETERMEER ■ ZWOLLE S
Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. HFM 9014



RIEMST - Rond tien uur maandag-avond is een auto, vermoedelijk een
ar\ !f MW'in volle vaart ingereden
i_?D-e etalaSe van een wapenhandel
poK.lemst De dieven grabbelden ine-rste instantie een rek met vijfvuurwapen mee, maar tijdens de«tocht verloren ze er daar drie van

Wapens
gestolen

in Riemst

aanbevelingen, medio mei bekend wordt ge-
maakt. Aanvankelijk zou in maart een onder-
zoek bij Omroep Limburg hebben plaatsge-
vonden. Initiatiefnemer was drs. Fey, voor-
zitter van het bestuur van Omroep Limburg.
Maar vooralsnog vond geen onderzoek
plaats.

MAASTRICHT - Het bestuur van Omroep
Limburg heeft drs. Cees Baay van het exter-
ne bureau NEC Interman Associates op-
dracht gegeven een onderzoek in te stellen
naar het functioneren van het omroepbedrijf
in Maastricht. Volgens drs. Frans Fey, voor-
zitter van het bestuur van Omroep Limburg,
is dit onderzoek noodzakelijk omdat per 1 ja-
nuari 1991 wordt gestreefd naar aanzienlijke
uitbreiding van zendtijd. Omroep Limburg
wil dan de hele dag uitzenden. In verband
daarmee wil Omroep Limburg nagaan welke
de daarmee gepaard gaande financiële conse-
quenties zijn.

Onderzoek naar
functioneren

Omroep Limburg
sen van de luisteraar. Zoals bekend daalde
het aantal mensen dat perkwartier naar Om-
roep Limburg luistert opnieuw in 1989: van
10 naar 9 procent. Deze conclusies zullen in
het onderzoek worden meegenomen.

De keuze van het bestuur van Omroep Lim-
burg voor drs. C.J. Baay van NEC Interman
is ingegeven door diens grote ervaring met
de omroepwereld. Zo was Baay jaren geleden
directeur van de TROS en werden eveneens
onder diens leiding diverse opdrachten voor
landelijke omroepen uitgevoerd. Baay was
ook oprichter van de regionale omroepen
Drenthe en Utrecht. Momenteel is hij nog in-
terim-directeur bij Radio West.

Ervaring

Bestuur en directie van Omroep Limburg
concluderen voorts uit een recent onderzoek
van NOS en Intomart dat er onvoldoende af-
stemming bestaat tussen de huidige pro-
grammering bij Omroep Limburg en de wen-

Het ligt in de bedoeling dat de uitslagvan het
onderzoek, met daarmee gepaard gaande

'Rode miljonair' voor rechtbank Maastricht

RMS-idealist zou
hebben gefraudeerd

Van onze verslaggever
VIAASTRICHT- Hendrik Jacobus 0., bankier en gewezen be-lastingadviseur, moet. vrijdag aanstaande voor de Maastrichtse

't rv£ank verschÜnen op verdenking van valsheid in geschrif-te. Ulhcier van justitie mr Van Opstal verdenkt hem er van ja-
renlang geopereerd te hebben als ontwerper van slimme belas-ftngcontrucües waardoor enorme sommen geld aan de schat-kist werden ontrokken.

AMSTERDAM - In het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam vond gisteren de uit-
reiking plaats van de Vad Vas-
hem-onderscheidingen. Vieren-
dertig Nederlanders, die tijdensde oorlog joodse medemensen
hebben gered, kregen deze on-derscheiding uit handen van de
Israëlische ambassadeur E. Zev
Sufott.

Sinds 1953 is de onderscheiding
8629 keer uitgereikt, waarvan
3265 maal in ons land. Vervolgde
joden of hun familie kunnen
mensen voordragen om de me-
daille en het bijbehorende oor-
konde te ontvangen. Niet zelden
wordt de onderscheiding pos-
tuum toegekend.

Tot degenen die de Vad Vashem
in ontvangst mochten nemen be-
horen ook inwoners afkomstig
uit Hoensbroek, Maastricht en
Ransdaal.

Yad Vashem
uitgereikt

" Mevrouw Nel Braber (staande midden) uit Aalsmeer
luistert samen met haar echtgenoot naar de toespraak van
de Israëlische ambassadeur Zev Sufott (rechts).

BEEK - De keurmeesters hadden
het afgelopen zondag druk op de
Paasveetentoonstelling in Beek. Zij
moesten maar liefst 280 stuks vee,
een recordaantal in de geschiedenis
van de Paasveetentoonstelling, aan
een kritisch onderzoek onderwer-
pen.

De uitslagen zijn:
Jongvee mannelijk baby: B. Beus-
mans, Noorbeek, prov. kampioen.
Jongvee mannelijk midden: Gebr.
Rompelberg, Eijsden.
Jongvee mannelijk licht: Gebr.
Peerbooms, Guttecoven.
Jongvee mannelijk zwaar: Van Ooi,
Keipen, prov. kampioen.
Slachtstier en os (gewoon melkt.): J.
Vaessen, Bocholtz.
Slachtstier en os (super melkt.): J.
Reuten, Maasbracht, prov. kam-
pioen.
Schotten: Engels, Helden-Parmin-
gen.
Koeien super: B. Beusmans, Noor-
beek.
Jongvee vrouwelijk zwaar: Van Ooi,
Keipen, prov. kampioen.
Jongvee vrouwelijk midden: B.
Beusmans, Noorbeek.
Jongvee vrouwelijk licht: J. Vis-
schers, Beek.
Jongvee vrouwelijk baby: J. Vis-
schers, Beek, prov. kampioen.
Slachtvaarzen super: Van Ooi, Kei-
pen, prov. kampioen.
Groep jongvee vrouwelijk: J. Vis-
schers, Beek.
Groep jongvee mannelijk: Gebr.
Peerbooms, Guttecoven.
Groep slachtvee mannelijk: J. Reu-
ten, Maasbracht.
Groep slachtvee vrouwelijk: Gebr.
Rompelberg, Eijsden.

De provinciale kampioenen nemen
aanstaande zaterdag deel aan de Ne-
derlandse kampioenschappen in
Den Bosch.

Als adviseur van het Limburgse
constructiebedrijf Metaltherm heeft
hij zich volgens de officier daaraan
schuldig gemaakt tussen 1974 en
1983. De winsten werden via een
omweg in de kas van de Republik
Maluku Selatan (RMS) gestort, die
daaruit sinds 1974kon putten bij het
voeren van haar vrijheidsstrijd.
Maar over dat laatste wordt met
geen woord gerept in detenlasteleg-
ging.

Voeding ouderen
niet ongezonder
dan bij jongeren

Piet Kamps nieuwe
bestuurder CFO

HEERLEN - De CFO, de CNV-Dond voor Overheid, Gezondheid,welzijn en Sociale werkvoorzie-ning, krijgt in Limburg een nieuwebestuurder. Op 1 junivan dit jaarzal?e uit Klimmen afkomstige Pietdie nu nog in Eindhovenvoor de CFO werkt, de plaats vanmr. Peter Paulus in Heerlen komenovernemen.
In een interview met het weekblad
Vrij Nederland van begin februari
dit jaar zegt O.: „Negen jaar lang
nam de fiscus genoegen met de con-
structie waar Metaltherm zich van
bediende. Als er iets niet door de
beugel kon, dan hadden ze dat met-
een moeten zeggen." Maar de feiten
moesten al veel eerder bekend zijn,
ook bij de Binnenlandse Veilig-
heids Dienst.

Uit onderzoek blijkt dat geld uit
deze onderneming doorgesluisd
werd naar de RMS. „De hele gang
van zaken maakt op mij sterk de in-
druk dat bij deze justitiële actie (de
tenlastelegging van vrijdag aan-
staande, red.) het verleden een be-
langrijke rol speelt: de treinkaping
bij De Punt, mijn rol als adviseur
van de RMS. Het is nooit gelukt mij
ergens op te pakken, maar nu me-
nen ze alsnog iets gevonden te heb-
ben waarvoor ik moet hangen", al-
dus O. in Vrij Nederland. „Ik ben ge-
woon slachtoffer van politieke idea-
len geworden", besluit hij.

verbonden: er dienen zestien getui-
gen gehoord teworden onderwie de
vice-president der Zuid-Molukken,
Pieter Lokollo.

Molukkcrs
Hendrik Jacobus O. heeft jarenlang
de rechtbanken weten te vermijden.
Maar nu is hij bereid voor de Maas-
trichtse rechtbank te verschijnen.
Hij heeft daaraan een voorwaarde

Slachtoffer
O. is niet alleen zakenman geweest,
hij stond tevens op het standpunt
dat er een Vrij Ambon gesticht
moest worden. Tot 1975 was hij bij-
voorbeeld zaakgelastigde van de
niet-erkende republiek. In 1983
deed de FIOD een inval bij Metal-
therm in Maastricht.

staan. In ieder geval staat wel als
een paal boven water dat het bedrijf
rekeningen ontving van speciaal
voor dit doel opgerichte 'zusterbe-
drijven' in West-Duitsland. Die ont-
vingen weer facturen van postbus-
firma's in Luxemburg en Liechten-
stein. De bedrijven betaalden de re-
keningen, maar staken een deel van
het geld in eigen zak. Het Luxem-
burgse bedrijf betaalde vervolgens
namens Metaltherm de zwarte lo-
nen uit.

Eind november 1977 werd namelijk
een inval gedaan in het kantoor van
O. in Baarle-Nassau/-Hertog. O.
werd er van verdacht de wapens te
hebben geleverd aan de militante
Zuidmolukse jongeren die een half
jaar eerder de treinkaping bij De
Punt uitvoerden. In hoger beroep
werd hij overigens vrijgesproken.

De verdachte ontkent bij hoog en
bij laag dat hij onrechtmatig gehan-
deld heeft. Hij zegt handig gebruik
te hebben gemaakt van de mazen in
het internationale belastingrecht.
De officier is er daarentegen van
overtuigd dat Metaltherm verzon-
nen rekeningen van verzonnen be-
drijven ontving. Bij het bedrijf
werkten driehonderd mensen.

O. ontkent dat de rekeningen gefin-
geerd waren. Er zouden wel dege-
lijk prestaties tegenover hebben ge-

Kamps wordt door zijn collega's bijue bond omschreven als een 'vak-bondsman in hart en nieren. Alspoedig na zijn in diensttreding bijde belastingdienst in 1968 werd hij
ARiJAn _.de ambtenarenvereniging

d'« later opging in de CFO.Vanaf 1976 tot heden heeft Kampsnaast zyn post bij 's Rijks belastin-gen, bij de bond een aantal belang-rijke functies vervuld.

Overigens lopen ouderen volgens
Löwik eerder het risico om een te-
kort te krijgen aan vitamine D. Aan-
gezien deze stofvooral in vette pro-
ducten zoals boter en melk voor-
komt, geeft de onderzoeker in zijn
rapport aan ouderen het advies om
wat vaker in de zon te gaan zitten,
wat de vorming van de vitamine in
de huid bevordert.

noeg vezels, vitaminen en minera-
len binnen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het voedingspatroon
van zelfstandig wonende ouderen in
Nederland is niet beter of slechter
dan dat van jongere Nederlanders.
Zo luidt de conclusie van een proef-
schrift, waarop drs. ir. M. Löwik van
het Instituut CIVO-toxicologie en
Voeding TNO op vrijdag 6 april aan
de Rijksuniversiteit in Maastricht
hoopt te promoveren. Lowik ba-
seert zijn bevindingen op onder-
zoek, dat in 1984 en 1985 bij 539 per-
sonen werd verricht en waarvan de
resultaten duidelijk afwijken van
soortgelijke buitenlandse studies.

Toch wijst Löwik er op, dat ook de
Nederlandse bejaarden door hun
voedingsgewoonten bloot staan aan
gezondheidsrisico's zoals een te
hoog cholesterolgehalte en overge-
wicht. Veel van de 539 onderzochte
personen bleken te kampen met
deze kwalen. Maar de kiem voor
deze problemen wordt volgens Lö-
wik door velen al op jongere leeftijd
gelegd: de gemiddelde Nederlander
eet teveel vet.

Lowik verklaart dit verschil door
het feit, dat in andere Europese lan-
den vooral veel zieke personen in
instellingen werden onderzocht.
Hier is inderdaad nogal eens sprake
van een tekort aan voeding. Hijzelf
ging echter te rade bij zelfstandig
wonende bejaarden. Hoewel deze
mensen minder blijken te eten dan
jongepersonen, komt uit het onder-
zoek naar voren dat ouderen in het
algemeen voldoende voedingsstof-
fen tot zich nemen. Ze krijgen dan
wel wat minder energie, maar ge-

De promovendus heeft ook gecon-
stateerd, dat ouderen minder vaak
eten opwarmen, dan algemeen
wordt aangenomen. Door opwar-
men kunnen waardevolle voedings-
stoffen verloren gaan.

Löwik zal het proefschrift, dat hij
over dit onderwerp geschreven
heeft, op vrijdagmiddag 6 april om
16.00 uur aan de Maastrichtse Rijks-
universiteit tegenover de promoto-
res prof. dr. ir. Hermus en prof. dr.
F. ten Hoor verdedigen.

CAO middenkader
bouw in impasse

HEERLEN - De bouwbonden van
CNV en FNV hebben de afgelopen
dagen al 135 bouwprojecten en 27
kantoren van bouwondernemers in
Limburg bezocht om het middenka-
der in te lichten over op handen
zijnde acties. De CAO-besprekingen
voor het uitvoerend, het technisch
en het administratief personeel,
kortweg UTA, zijn al op 20 maart in
een impasse geraakt.

GEMEENTE BORN
Openbare bekendmaking

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op deRuimtelij-
ke Ordening bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 26
maart 1990 besloten heeft te verkla-
ren dat in voorbereiding is:

een partiële herziening van het be-
stemmingsplan "Hondsbroek" voor
een gedeelte van het perceel kada-
straal bekend gemeente Bom, sec-
tie F nr. 2935, plaatselijk bekend
Hondsbroek 54 te Bom.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluit
met ingang van 5 april 1990 in wer-
king treedt.

Het besluit met bijbehorende teke-
ning ligt vanaf vermelde datum ter
gemeentesecretarie, kamer 13,
(Meester Speestraat 1 te Greven-
bicht) voor een ieder ter inzage.

Bom, 4 april 1990
De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers

De dieven, die in de richting van
d.fKKnuht vluch"en, maakten eenLnn-e£flop

__. .achtwapen en eenr£ ,? _fle buit' De betreffende wa-Penhande in Riemst kreeg in al va-Ker bezoek van inbrekers. Zes jaargeleden viel daarbij zelfs een dodetoen de eigenaar op een dief schootDe man werd later vrijgesproken
Medio juni 1977: einde van de treinkaping bij De Punt door Zuidmolukse jongeren. Volgensjustitie zou deze actie mede gefinancierd zijn met geld van Metaltherm in Maastricht.

Overplaatsing
douanier
terecht

Breekpunt was ook hier de arbeids-
tijdverkorting. De bonden kregen
niet de verlangde 36-urige werk-
week. De werkgevers wilden wel
akkoord gaan met een 37-urige
werkweek, waardoor het aantal
roostervrije dagen van 12 naar 18
zou gaan. De 6 extra dagen wilden
de werkgevers echter gebruiken
voor scholingsdoeleinden.

De douanier zou tijdens zijn werk -
in het voorjaar 1987 - drie vrouwen
hebben vastgegrepen cq. lastig ge-
vallen, terwijl die daar niet van ge-
diend waren. De douanier ontkende
en wilde terug naar Venlo. De amb-
tenarenrechter heeft nu bepaald dat
de overplaatsing niet onrechtmatig
was.

Uiteindelijk leek een compromis
van 3 extra vrije dagen te lukken
(dus 15 in totaal) maar daarbij stel-den de werkgevers als voorwaarde
dat in voorkomende gevallen 2 van
die 3 dagen weer teruggekocht
moesten kunnen worden. Voor de
vakbonden was daarmee de maat
vol. Aanstaande zaterdag wordt in
Utrecht beslist welke acties zullen
worden gevoerd om de werkgevers
op andere gedachten te brengen.
Prikacties lijken vooralsnog het
meest voor de hand te liggen.

goed bestuur. De schuttersvereni-
gingen zouden in beroep bij de
Raad van State zeker aan het lang-
ste eind trekken."

ROERMOND - De ambtenaren-
rechter in Roermond heeft een be-
roep tegen een gedwongen over-
plaatsing van een Venlose douanier
'ongegrond' verklaard.

Te gering

Groen Links: schuttersfeest is milieuvervuilend

Organisatie niet wakker
van 'loodzwaar' verwijt

Op de vraag, of de gemeente Land-
graaf de belangen van het OLS bo-
ven het milieubelang plaatst, ant-
woordt Coenders: „We hebben ad-
vies ingewonnen bij de milieu-in-
spectie. Zij vinden de mogelijke
vervuiling te gering om er prioriteit
aan te geven. Het ministerie van
VROM denkt er net zo over." Coen-
ders wijst met nadruk op het feit,
dat er binnen de Nederlandse schut-
terijen al een tijdlang naarstigwordt
gezocht naar oplossingen voor het
loodprobleem. Daar komt nog bij,
dat het feest slechts een éénmalige
gebeurtenis is en dat er geen enkele
wet bestaat, die paal en perk stelt
aan de hoeveelheid lood die door
het afschieten van geweerkogels in
de bodem gebracht mag worden.
Voor autobenzine en deuitstoot van
industriën zijn wel normen opge-
steld.

mevrouw Nel van Dijk, Euro-parle-mentariër voor Groen Links, wil

"Vroeger waren de pijpen van wa-
terleidingen gemaakt van lood. Dat
"as toch ook niet schadelijk voor jegezondheid?" vindt P. Berben, lidan de organiserende schutterij St-

uit Schaesberg. Volgenscm is het niet noodzakelijk om
maatregelen te nemen die voorko-men dat er lood in de bodem ver-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Zowel de organisatie

het Oud-Limburgs Schutters-
leest in Landgraaf als het bestuurVan de gemeente zelfvinden dat het
°P 1 julivan dit jaarwel mee zal val-en met de mogelijke bodemvervui-ling die op het terrein van de draf-en
enbaan zou kunnen ontstaan door

iQod uit geweerkogels.

juist dat daar wel iets tegen gedaan
moet worden. Zij weigerde vorigeweek om zitting te nemen in eenerecomite, dat speciaal voor hetschuttersfeest is opgericht. In plaatsdaarvan stuurde zij aan burgemees-
ter J. Coenders van Landgraaf eenbrief, waarin ze aandringt op een af-doende bescherming van de bodem
van het schietterrein: „Het zou jam-
merzijn als de schutterij haar activi-
teiten zou moeten opgeven vanwe-
ge deze milieuproblematiek. Dat is
gelukkig ook niet het geval omdat
het probleem tamelijk simpel op te
vangen is door het gebruik van ko-
gelvangers," vindt Van Dijk.

Prominenten

De burgemeester, die zelf zitting
heeft in de Stuurgroep van de Stich-
ting Oud-Limburgs Schuttersfeest,

heeft voor de manifestatie nog een
groot aantal andere prominenten
uitgenodigd. Hij vindt dat het de
parlementariër van Groen Links
uiteraard vrij staat om af te zien van
haar komst naar de festiviteiten.
Overigens is hij van mening dat het
milieu-argument van Van Dijk te-
gen het lood in de grond in de pers
wordt opgeblazen. „Ik zou willen
dat het Schuttersfeest straks net zo-
veel aandacht krijgt als nu het mi-
lieuaspect. Coenders is sceptisch
over het plaatsen van kogelvangers.
De gemeente zou deze apparaten
immers in de noodzakelijke hinder-
wetvergunningen-voor het festival
verplicht kunnen stellen. „Afgezien
van het feit dat de Belgische gasten
vanwege hun traditionele opvattin-
gen dan zeker verstek zouden laten
gaan, is zonkeiharde bepaling in de
hinderwetvergunning niet realis-
tisch en zou ook niet getuigen van

Intussen gaan de voorbereidingen
voor het schuttersfeest gewoon
door. De organisatie hoopt dat er bij
goed weer ongeveer 30.000 bezoe-
kers komen opdagen. Er zullen 156
schutterijen uit binnen- en buiten-
land op het Oud-Limburgs Schut-
tersfeest verschijnen.
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Uitslagen
expositie
Paasvee

De nieuwe bestuurder, van huis uiteen Limburger, staat te trappelenom naar zijn geboortestreek terug tekeren. De huidige bestuurder vande CFO in Limburg, Peter Paulus,
zal op 1 junieen functie aanvaardenals coördinator arbeidsvoorwaar-den hoger beroepsonderwijs bij hetMinisterie van Onderwijs in Zoeter-meer.

f limburgs dagblad" provincie.

Daar het onmogelijk is u allen persoon-
lijk te bedanken Voor uw medeleven bij
het overlijden en de begrafenis van mijn
echtgenote, moeder, schoonmoeder en
oma

Riet Hoenen-Huynen
willen wij.u langs deze weg laten weten
dat wij voor alles zeer erkentelijk zijn en
dat het ons tot steun is geweest.

B. Hoenen-Huynen
kinderen en kleinkinderen

Voerendaal, april 1990
De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 7 april om 18.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade.

tHelena Cobben, oud 86 jaar,weduwevan Johan-
nes Heuvels, 6224 EX Maastricht, Burg. Henne-

quinstraat 76. De uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 5 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Wit-
tevrouwenveld-Maastricht. Er is geen condoleren.

tAnna Blom, oud 86 jaar, weduwevan Leonardus
Brouns, 6219 BB Maastricht, Doubletstraat 72.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donder-
dag 5 april om 12.00 uur in deparochiekerk van St.
Hubertus te Bosscherveld-Maastricht. Er is geen
condoleren.

t Geert Folkerts, oud 89 jaar, Geulle, Huize Avé
Maria. Corr.adres: Groot Berghem 53, 6235 BK

Ulestraten. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 5 april om 10.30 uur in de St. Catharina-
kerk te Ulestraten. Er is geen condoleren.

tLieske Reijnen, oud 65 jaar, echtgenote van Bart
Scholte, 6221 SM Maastricht, Reinier Nafzger-

straat 31.b. De crematieplechtigheid heeft in stilte
plaatsgevonden.
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Fauteuil Menuet. Is stapelbaar Witte druk.__ets-tele.oon met Autozlttingvan houten kralen. Bijzonder mooie, metalen hal- Koffiezetapparaat voor 10 kop- Droogrek in wandcassetlemo- Deze fraaie bordenserie isvan Textiel douchegordijn metfraai 1 Elf. jaarrentevanaf 12,2%
-en van 100%volkunststof. Ad- o.a herhalingstoets en "in de Masseertén ventileert en is ook kapstok "Cactus" in wit ofzwart jes.Met speciaal aromafilter, del.Biedt uitgetrokkenruim 14 wit porselein en is vaatwas- rrvctó Is waterafstotend en heelteen | Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

viesprijs 25,-Onze prijs 19,95 wachf'-funktie. Het toestel is ook ideaal tijdens uw vakantierit Is uiterst stabiel en heeft een druppelstopen veiligheids- meter drooglengte op 4 lijnen. machinebestendig. Plat-, diep- of afmeting van 200x180 cm. | | Oterlijdensrisico meestal gedekt J
A aan de wand te bevestigen. Extra zware kwaliteit in de maat lengte van ca. 180cm. thermostaat Hangt altijdonopvallend ontbijtmodel. f „„„„.„„,
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FINANCIERINGSKANTOOR JÉM ik

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

dagelijksvan 11.00 " 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

'gezocht'
Voor een supermarkt in Vaals. Wij zoeken een
jonge kandidate voor de afdeling bloemen en

kruidenierswaren. Een goede kennis van Duits en ■■ ervaring met bloemen en kruidenierswaren strekt
tot de aanbeveling.

Het betreft een baan met een 32-urige werkweek
die een lange periode gaat duren.

Interesse? Neem voor meer informatie kontakt
op met Sylvia Otten van ons kantoor in Kerkrade.. Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

HKESER. uitzend-kracht.

tempo-team
uitzendbureau
Industrie
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in de omgevingvan Sittard.
De werkzaamheden variëren van het uitsorteren van
pakketten, tot het verrichten van magazijnwerk en
het schoonmakenvan machines. Interesse?
Reageer snell
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

hp§& rrOVInCI© Bureau Bibliotheek
_tè§H I In-U..*.-, Postbuss7oo

.jJ/. syl LIITIDUry 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve
MBS/U-90 Geschillen

Op 4april 1990om 09.30 uur vindteen open-
bare hoorzitting plaats ter behandeling van
ingekomen beroepschriften in het Gouverne-
mentLimburglaan 10te Maastricht.__

i
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Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Daarvan overtuigen wij u graag. Miele maakt erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren 'en uw keuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. H____H______lHH ■■ ■
Ook daarom onze voorkeur voor Miele. Il . j m^^^^i _^^^^B I ~En waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u. __m___mjm_____g___l_____\
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek. JSIS
Uitdun ll_'_kkt-.u_Hi_____Y_(7ï._l
Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

A^^Modespetters!
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Regenjas in polyamide-menging. Coat metborduur. Katoen/polyamide. Chintzregenjas metkontrastbies. Geel,

Kit, lavendel en mango. Normaal 169- Kit, rosé en geel. Normaal 189- kiwi en beige. Speciaal in coat lengte.
li/UPI L K Li Pl Normaal 198.- tTfUWÊ,| Lenteprijs l________________D___ri Lenteprijs I ■ HflBÉ Lenteprijs 1 1'f» _"_■_!
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LENTE-SHOW 5-6-7 APRIL
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De Lada Samara is een verrassende sensatievoor deveeleisende auto-__ rijder, die hoge eisen stelt aan vormgeving, comfort en prestatie. De

W^^^^^^. Samaraverrast tot in de kleinste details. De vele extra's zoals de van

JH§ |l\ gordels, een wis/was installatie op de achterruit, een katalysator en

Wwi-ft-Sw-^' ..HHr« . ,^_ l̂l «cow««oo_«_'>>>".v-T'^^^- -^ ■" -XN -v - . .... SmSx ImAWWv■-. -w»."-***"- - " _— ■-_". --_«WWw*:: '-VV

KOST^!V^U^l mG EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS!T.WV. F 690/- GRATIS.

BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHtERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75,.TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125,TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMEUM, SIBEMAWEG 1,
Ta. 043 - 612310, VOERENDAALAUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13,TEL. 045 - 752999

Er is al eenLada vanaf 9.995,-.Prijzen mcl. BTW,katalysator, afleveringskostenen ML-behandeling. |

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.



Wormdal en Lichtenberg leeg
te staan.
"In Schaesberg start in
augustus de vierde openbare
basisschool in noodlokalen bij
(leegstaande) P&P.

" Lomschool De Wissel zit
krap in deruimte en lonkt naar
het in '92 leeg komende ge-
bouw van Stella Maris.

" De Wissel deelt nu een ge-
bouw met de St.Jozefschool.
Als de Wissel vertrekt, zit St.Jo-
zef met te veel ruimte. Een fu-
sie met 't Startschot behoort tot
de mogelijkheden.

" De Brandenberg wil al het
onderwijs concentreren in de
Graafstraat. Aan nieuwbouw
lijkt in dat geval niet te ontko-
men.

Bemiddelen
KORTOM, ER lijkt zich een

belgemeente interesse getoond
hebben. Gybels liet gisteren
heel voorzichtig doorscheme-
ren wel te voelen voor een mu-
seum maar dan moet er wel iets
'dynamisch' aan toegevoegd
worden: bijvoorbeeld een stu-
diecentrum.
Ook is het ministerie inmiddels
akkoord met het onderbrengen
van De Wissel in het Stella Ma-
ris-gebouw. Of het tot een fusie
tussen 't Startschot en de St.Jo-
zefschool komt, is afwachten.

OOK VOOR De Brandenberg
lijkt de integrale aanpak voor-
delen op te leveren. Immers,
met de bedragen die gemoeid
zijn met de operatie, kan straks
naar hartelust geschoven wor-
den. Ook dit was tot voor kort
door de verkokering niet moge-
lijk. Wellicht blijft er voor de
nieuwbouw van De Branden-
berg straks een een aardige
cent over.
Hoewel de eindverantwoorde-
lijkheid voorlopig ligt bij
staatssecretaris Wallage is één
ding duidelijk: de slopersha-
mer hoeft er niet aan te pas te
komen. Voor Landgraaf is dat
pure winst.

emile hollman

VANDAAR DAT het Eijkhagen-
college de hand nam van deMavo's Petrus en Paulus enWormdal. Even later maakte
scholengemeenschap De E-ran-denberg een huwelijk metMavo Lichtenberg bekend na-
dat eerder al deLhno StellaMa-
ris en de Lts samen waren ge-gaan onder de naam Branden-
berg.
Zo kreeg Landgraaf niet alleen
twee enorme scholen, maar ook
het zicht op zeker vier leeg-
staande schoolgebouwen. Ge-
zien de ervaring dat leegstaan-de gebouwen doorgaans na
twee maanden of daaromtrent
rijp zijn voor de slopershamer,

Afhangen
WAT ER met het lege gebouw

van de Lichtenberg gaat gebeu-
ren, is nog onduidelijk. Veel zal
afhangen van de nog te schat-
ten waarde. Het Oudheidkun-
dig Genootschap wil er graag
een museum beginnen, terwijl
ook het Rode Kruis en de Bij-

ZO ZAL in de Mavo-Wormdal
een activiteitencentrumkomen
voor meervoudig gehandicap-
ten. Het betreft hier een experi-
ment dat twee jaar zal duren.
Mede door de snelheid waar-
mee gehandeld moet worden,
lijkt de kans op een wijkge-
bouw op deze lokatie voor de

de gebouwen lijkt de enige
vuist tegen verloedering.
Na het overleg van afgelopen
vrijdag hebben de diverse
schoolbesturen Den Haag laten
weten dat ze akkoord gaan met

bioscopen in gesprekToon Pierik wethouder Financiën, Milieu en Werkgelegenheid

Brede coalitie Brunssum
Verkiezingen

Steeds als er verkiezingen zijn ge-
weest, duikt het verhaaltje op var-
het raadslid dat met het geven van
een rondje probeert een paar kie^
zers te strikken. De burgemeesters
zoeken naarstig naar degenen die
trachten met wat geld stemmen vari
oude mensen te kopen. Ze bewaken
de verkiezingen zodat die eerlijk
verlopen. Maar wat denken zij darj
van een raadslid als de heer Bok?

HEERLEN
Royal: Bom on the fourth of july, dag.
jW-15 uur, dag. beh. di ook 16 uur. Rivo-
'": Young Einstein, dag. 19 en 21 uur,
°ag- beh. di ook 16.30 uur, wo ook 14.30
Uur. Maxim: Honey, I shrunk the kids,aag- 19 en 21 uur, dag. beh. di ook 16.30uur, wo ook 14.30 uur. H5: Koko Flanel,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Turner and
Hooch, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur.uead poets society, dag. 14 18.30 en 21uur. The war ofthe Roses, dag. 14 18.30en 21 uur. Black Ram, dag. 18.30 en 21uur, do ook 14 uur. Oliver & Co., wo 14uur.

exposities

KERKRADE
Wijngrachttheater: Een avontuur meteen staartje, wo 14 uur.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM -De Borgerfrac-
tie, de PvdA, D66 en de BCD
hebben zich gevonden als coa-
litiepartners in Brunssum. Het
CDA gaat de komende vier
jaar samen met de PAK-fractie
en de fractie Horseleberg op-
positie voeren. De nieuwe coa-
litie heeft veertien zetels (de
oppositie de helft) in de nieu-
we raad.

De Borgerfractie levert evenals in
de afgelopen raadsperiode twee
wethouders. Ger Boumans blijft
wethouder op Sociale Zaken en
Rien de Bruijn neemt Welzijn en
Onderwijs van CDA-wethouder
Van Goethem over.

Ook PvdA-wethouder John Van
Dijk blijft net als de afgelopen jaren
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Openbare Werken doen.
De meest opmerkelijke verandering
binnen het college is dan ook het
wethouderschap voor Toon Pierik
(D66) straks op de post Financiën,
Milieuzaken en Werkgelegenheid.

De BCD (de Brunssumse Christen
Democraten) met Ben de Hoop en
Koos Krocké binnen de gelederen,
is weliswaar coalitiepartner, maar
krijgt geen collegezetel. Daartegen-
over staat wel dat de BCD de voor-
zitter mag leveren voor de commis-
sie Financiën en de Cai-commissie.

Door zijn werk als chef bij de wo.
ningvereniging kan hij dagelijks
aan kiezerswinning doen, en hij
hoeft hiervoor niet eens zijn eigen
beurs te trekken. Bok maakt mis-
bruik van zijn macht om mensen die
niet met hem eens zijn een loer te
draaien. Ik heb dit aan mijn eigen
lijve ondervonden. Verder meet hij
met twee maten. Hierdoor dwingt
hij de mensen om naar hem toe te
komen, zodat hij kan demonstreren
welk een goed mens hij is. Dat hier-
bij zijn ondergeschikten de klappen
moeten opvangen laaat hem koud.

Als chef gaan alle bevelen van hem
uit, als correcte chef let hij er op dat
die ook uitgevoerd worden. Dan
kan hij zich in het vervolg zijn leu-
terpraatjes sparen door te beweren
dat zijn opzichters hem verkeerd
verstaan hebben.

KERKRADE J. Vreuls

baan vrij
De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

" De EOD haalde oorlogsmunitie uit de tuin in Hoog Anstel. Foto: DRIES linssen

Aanpassen

Aansluitend werd de munitie op
een braakliggend terrein in
Dentgenbach tot ontploffing ge-
bracht.

Rijschoolhouder
moet een ton aan

fiscus betalen
Oorlogsmunitie in Kerkrade opgeruimd

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,ocna apsküo, weg 95 Werk van kunste."aarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Opendi
22.m ee?° 13"17 uur' di en" ook 19.30-
Woru St?,dsea'erij, Raadhuisplein 19.Il "_Walter Swennen. Van 6/4 t/m
17 in?_e'!ndl.t/m vr U-17 uur' Za ZO 14-ExnT, alerle SiS"e. Akerstraat 82a.xposltlevan Felix van de Beek en Mar-
-21 u..r anS' T/m 2m-°Pen d0van 18'
den p„ tl za en zo van 14-17 uur- Beel-
Van 7/a V. mngen van Twan Lendfers.
17 uur r_S«^-, open wo t/m Zü van 14"
lene Mei!? ü klo°sterweg 1. Werk van
T/m674 enber«-B'Wn Jos Cremers.

StadsschnMen_.ma t/m vr van 9"17 uur-
nartl CTtoWb,U,,f" "erk van Theo Le"
Heerion; 5/5' Thermenmuseum.
open ri? ? v°gelvlucht. Van 7/4 t/m 10/6,°Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16hü. . \°ortsebouw Kasteel Hoens-
rik ' Fot°g alene 68. Foto's van Diede-
li~uan Goethem- Ontmoetingen met
rn« ,grSe auteurs, foto's van Theo Jen-Vanln,Xan mVm 1/5'°Pen ma U" vr,T. .? uuren van 13-30-17. uur. Za enZo van 13.30-17. uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater. Fototentoonstel-liil VA3n eindexamenkandidaten Stede-"Jke Academie Hasselt. T/m 6/4.open di111 vr van 10-16 uur, za van 10-12uur.

LANDGRAAF
ic.?^! ' Kerkberg 2. Werk van Leszek
29m "_lack en Waclaw Kuczma. T/m
hni' V,?en do t/m zo 13-17 uur. Raad-uus. Werk van Lei Molm. Van 6/4 t/m""4, open tijdens kantooruren.

UBACHSBERG
£n?i Buen Bonke' Hunsstraat 58. Ob-Brmt schilderijen en sieraden van Ben
van i?-,Yanaf 18/3'°Pen' zondag"in i-i-ia uur.

BRUNSSUM
BW% V^' LlndeP!ein sa. Werk van
12 "I ?°x- T/m 21/4> "Pen ma t/m vr 10--l*> 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17 uur

Toon Pierik, straks het enige nieu-
we gezicht achter de Brunssumse
collegetafel, zei gisteren dat hij ze-
ker nog moet wennen aan de nieu-
we situatie, die in mei van kracht
wordt.

„Ik zal zeker een aanpassingsperio-
de moeten doormaken. Per slot van
rekening heb ik vier jaarfel opposi-
tie gevoerd en nu zit ik dan in het
college, met belangrijke zaken in
mijn portefeuille. Maar desondanks
heb ik allevertrouwen in mijzelf. En
in dit college. Het college vormt een
brede afspiegeling van de raad en
een goede vertaling van de verkie-
zingsuitslag."

Naast Pierik zelf, zullen ook tal van
andere raadsleden moeten wennen
aan de ommezwaai van deze felle
opposant. Zeker omdat Pierik ook
Financiën gaat bestieren. De demo-
craat heeft immers als oppositie-
raadslid altijd gevonden dat er te-
veel geld werd en wordt uitgegeven
in Brunssum.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Vier anti-tank-
granaten, 500 klein kaliber patro-
nen en het deksel van een muni-
tiekist haalde de Explosieven
Opruimings Dienst (EOD) begin
deze week uit de tuin van de fa-
milie Janssen in Hoog Anstel te
Kerkrade.

„Eerst dacht ik nog dat het een
dubbele knalpijp was", zegt
Léon Janssen, die afgelopen
donderdag tijdens het spitten de
vondst deed. Hij moest tot maan-
dag wachten, alvorens het wa-
pentuig uit de Tweede Wereld-
oorlog verwijderd kon worden.

De hele klus werd door de EOD
als een routinekwestie afgehan-
deld. De bewoners werden niet
geëvacueerd en konden de werk-
zaamheden op een veilige af-
stand volgen. Ook de heer Jans-
sen was niet al te zeer onder de
indruk van het hele gebeuren.

Schop
Zijn echtgenote heeft echter vier
slapeloze nachten achter de rug,

terwijl hij zijn eigen reactie eer-
der als 'nogal cool' omschrijft.

„Als het echt gevaarlijk was ge-
weest, had ik toch al in de boom
gehangen", meent hij. „Ik heb er
immers al flink met de schop te-
genaan gezeten."

Overigens werden er in het verle-
den al vaker geweerlopen en pa-
tronen in deze buurt gevonden.

Langs het miljoenenlijntje dat
Hoog Anstel aan de ene kant be-
grenst, is in oorlogstijd namelijk
een Amerikaanse verdedigingsli-
nie geweest.

Instructiedag
voor majorettes

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24
lPnrimanÜnte exP°siüe van steeds wisse-
Uur za°lf,C7ten- °£e7 "Vm vr 13-18
R__ J. 1? uur Galerie Wanda ReiffRechtstraat 43 Installations, mixed me-'da van Lydia Schouten. T/m 28/4. Opensêumm

n 3 13"V8 UUr Bonnefantenmu-ffita-%H! TPlei" 5' Werk vanineodore Schaepkens. T/m 6/5 Tekeningen van Richard Serra T/m 97/?Open di t/m vr 10-17uur"" $&
uur. GalerieLa Dependance, OL VröuWeplein 24. Stockexpositie. Open wot/m zo 12-17.30 uur. GeneraStahnteVrijthof 47. Schilderijen van Kees Ra.'ten. Van 6/4 t/m 30/4. Stenen, pap.er gfa "
en foto's van Willem Boijens. Perroengalerij, Vrijthof 29. Werk van TonFranssen en Henk Hulsteijn. Van 7/4t/m5/5, open wo fm vr 13-18uur en za 13-17uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. NieuwWerk van Marianne van der Heijden.
T/m 11/4, open wo tm zo 13-18 uur. Ga-lerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk van
Wouter van Romondt. T/m 6/5, open vr
"m zo van 13-17uur.

Van onze correspondente
MAASTRICHT — Een Landgraafse
autorijschoolhouder is gisteren
door politierechter mr Swane in
Maastricht veroordeeld tot een geld-
boete van 1500 gulden. De officier
van jusitie mr van Opstal had 3000
gulden geëist. Daarnaast zal de fis-
cus nog een bedrag van 103.000 gul-
den van de man vorderen.

Bij controle door de fiscus in sep-
tember 1987 had de autorijschool-
houder zijn toevlucht genomen tot
het overhandigen van gerecon-
strueerde afsprakenagenda's, om-
dat de werkelijke afspraken tot dan
toe nooit ergens geregistreerd wa-
ren. Doordat minder dan de helft
van de werkelijke afspraken daarin
vermeld stonden, werd ook op de
belastingformulieren een veel te
laag belastbaar inkomen ingevuld.
Dit leverde als tweede telastegelegd
feit, belastingfraude op.

Raadsman mr. Gorissen benadruk-
te het ontbreken van enige opzet in
deze affaire. „Mijn cliënt heeft ge-
probeerd op grond van achteraf ver-
zamelde gegevens alsnog afspra-
kenagenda's in te vullen. Hij heeft
niemand willen flessen, maar
slechts enige lijn willen brengen in
het administratieve 'rommeltje."
De rechter hield bij zijn vonnis re-
kening met het feit, dat de verdach-
te zijn zaakjes nu goed laat regelen
door een bonafide boekhouder.

HEERLEN- In de sporthal aan de
Schimmelpennickstraat in Heerlen
wordt zondag een instructie-bijeen-komst gehouden voor Limburgse
majorettes. De belangstellendenworden daar om 9.45 uur verwachten de instructies worden gegeven
door mevrouw Schrooten-Smit(Bnelle) van 10 tot 16 uur.

Milieuwerk-Projectmanager: Een
organisatie van milieunetwerken
zoekt nog een projectmanager om
diverse taken over te nemen. De al-
gemene doelstelling is: het opzetten
van een milieutuin. De taak van de
vrijwilligemanager is om het geheel
te coördineren. Tenslotte is het ook
de bedoeling dat hij de totale finan-
ciën bijhoudt en bewaakt. Vooral
ervaren managers zijn welkom.

Ontwikkelingswerk Derde Wereld:
Een Nederlandse organisatie voor
ontwikkelingswerkzaamheden
zoekt collecte-contactpersonen
voor de te houden collecte van 7 tot
en met 13 mei.

Incidentele hulpverlening: Een or-
ganisatie die die hulp wil verlenen
aan particulieren en in het bijzonder
aan bejaarden, zieken en gehandi-
capten is op zoek naar personen die
actief willen zijn bij de hulpdienst.
Het gaat om het opknappen van
kleine klusjes. Belangrijk is dat de
vrijwilligergoed bereikbaar is.

Werkervaringsproject: Een basis-
school in Landgraaf zoekt een vrij-
willigervoor het beheer van het do-
cumentatiecentrum. De taken zijn
het copiëren van leer-en hulpmid-
delen, het verzorgen van de school-
krant, het bijwerken van leerlingen
in een achterstandsituatie. Uiter-
aard een job voor mensen met een
onderwijskundige achtergrond.

Vrouwen in de bijstand: Een orga-
nisatie die vooral de belangen van
vrouwen wil behartigen vraagt me-
dewerksters. De doelstelling: het
doen van spreekuren, begeleiden
van thema-ochtenden- en avonden,
het voeren van overleg met diverse
groeperingen en het verzamelen
van informatie over met name de
A.B.W en de R.W.W. Voorwaarde is
dat de betrokkene zelf uitkeringsge-
rechtigd is.

Koken voor gasten: Een organisatie
voor het instandhouden van natuur-
huizen en voor het organiseren van
vakanties zoekt liefhebbers die ge-
negen zijn te koken voor groepen
van 20 tot 80 personen in de week-
enden. Daarnaast behoort bij de
taak het doen van inkopen, groente
schoonmaken, aardappelschillen en
het verzorgen van broodmaaltijden.

Bejaardenvervoer: Een organisatie
voor opvang van mensen uit de wijk
zoekt nog vrijwilligsters om oude-
ren te vervoeren naar de dagopvang
van een bejaardentehuis in Heerlen.
Het bezit van een eigen auto is ge-
wenst.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, S 713971.

De organisatie van deze dag berustbij de Limburgse afdeling van deKoninklijk Nederlandse Federatievan Muziekverenigingen.

Ook enquête van stichting wijst uit:

Meerderheid tuinders
Rode Beek wil blijven

Van onze verslaggever
BRUNSSUM .- Ook een enquête
van het stichtingsbestuur 'Volks-
tuincomplex Rode Beek' in Bruns-
sum wijst uit dat een (kleine) meer-
derheid van de 150 tuinders op het
complex de Rode Beek wil blijven.
Eerder hielden boze tuinders al een

enquête, nadat bekend was gewor-
den dat zij dit jaar door de komst
van enkele bedrijven van het als in-
dustrieterrein bestemde complex,
moesten vertrekken. Deze peiling
bracht aan het licht dat de overgrote
meerderheid van de tuinders niets
voelt voor verhuizing naar een

nieuw tuincomplex in Brunssum-
Noord.

Uit de enquête van de stichting
blijkt dat 21,6 procent van de be-
trokken tuinders hun belangstelling
voor het tuinieren hebben verloren,
nu zij weten dat ze hun lap grond op
het Rode Beek-complex zullen
moeten afstaan. lets meer dan 29
procent heeft laten weten nergens
anders te willen spitten dan op de
'Rode Beek', terwijl 49,3 procent be-
langstelling heeft getoond voor een
nieuw tuintje in Noord. Dat com-
plex zal rond eind augustus in ge-
bruik worden genomen. Tot dan
kunnen alle tuinders nog aan de
slag blijven op de 'Rode Beek.

loonsom. Zij moeten de
werkloze dan wel extra
begeleiden, en boven-
dien een aparte admini-
stratie voor deze men-
sen bijhouden.

Crescendo
promoveert

Matinee-concert
Cecilia Kerkrade

GAB Heerlen kiest
uitzendbureaus voor

werklozenproject HOENSBROEK - Mandolinevere-
niging Crescendo uit Hoensbroek is
gepromoveerd naar de ere-afdeling.

KERKRADE- De Koninklijke Har-
monie St. Cecilia geeft zondag haar
jaarlijke matineeconcert. Vanaf 11
uur begint het muzikale programma
onder leiding van dirigent Jo Bec-
kers. Het concert van St. Cecilia of-
tewel 'de Auw Harmonie', is te be-
luisteren in het Hubertushuis van
Kerkrade. Aansluitend worden de
heren Hans Huynen en Louis Tho-
massen in de bloemetjes gezet in
verband met hun 40-jarig jubileum.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Ge-
westelijk Arbeidsbu-
reau in Heerlen gaat in
samenwerking met drie
uitzendbureaus trach-
ten het aantal werklo-
zen in Oostelijk Zuid--Limburg verder terug
te dringen. Keser,
Randstad en Start zijn
door het GAB uitgeko-
zen om het werklozen-
project Vergoedingsre-
geling Uitzendarbeid
uit te voeren. s

Ook voor de werkge-
vers is deze regeling fi-
nancieel aantrekkelijk.
Zij krijgen een subsidie
van 33 procent voor
iedere werkloze, die ze
minstens voor een half
jaar moeten aannemen.
In september volgt de
eerste evaluatie.

meer werkervaring en
lopen zo ook meer de
kans een vaste baan te
vinden. De uitzendbu-
reaus ontvangen hier-
voor 15 procent van de

Deze regeling houdt in
dat uitzendbureaus
langdurige werklozen
tijdelijk aan een baan
moeten helpen. Werklo-
zen krijgen daardoor

Crescendo won onlangs onder lei-
ding van Leoniek Hermans in Vee-
nendaal een mandolineconcours in
de klasse uitmuntendheid met 287
punten.
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Landgraaf doet goede
zaken met

n "f ’ nieuws

was er haast geboden bij het be-
denken van alternatieven.

DE EERSTE gesprekken tussen
wethouder Gybels en zijn amb-
tenaren met Den Haag verlie-
pen uiterst moeizaam. Aange-
zien er onderhandeld moest
worden met vier verschillende
directies (het ging namelijk om
scholen van verschillend on-
derwijskundig pluimage) zou
het wel eens jarenkunnen gaan
duren voordat de kwestie van
de lege scholen achter de rug is.
Vandaar dat Landgraaf de
nieuwbakken staatssecretaris
Wallage vroeg of de kwestie
niet integraal kon worden aan-
gepakt. Landgraaf maakte
daarna een totaalplan. In fe-
bruari dankte Wallage de ge-
meente voor de tip, de school-
besturen gingen akkoord. En
vorige week vrijdag zaten
schoolbesturen, gemeente en
het ministerie om de tafel.

DE RIJKSOVERHEID toonde
zich bereid om medewerking te
verlenen aan het totaalplan van
Gybels. Kort gezegd zat Land-
graaf met de volgende proble-
men:

" Per 1-8-1990 komen de ge-
bouwen van de Mavo's P&P,

LANDGRAAF - Onderwijs is in
de gemeente Landgraaf sinds
de herindeling niet alleen een
heikel onderwerp, maar ook
een zeer complexe zaak. Ter-
wijl de gemeenteraad lange dis-
cussies voerde over het open-
baar onderwijs, werd er achter
de schermen van het voortgezet
onderwijs en het beroepson-
derwijs hevig onderhandeldover fusies. Grote scholen zijn
immers meer levensvatbaar.
Bovendien lijken tal van scho-len in evenzoveel wijken nietmeer te passen in een plaats
met 40.000 inwoners.

volksverhuizing aan te dienen
in de Landgraafse onderwijs-
wereld. Hoewel de gemeente
eigenlijk geen partij is, heeft ze
zich toch opgeworpen als be-
middelaarster. Een nieuwe be-
stemming voor de leegkomen-

de verkoop van de gebouwen
aan het Rijk. Verwacht wordt
dat Onderwijs spoedig tot taxa-
tie zal overgaan. Vervolgens
kunnen de lege gebouwen wor-
den overgedragen aan de ge-
meente, mits deze natuurlijk
niet te duurzijn. Onderhoud en
bestemming van de gebouwen
worden trouwens meegewogen
in de taxatie. Aangezien het mi-
nisterie vorige week alle mede-
werking heeft toegezegd, lijken
snel spijkers met koppen gesla-
gen te kunnen worden.

aftakelende wijk Lauradorp
verkeken. Wethouder Gybels
wijst er op dat nu wel twee jaar
lang nagedacht kan worden
over een eindbestemming.
Voor de MavoP&P ligteen hal-
ve oplossing in het verschiet.
Omdat het tot dusver onmoge-
lijk was de Onderwij sdirecties
van Openbaar Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs om de ta-
fel te krijgen (de beruchte
Haagse verkokering e.h.) kon
de vierde basisschool niet star-
ten in het Mavo-gebouw maar
in noodlokalen nabij de school.
Die vreemde opzet is nu van de
baan. De vraag blijft wat er met
die andere helft van de P&P
moet gebeuren. Gezien de hoge
boekwaarde ligt woningbouw
voor de hand, maar dat is eer-
der een zaak voor projectont-
wikkelaars dan voor de ge-
meente.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Frank Seuntjens, chef
® 04750-22937
Richard Willems,
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Wie voor de aanschaf staat van een was- of droog- gauw in de richting van Miele gaat, omdat wij onze bruikskosten, absolute betrouwbaarheid en extreem
automaat, zal bij de keus vanzelfsprekend scherp letten klanten graag kwaliteit voor hun geld leveren. lange levensduur. Waardoor u met Miele uiteindelijk
op kwaliteit en prijs. Onze adviseurs zullen u snel voorrekenen dat de altijd voordeliger uit bent. Wmi&llWJg__Wi^______W_____

En wie daarvoor bij ons binnenstapt verwacht meerprijs van een Miele altijd dubbel en dwars wordt Kiezen voor Miele is f\j f
bovendien een persoonlijk advies met vakkundige, ob- gekompenseerd door de meerwaarde en de voordelen kiezen voor klasse. Want: tSÊBK^K^jfSfÊjgÊ
jektieve voorlichting. Een advies, dat om die redenen al van toptechniek: optimale reinigingsresultaten, lage ver- P

«l_-___im«^»i_««____n________^^ ;i:a;:»_»_«_»»ii_«i_. m^mm^^^^^^ml^m^^^xm^m m^^^^^^~~~~~~. -Mwmmmmmmm^^ smsississsssum:. 'mmiMMMmmMWmMtMWol*ï

Wassen met Miele De Miele Mistral met "Novotronk" Miele topladers: net zo goed als I
sd, meeslmo_e_.e. -__ _. bij ons t__)deilik voor de prijs van een Miele vóórladers!

manier van wassen. Want _^gÊÊÊ
~

X 1_door het unieke Miele f| ËTZZ T ~~. " GGWOII6 (nOOOfIUIOIIIOOt Bii de keuze van een wasauto- JHJIIiIIJt
Hydromatic-wassys- M \ ftiitt . jwiiwiiw mivv^wviviiimwi maat zijn er twee mogelijkheden: Bk !_____
teem - waarbij het textiel |lLw^.rll_r_.,„»T-TrT| ...m „, ~ : "Een Miele droogautomaat (in een toplader of een vóórlader. Hb ijÈ

ii "■ ii- il - l ii B^^a Vvont 6©n
.^WHmmMl^m

,n uQT IS w©l ©vsn QQf\ \ j \' r * \ w fik.

en water opnieuw wist te Side aan op* I MTsïaT^Novotro^ic'; m°fi9 r
eentrifugeresultaat en'een I <^*verla9en. . {|H| ons meer dan voch- dat voordeel relatief grote lagerslijtage waardoor s

Alle nieuwe wasauto- || tige klimaat. mag u niet missen. de levensduur beperkt wordt. *fmaten van Miele zi|n met W
Daarom Tot gauw! Miele heeft daar nu - als

bestaat uit digitale elektronika met g^OJ|HHH«»iilßSß^ SMtéé___nT^^__i ïZ_ 8"*8*^» jaren zijn bewezen. en een (instelbaar) centrifugetoeren-
geïntegreerde schakelingen en Kortom: wassen met «... ' ML^, Met dezelfde digitaal gestuurde tal tot 1 250 omw/min.
microprocessors. Miele is kiezen voor pertektie. wè iTL^X^m *^' ilpi gelijkstroommotor van de voorladers Door de automatische .Het meest kwetsbare deel van Een Miele-leven-lang. W JMMi !> H kennen de Miele topladers nu ook trommel-positionering", stopt de
de wasautomaat, de mechanische W j|J|||lillillW|lWl1* de unieke voordelen van Digitale machine altijd met de trommelope-
programmaschakelaar, is met ning boven.Dat bespaart veel moeite
.Novotronic-programmering vervangen W^^^T^^^^^^^^wL^W^^r^^^-^^^^^-m^^^^i^ I en ongemak. Daarom gelden nu
'door een systeem met enorme y y y W / V .* 1 ~ 1 " ■■"’ J" *fl I voor Mie'e topladers de volgendeexactheid en minimale storingsgevoe- I P W / k i YL / I k. * k _____! 4 1 I voordelen: slechts 45 cm smal, het'ligheid, dat samen met de nieuw A J k A_^_K / * L J k X___ .-J I komfort en gemak van boyenlading
ontwikkelde gelijkstroommotor vele k mA V%W |^VH ■V'Ttl VtV WÊ-t ÉPV ______■_________■____■______! len dezelfde (de Miele voorladers
extra programma-onderdelen //^^J-T^^^a^^^^m^^T^^^Ê I kenmerkende) levensduur van 5000
mogelijk maakt, waaronder een [ _j/_j/J_f /J£/_^^j f A L.LLLL^iLmV'ilt'A. "l É.-JLH. ~A I wasbeurten, met hetzelfde perfekte
maximum centrifugetoerental van ____mm___ I wasresultaat.
1400 omwentelingen per minuut!

;

I OPENBARE IIVERKOPINGI
Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stagnerende binnenlandse afzet en
geannuleerde export-orders blijven met gigantische voorraden zitten en komen daardoor in grote

financiële problemen. Het in Limburg zeer bekende kledingconcern
ELMO/FAVETEX/KONFEKTIESUPER gaat in samen werking met dezefabrikanten deovertolligeI voorraden rechtstreeks aan het publiek verkopen.Het gaat om een enorme sortering hoogwaardige
dames- en herenkleding (voorjaar 1990), die voor absolute stuntprijzen OPENBAAR VERKOCHT

worden in HET HUBERTUSHUIS te KERKRADE

p ENKELE VOORBEELDEN VAN DEZE SPECIALE KLEDING-VERKOOP -|
Kostuums van 150,- ot H
Kolberts van 39,- tot 169,-- van 39,- tot

JaCkS van 39,- tot 98,-

-j^H Regenjassen van 59,- ot _J___\\_\\
Dames-pakjes van 29,- tot

Jogging-pakken van 29,- jjjjjjjjjjjj^H
OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN,

SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.
VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜ! I

I Deze unieke verkoop vindt plaats in: HET HUBERTUSHUIS
HOOFDSTRAAT 55
KERKRADE

OP DONDERDAG 5 APRIL VAN 10.00 uur TOT 20.00 uur.(KOOPAVOND)
EN VRIJDAG 6 APRIL van 10.00 uur-17.00 uur

ruime parkeergelegenheid

, . , ',. __^

Is er nog leven na
de Paashaas?

Bij Cosmos wel!
Daarvan kunt u zichzelf overtuigen tijdens de Een uniekekans om ineen rustige sfeer kennis te
grote paasshow die Cosmos houdt. maken met het beste op het terrein van deauto-

matisering. En niet alleen staan deskundige
De Paashaas staat voor u klaar op 4en 5 april .^ise" «*»■ de °Pen ""^- *" tt i iaaa _. _. ir." a ' xLv ligt ooknog een leukeverrassing opute wachten!
in Heerlen van 10.00 tot 19.00 uur in driedelig In de Vol£ van een j^geschenk.
kostuum.

De werkelijke waarde van uw bezoek zult u het
Om ute informeren over alles op het gebied van beste ondervinden na Pasen. Dan kunt u zelf
de automatisering. Zowel wat betreft de hard- ondervinden hoe effektief en professioneel
ware (IBM, HP., Toshiba, Novell, OKI, enz.) als Cosmos Computer Center uvan dienstkan zijn.
de software (Grote Beer). Met daarnaast volle-
dige informatie en advies over de begeleiding, Laat even weten dat u komt. Bel met 045-741222
after sales, opleidingen, data entry en support Ellen Blaauw in Heerlen,
services. Graag tot ziens bij Cosmos Computer Center.

COSMOS
COMPUTER CENTER

Valkenierstraat 2, 5555 JE Valkenswaard. Tel. 04902-85757. In de Cramer 1, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-741222. '_ ; : ! _- . _ , A



Ajax stuntelt
Amsterdammers niet klaar voor Europees voetbal scorebord

eredivisie" Terwijl
Haarlem-verdediger Frank
Dikstaal toestormt, mist
Ajux-aanvoerder John van
't Schip een mooie
scoringskans.

NEC-Groningen 1-1
Ajax-Haarlem 5-0'
PSV 28 17 6 5 40 85-31
Ajax 28 16 8 4 40 55-19
RodaJC 28 13 10 5 36 46-30
Vitesse 28 13 8 7 34 44-27
Fortuna S 28 10 13 5 33 29-22
RKC 28 12 8 8 32 39-34
FC Twente 28 11 10 7 32 34-35
Volendam 28 12 7 9 31 38-33
Groningen 29 9 13 7 31 40-35
Den Haag 27 10 6 11 26 50-53
Sparta 28 10 5 13 25 39-48
FC Utrecht 28 8 9 11 25 24-37
Feyenoord 28 6 12 10 24 37-40
MVV 28 7 10 11 24 34-51
NEC 29 5 12 12 22 29-51
Willem II 28 6 8 14 20 32-42
DenBosch 28 3 13 12 19 20-38
Haarlem 29 3 6 20 12 19-68

eerste divisie

GA Eagles-E__.__.e_. 2-1
SW-AZ 1-0
Veendam-RBC 0-0

SW 31 23 5 3 51 60-19
NAC 29 14 9 6 37 46-29
VVV 31 11 13 7 35 44-34
Heracles 30 13 7 10 33 34-38
Eindhoven 30 11 9 10 31 51-50
RBC 30 10 11 9 31 35-35
Veendam 30 11 9 10 31 39-41
Graafschap 30 10 10 10 30 43-39
GA Eagles 30 12 6 12 30 39-40
PEC Zwolle 31 8 14 9 30 29-28
AZ 30 11 7 12 29 43-39
Helm.Sport 30 10 9 11 29 42-44
Wageningen 30 8 12 10 28 37-39
Cambuur 31 8 12 11 28 38-44
Emmen 30 8 11 11 27 42-44
Heerenveen 31 10 7 14 27 36-44
Excelsior 30 6 12 12 24 32-45
Telstar 30 8 8 14 24 43-58
DS'79 30 5 9 16 19 37-60

VIJFDE PERIODE
SVV 5 4 10 9 7-1
GA Eagles 5 3 2 0 8 11-4
AZ 5 4 0 18 8-2
RBC 5 2 3 0 7 3-1
Eindhoven 5 2 2 16 9-8

SVV, Heerenveen, NAC, Wageningen en
GA Eagles periodekampioen.

buitenland

ENGELAND
Liverpool - Wimblèdon 2-1
Southampton - Queens Park Rangers 0-2
Vriendschappelijke interland: Zwitser-
land -Roemenië 2-1 (1-1). 26. Hagi 0-1 (straf-
schop), 45. Hermann 1-1, 48. Chassot 2-1.
Toeschouwers: 4.000.

reserve divisieC
NAC 2-Den Bosch 2 1-5
Eindhoven 2-MVV 2 5-1
Helmond Sp. 2-Roda JC 2 4-0
NEC 2-RKC 2 uitg. "
PSV 2 18 13 3 229 48-14
RKC 2 17 10 4 3 24 36-23
Fort. Sittard 2 19 8 7 423 40-17
RodaJC2 19 8 6 522 37-32
Willem 11 2 18 9 3 6 2148-22
Eindhoven 2 18 7 7 4 2132-28
NEC 2 19 8 3 8 19 30-38
Den Bosch 2 20 6 5 9 17 34-40
RBC 2 18 5 5 8 15 35-44
Helmond Sp. 2 20 4 6 10 14 24-41
MVV 2 20 3 8 9 14 28-48
WV2 19 6 1 12 13 27^6
NAC 2 19 3 6 10 12 22-48

Programma:
Dinsdag 10 april 19.30 uur:
PSV 2-NEC 2
Eindhoven 2-Roda JC 2
RBC 2-Fort. Sittard 2
Den Bosch 2-VW 2
NAC 2-RKC 2

AMSTERDAM - De Europese
Voetbal Unie staat Ajax in het
komende seizoen niet toe aan
een van zijn toernooien deel te
nemen. Een juiste beslissing.
Ajax is er nog niet klaar voor.
Gisteravond stuntelden de
Amsterdammers, ondanks de
overwinning van 5-0, met de
feitelijke eerste-divisieclub
Haarlem op vergelijkbaar ni-
veau. Wel het meest op de
Haarlemse helft, maar datkan
gemakkelijk verklaard wor-
den door het verschil tussen
professionals en betaalde ama-
teurs. Veel meer onderscheid
dan op het punt van conditie
en bewegingssnelheid was er
niet in de eerste helft.

kamp, gaven het publiek de illusie
dat Ajax naar zijn mogelijkheden
gewerkt had. Willems deed er in het
laatste kwartier nog een treffer bo-
venop.In de tweede helft leefde Ajax even

op. Dat echter kwam niet uit het elf-

Pettersson, die ongehinderd zijn
zesde competitietreffer van dit jaar
maakte.

tal, maar uit de kleedkamer, waar
duidelijkgemaakt werd dat ook een
lang niet voor de helft gevuld sta-
dion recht heeft op eredivisievoet-
bal. Bergkamp (twee keer) en
Witschge, na een voorzet van Berg-

Tekenend voor de val in de diepte
van Ajax was het gegeyen dat de
eerste kans pas één minuut voor
rust ontstond, voornamelijk door-
dat Haarlems verdediger De Jong
een pass van Bergkamp verkeerd
inschatte. Van 't Schip kreeg daar-
door vrij baan en werkte naar beho-
ren af met een uitstekende pass op

Ajax, dat nu met PSV de ranglijst
aanvoert, werd bovendien in de
kaart gespeeld door Haarlem-coach
Van derLem, die volgend seizoen in
De Meer komt werken. Van der
Lem plaatste zijn allerlangzaamste
speler, Bouwens, tegenover de gre-
tigste Ajacied, Bergkamp. Van de
eerste vier treffers werden er twee
ingeleid door Bergkamp en twee ge-
maakt.

Van Basten vreest Bayern
Nederlander vandaag honderdste keer in AC Milan-shirt Een fraai moment van René Eijkel-

kamp heeft FC Groningen in De
Goffert een punt opgeleverd tegen
NEC. In een wedstrijd waarin de-
gradatiekandidaat NEC voortdu-
rend een optisch overwicht had,
zorgde Eijkelkamp er met zijn be-
vlieging voor dat de thuisploeg ech-
ter achter de feiten aan liep. Een be-
nutte strafschop van Arno Arts
zorgde voor gerechtigheid: 1-1.

Groningen-NEC

Ajax-Haarlem 5-0 (1-0). 44. Pettersson 1-0,
47. Bergkamp 2-0, 51. Bergkamp 3-0, 58.
Witschge 4-0, 76. Willems 5-0. Scheidsrech-
ter: Van der Niet, toeschouwers: 10.000.
Gele kaart: Bouwens en Baas (Haarlem).

Van onze verslaggever

J^ILAAN - „Als de rechter
in het gelijk stelt en hij

"*oet toch als bondscoach mee"aar het WK, tsja, dan ga ikeze zomer maar met vakantie"aar Guadeloupe". Marco van
_7.aS

j SriJnst aan de voor-
avond van het Europacuptref-

-ï5n tussen AC Milan en
München. En begint

vervolgens zachtjes voor zichJJ" te zingen. „O-ran-je...,o-ran-je...". De grijns is eenacn geworden. Europa's twee-voudige voetballer van het jaarJjeseft maar al te goed dat hij
onmisbaar is in het Neder-lands elftal.

Tpegen Bayern München speelt Van
w*n. vanavond zijn honderdsteweastrijd in het prachtige rood-
wrt? shirt van Ac Milan. In de
hi. £^gaande " duels doelpuntte

'»J M keer. „Voor Italiaanse begrip-
tk? *.en behoorlijk aantal. Maar sta-lleken zeggen me niet zoveel".

Statistieken

ei1 Thijs?, zoals hij de op non-actief
sesteide bondscoach steevast'oemt. Thijs moet lekker thuisblij-
niPt' _?ndt Van Basten- »Ai denk ik

et dat het verstandig is daar nuUleper op in te gaan."

NEC-FC Groningen 1-1 (0-1). 29. Eijkel
kamp 0-1, 59. Arts 1-1 (strafschop). Scheids-
rechter: Egbertzen, toeschouwers: 3.000.
Gele kaart: Van Dijk (Groningen).

KNVB pakt
zwart geld

amateurs aan

Geflatteerde
nederlaag MVV 2

ROTTERDAM - De KNVB wil
hét zwart geld-circuit in het
amateurvoetbal snel aan ban-
den leggen. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan het
rapport Voetbal 2000 dat voor-
stellen in die richting doet. Het
nog niet openbare plan wordt
binnenkort voorgelegd aan de
besturen van de amateurclubs
en het bondsbestuur van de
KNVB.

EINDHOVEN - Het reserveteam
van MVV leed in dewedstrijd tegen
Eindhoven 2 een geflatteerde neder-
laag. In de eerste helft waren de
Maastrichtenaren zelfs de betere
ploeg en konden de stand in even-
wicht houden. Na de hervatting
toonde de thuisclub zich schotvaar-
diger. Nadat een MVV-aanval was
afgeslagen, scoorde Eindhoven via
een buitenspeldoelpunt 3-1, waarna
MVV alles op de aanval gooide. Via
snel uitgevoerde counters behaalde
Eindhoven ten slotte een 5-1 over-
winning.

Eén van de suggesties is vol-
gens bestuurslid D. Langen-
bach van de sectie amateur-
voetbal van de KNVB het in-
stellen van een aparte klasse
met 'onafhankelijken', waarin
de topclubs die doorgaans het
meest ten prooi vallen aan het
zwart geld-circuit worden op-
genomen. In zon klasse wordt
het gerommel met geld danvrij
gelaten.

Score: 35. Borrenberghs 1-0, 39. Ron Jans-
sen 1-1Rust. 53. Borrenberghs 2-1, 70. Sche-
pers 3-1, 80. Borrenberghs 4-1, 89. Borren-
berghs 5-1. Scheidsrechter Schaap. Toe-
schouwers: 75.

„Maar bij de rest", voegt hij er-
aan toe, „dient het dan ook echt
afgelopen te zijn. Er moet dan
natuurlijk wel tegen opgetre-
den kunnen worden. We moe-
ten niet meer zo hypocriet te
werk gaan als nu".

Opstellingen
&C Milan: Giovanni Galli; Baresi;
ln lotti' FiliP° Galli> Maldini; Co-ombo(Stroppa), Rijkaard, Simone,

Massaro, Van Basten.
Ttt_,aTern München: Aumann; Augen-
Sflfr; Reuter, Kohier, Pflügler;fück (Thon), Strunz, Dorfner,Kögl;

Bender.

trainerscarrousel
ïÖqRAAF - Eersteklasser
.W ls op zoek naar een vervan-ger voor oefenmeester Budziak.

" Fiorentina's doelman Marco Landucci grijpt de bal net op tijd weg voor de ogen van Bremens Frank Neubarth. Celeste Pin
(links) kijkt gespannen toe.

van de finale van het Europa-cup-
toernooi voor bekerwinnaars be-
zorgd. De spits van het Italiaanse
elftal scoorde in en tegen Monaco
twee keer, waarvan een maal uit een
strafschop. Monaco kwam ook niet
verder dan twee treffers en moet het
ergste vrezen.

Slecht spel Roda 2
HELMOND r Roda JC 2 moest in
het duel tegen Helmond Sport 2-0
een forse 4-0 nederlaag slikken.
Roda JC was in de beginfase de ge-
vaarlijkste ploeg en mistevoor open
doel diverse kansen. Helmond
Sport scoorde na een kwartier door
Ettero 1-0. Wat Roda JC hierna liet
zien was niet om over naar huis te
schrijven. Na de .wissel was de
thuisclub iets agressiever en bepaal-
de binnen vijftien minuten de eind-
stand op 4-0.

Werder Bremen hoopt nog op wonder
AMELIA ISLAND - Ruim drie we-
ken vroeger dan verwacht maakt
Steffi Graf haarrentree in het inter-
nationale tennis. De 20-jarige West-
duitse nummer één van de wereld
liet de organisatie van het toernooi
in Amelia Island, dat volgende
week maandag begint, deze week
weten dat zij in actie wil komen.

Rentree Graf
BREMEN - Fiorentina is op weg
naar de finale van het toernooi om
de UEFA Cup. De Italiaanse club
haalde in de eerste wedstrijd van de
halve finales een gelijk spel (1-1)
weg tegen Werder Bremen. De
Westduitsers hopen nog op een
wonder, zoals de ploeg in de achtste
finales van het toernooi op Italiaan-
se grond bewerkstelligde met een
verrassende zege op en in Napoli.

Monaco-Sampdoria 2-2 (1-0). 43. Weah 1-0,74. Vialli (strafschop) 1-1, 77. Vialli 1-2, 79.
Mege 2-2. Scheidsrechter: Kirschen (DDR).
Toeschouwers: 20.000. Gele kaart: Toure,
Puel (beiden Monaco), Mannini,Katanec enSalsano (allen Sampdoria).

Ook Frank Rijkaard beschouwtaayern München als de lastigst tenemen horde naar de finale op 23°jei in het Weense Prater-stadion...Bayern heeft een geweldige tradi--I'e, veel ervaring en het heeft ook alheel veel gewonnen. Het zal zekerffioeilijk worden. Maar des te groter
}s de voldoening als je er door
komt".

Rijkaard

__a._tern München beschouwt Vands_en als een onaangename tegen-pander. „Duitse ploegen zijn altijd
«l ge* sterk. Persoonlijk had ik lic-
R

er ülympique Marseille danbayern geloot. Fransen voetballenw^rtf-Pat was ' denk ik- een °Penwedstrijd geworden. Benfica speeltweer wat meer Zuidamerikaans...Ont k?6 tikkies- Ugt ons, denk ik,"Ok beter dan Bayern München.Maar goed, elke ploeg die in de hal-ye finale van de Eurooa Cun T qtaat
's natuurlijk sterk, dus ."

P Staat

Score: 14. Ettero 1-0Rust. 50. Van De kerk:-'hof 2-0, 53. Ermers 3-0, 70. Van Der Hors}
4-0. Scheidsrechter Bettinger. Toesch. 50. -

Milan-Bayern München is niet
pleen een botsing tussen twee

giganten, het is ook het
pel Marco van Basten-Jürgen Koh-yr- ..Kohier is snel, sterk en atle-

sch, gewoon een goede voorstop-
Per , omschrijft Van Basten zijn te-
genstander van vanavond.

Het duel was de eerste van de drie
confrontaties tussen Westduitse en
Italiaanse clubs in de diverse Euro-,
pese bekertoernooien. Fiorentinamaakte duidelijk, dat de Italianende leidende rol van de Westduitsers
op Europees vlak wel eens ernstig
kunnen gaan bedreigen. Pas na de
reguliere speeltijd slaagde de Bun-
desliga-vereniging er in de gelijk-
maker te produceren.

" HEERLEN - De jeugdteams van
Roda JC en MVV spelen morgen
voor de beloftencompetitie. Roda
JC speelt op Kaalheide tegen Spar_-
ta. Aanvang 19.30 uur. In de Geus-
selt treft MVV om 18.00 uur Ajax.

Bosman uitgeschakeld
MECHELEN - KV Mechelen kan
zeker vier weken geen beroep doen
op John Bosman. De Nederlandse
international kwam maandag tij-
dens de training van de Belgische
eerste klasser verkeerd terecht en
ging daarbij door zijn enkel.

Fiorentina op
weg naar finale

Doelman Landucci maakte een ster-
ke indruk bij Fiorentina, dat twaalf
minuten voor het einde aan de lei-
dingkwam door Nappi.

De Westduitse hoop - voor het eerst
een finale bereiken van een Europa-
cuptoernooi - leek vervlogen. Eilts
voorkwam diep in blessuretijd een
debaclevoor de thuisclub.

Werder Bremen - Fiorentina 1-1 (0-0). 78.
Nappi 0-1, 90. Eilts 1-1. Scheidsrechter: Ivlik-
kelsen (Noo). Toeschouwers: 24.465.

Vialli bluft
MONACO - Gianluca Vialli heeft
zijn ploeg Sampdoria gisteren (bij-
na) in zijn eentje een voortreffelijke
uitganspositie voor het bereiken Go Ahaed Eagles

periodekampioenLibregts kost
KNVB veel geld

DEN HAAG - Go Ahead Eagles is
de vijfde periodekampioen in dé
eerste divisie geworden. De ploeg
uitDeventer zegevierde in dethuis-
wedstrijd tegen Emmen met 2-1.
Weliswaar behaalde SVV deze pe-
riode met negen punten, één punt
meer maar de Schiedammers zijn al
in het bezit van een periodetitel.
SVV won met 1-0 van AZ waardoor
de club nog één punt van de titel en
rechtstreekse promotie naar de ere-
divisie verwijderd is. SW kan zon-
dag hetkampioenschap vieren wan*
neer het in Rotterdam tegen Excel-
sior speelt.

Tot de winnaars van het eerste uur
behoorden verder John van der
Wiel (tegen de zwakke Luxembur-
ger Norbert Stuhl) en Joris Bren-
ninkmeijer. Deze laatste won ver-
rassend van Paul van der Sterren.

LYON - Jeroen Piket heeft zwak
gedebuteerd bij de strijd om het we-
reldkampioenschap schaken. In de
openingsronde van het zonetoer-
nooi van Lyon, de eerste aanzet op
weg naar de titel in 1993, verloor hij
met zwart van de Fransman Joel
Lautier. Voor dat machtsvertoon
had de jongste schaakgrootmeester
aller tijden niet eens de volle be-
denktijd van twee uur voor nodig.
Hij veroorloofde het zich 35 minu-
ten te laat in de speelzaalvan het Pa-
lais des Congres te verschijnen.

Piket zwak

Graf zei voldoende hersteld te zijn
van de duimbreuk die zij op 7 fe-
bruari bij een wintersportvakantie
in St. Moritz opliep. In eerste instan-
tie werd pas met de terugkomst van
Graf gerekend bij het toernooi in
Hamburg dat op 30 april van start
gaat.

UTRECHT - Het bestuur van de
voetbalbond zal vanmorgen diep
moeten slikken, als de president
van de Utrechtse rechtbank uit-
spraak doet in het kort geding
van Thijs Libregts contra de
KNVB. De uitslag is voorspel-
baar, de hoogte van de afkoop-
som is nog in nevelen gehuld.
Dat bedrag zal echter niet mals
zijn. Het salaris van de technisch
directeur loopt door tot 1 julien
hij heeft recht op de WK-pre-
mies. Daar komt vermoedelijk
nog eens een fikse schadeloos-
stelling overheen.

Van onze sportredactie

tionals wordt gedoogd, ook een
graantje wil meepikken. De fi-
nanciële afwikkeling van de
zaak-Libregts beloopt daardoor
al gauw een half miljoen of meer.

KNVB maar vooral de clubs zul-
len de eindafrekening met argu-
sogen volgen. Tijdens de onlangs
gehouden buitengewone verga-
dering van de sectie betaald
voetbal werd de voorlopige WK-
begroting al afgekeurd en daarin
was geen rekening gehouden
met de financiële consequenties
van de zaak-Libregts. De interna-
tionals op hun beurt hebben al
op voorhand laten weten dat de
financiële afwikkeling van het
conflict een zaak is van het sec-
tiebestuur en dat zij niet bereid
zijn water in de wijn te doen bij
de vaststelling van de WK-pre-
mies.

Voor de KNVB komen daar het
salaris en de premies bovenop
van de nieuwe man, die bij het
WK in Italië tijdelijk de scepter
zwaait. Het ligt min of meer voor
de hand dat Ajax, in het geval
Leo Beenhakker door de interna- De financiële commissie van de
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INPROBA KETJAP
TOVA DESSERTSAUS wBÜARN MANIS 1 AQ y^
Diverse smaken, 1 C>Q MONA Fles 250 ml X.^tZ/
flesje 0.2 liter U*s _____.-%_/*/ GEZINSPUDDING im Met gratis nasigroente. *^BOURBON DESSERT Vanille of chocolade, fDiverse smaken, " AAC beker 500 gram 1 QQ /
pak \J*Ö^J ZZ6 X.O._/ /

"""**"""" léÊÈkiÉ.. . ■ *"''' :

HALVE PERZIKEN
OP LICHTE SIROOP I

1,59
DOLE
ANANASSCHIJFJES
Blik 227 gram f\ OC

COENEN
PUNTASPERGES
275 gram Q CQ
CHAMPIGNON-
SCHIJFJES 1 AC
290 gram -L.Hr^
APPEL/ABRIKOZEN-
COMPOTE 1 £Q
Pot 360 gram ■____.. O
APPELCOMPOTE
Pot 360 gram 1 1 Q
SPONTIN SIROOP
Sinaasappel of grenadine,
bus 0.75 liter VI 1 CiL4fr4_lQ
VITTEL MINERAAL-
WATER 't QQ
Fles 1.5 liter 1.49 ±.Q-t/
PERLAKOFFIE
ARABICA
Snelfiltermaling, vacuüm
verpakt, Q A Q
pak 250 gram224 0-*T%/

-_, I ____. —— flfif fffi/.<' ■ ' ■ ■

Zo zie jemaar dat lekker
etenweinig hoeft tekosten.

£^/e^ RUNDERGEHAKT jfl| ISfefc I Ë ' *V*VIV _/■!__ J&4si3_/s_)
Kilo Q QQ ËÊk / m i § § §11% 'M Met spaaractie Leerdam glazen.

w®FÊÊfO^ " M «111111 4»yy
"''" mËËÉm DELICATA GEVULDE

CHINESE .^^rJ^ Naturel,paprika, VLOERWIT MAANZAAD
SPERZIEBONEN ér\^^ mixed curry of cheese onion, IVI Q Heel OIQ
Blik 850 gram IQQ %^^ zak 200 gram X&9 _______-t.? 2A& é^.JLV

DEEP BLUE EXTRA _^ — " 5I^ERRIE SAiA^_^

*
FANCY CRABMEAT ,^*^^^ Bak2sogram 0\ QQ
Blikje 170 gram Q /IQ «^ ÜQJttóJITÖ '""Tv\rfrtlrii UNOX HARDE WORST
DEEP BLUE GARNALEN l| , ëlilflH Diverse soorten, /l OQ
Blikje 200 gram O QQ 250gram

_______.__<____>«/ 1 ?|^:: SCHEP ZELF BESPAAR GELD.■ L #31 1 DE.El^E^r-NASIGORENG Ö.^Q ' mË^SB: Ri L65
"f:'"" VOGELEITJES "TC

*%%, 100 gram XJml +J

SÏ^S^foïi.AHT CHOCOLADE V_.A_
—

4s,uk; 420 Pakl"ter -2^1.89
|k : CHOCOLADE ;^ GLOSTERAPPEL

\t BAVAROISE TAART Zak2kilo O QQMl " ö qq *&: z.yy
V J^ **8 *__»■*_*-_#

SPERZIEBONEN
lp ;_- *-* UIT ONZE NOTENBAR: % X BRIE A /*Q 500 gram -I QQIL pIJP1^ WALDORF MELANGE <H ; 200 gram _____..V_/C/ ±.Z/4/

150gram O QO WESTLITE3O+ GESNEDEN ANDIJVIEPP^ GEPANEERDE Versvan het mes of Lk 400 gram T^/NVtf^^ vKt"KEM,BCHrézSn , -uümve^ 13.90 1-99
pi ID*U 1~ 1 11/ 1 H[

14 04 90 -4mw -Wmk\JE-W -f Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 7 april a.s.. |

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.



De nederlaagtegen Italië was vooral
te wijtenaan het feit dat het team als
los zand aan elkaar hing. Dat is prio-
riteit nummer éénvoor Van Wieren:
„De DDR en Oostenrijk, de volgen-
de twee opponenten van Oranje,

„We moeten alles eens goed door-
spreken," verzuchtte Van Wieren na
het verloren duel. „De zaken die mis
zijn gegaan derevue laten passeren
aan de hand van videobeelden van
de gespeelde wedstrijden." Een van
de ontevreden spelers is Nico van

Galen Last: „Wij spelen heel simpel
ijshockey, maar er zijn enkele spe-
lers bij die de opdrachten niet uit-
voeren. Die moeten eens met de
neus op de feiten gedrukt worden,
ze weten niet waarmee ze bezig
zijn."

0 Opnieuw werd het nationale ijs-
hockeyteam tijdens de wereldkam-
pioenschappen in Lyon slachtoffer
van diefstal. Tijdens het duel tegen
Italië werd de spelersbus openge-
broken. De dieven namen onder-
meer een colbert en geld mee van de
chauffeur. Ook werden de videoap-
paratuur en cassettebanden bescha-
digd.

Opengebroken

'-'YON - Larry van Wieren, coachvan het nationale ijshockeyteam
Saat na de forse nederlaag tegen het
ongeslagen Italië, 8-3 (3-1, 4-1, 2-1)
?rde op zaken stellen. De nederlaag
'n het B-wereldkampioenschap
heeft niet alleen bij de bondscoach
prevel gewekt, maar ook bij de spe-

De internationals verwijten el-
Kaar een gebrek aan motivatie. De

emming is beneden peil, al geeftVan Wieren dat niet toe. Dat kan hij,
"tet de cruciale duels tegen de DDRn Japan voor de boeg, ook niet
Qoen. Voor Nederland scoorden
overigens Antoine Geesink, Tony
L°llard en Risto Mollen, captainvan de Geleense Smoke Eaters.

Onenigheid onder
internationals

Italië vernedert Nederlandse ijshockeyers Voor debuterend doelman Guido
Walenciak kwam de nederlaag hard
aan. De Limburger, die overigens
een uitstekende wedstrijd speelde,
moest acht maal zwichten. Walen-
ciak: „Ik heb mij depleuris gewerkt.
Het ergert mij vooral als de verdedi-
ging blundert. Voor iemand die de
wedstrijd niet gezien heeft lijkt het
ofik het slecht gedaanheb. Maar en-
kele spelers zijn niet goed bij de
les," verwoordt de keeper de alge-
mene malaise.

spelen goed en stevig ijshockey. De
jongenszullen feller moeten spelen.
In de eerste periode van de wed-
strijd tegen Italië liepen de combi-
naties goed. Dat moeten ze drie pe-
riodes kunnen volhouden."

ESPOO - Het Nederlands handbal-
team is op de weg terug. Gisteravond
greep de ploeg van trainer Guus Can-
telberg met beide handen de kans
om plaatsing voor de WK-kwalifica-
tie over twee jaar in Oostenrijk nage-

noeg veilig te stellen. Tegenstander Italië, dat puntgelijk met
franje aan het duel begon en zichvooraf eveneens uitstekende
dansen op een overwinning had toebedeeld, werd bij vlagen
Volledig voor schut gezet door het op dreef zijnde team van
kantelberg. Dat resulteerde uiteindelijk in een ruime 24-18

I j-ege, die op grond van het vertoonde spel zelfs nog hoger hadkunnen uitvallen.

Oranje-handballers in vorm
Kwalificatie voor het grijpen na 24-18 zege tegen Italië

O Het routekaartje van Gent-Wevelgem

De oogappel van Peter Post
moest in de regen negen secon-
den toegeven.

GENT - Vandaag wordt de 52e
editie van Gent-Wevelgem verre-
den. De Belgische wielerklassie-
ker over 200km is in de le cate-
gorie ingedeeld. De start vindt
om 12.00 uur in Gent plaats; fi-
nish om 16.45 uur in Wevelgem.
De finale wordt door zowel Ne-
derland 3 als België 2 vanaf 15.15
tot 16.45 uur rechtstreeks uitge-
zonden.
Bijzonderheden:
Hellingen: 8 stuks tussen 156en 178km,
waaronder twee beklimmingen van de
Kemmelberg.
FICP-punten: 1: 80, 2: 40, 3: 32, 4: 25, 5:
20, 6: 18, 7: 16, 8: 14, 9: 12,10: 10, 11: 9,12:
8, 13: 7, 14: 6, 15 t.e.m. 30: 5 pnt.
Deelnemers: 23 ploegen van 8 renners;
de 4 Nederlandse, alle 7 Belgische (in-
clusief de Tulip-ploeg van De Cauwer),
de 4 Franse, 4 Italiaanse (Ariostea. Car-
rera, Del Tongo en Chateau d'Ax). Alfa
Lum, 7 Eleven, Helvetia én de Stuttgart-
ploeg van Hennie Kuiper. Er zijn geen
Spaanse ploegen ingeschreven.
Winnaars: 38x België, 5x Nederland
('80: Lubberding, '81 Raas, '83 Leo van
Vliet, '87 Teun van Vliet, '89 Solleveld),
3x Italië, 3x Frankrijk, lx Engeland, lx
lerland, lx Zwitserland.

Gent-Wevelgem

MONTEUX - De Nederlandse
amateur Marcel Romijn heeft de
Sovjetrussische tijdrit-specialist
Vjatsjeslav Ekimov verrast in de
korte proloog van de open ronde
van de Vaucluse. Romijn legde
de 1,9 kilometer af in twee minu-
ten en 35 seconden. De afstand
was voor Ekimov schijnbaar te-
kort om echt op gang te komen.

Gölz ritwinnaar

Amateur verrast

VALLE DE TRAPAGA - Rolf
Gölz lijkt zijn oude krachten
weer terug te hebben. Zijn twee-
de plaats in de klassieker Milaan- Sanremo gaf een eerste indica-
tie dat hij zijn problemen van vo-
rig jaar te boven was, gisteren
maakte de Westduitser het voor-
bereidende werk van zijn ploeg-
genoten in de tweede etappe van
de Ronde van Baskenland per-
fect af. Gölz bereikte als eerste de
finish in Valle de Trapaga. De
kopman van Raas wees twintig
concurrenten tijdens de sprint
berg-op terug. De Spanjaard Ca-
bestany, die tweede werd, ver-
overde de leiding in het alge-
meen klassement.

Giel Habets overleden

door
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toont men zich nu wel stress-be-
stendig.

pJ een zege vanavond tegen Lu-
p dat gisteren verrassend
ti stu__al5tu__al versloeg, kan Oranje de
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te>.' Oranje-spelers waren er gis-

avond eindelijk van doordrongenarom er jn pi njan d gepresteerd
Herf* Worc'erL De prestigieuze plan-
jaa Van Cantelberg om over drie
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echt e* e mo§en nemen aan het
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wereldkampioenschap in
hete . > bracht alle activen rond
tQ *}ationaal team in een ongewone

stand. Wat in het verleden mooi
ges. wordt nu als eis
Van h <->ranJe moet over twee jaar

partij zijn in Oostenrijk.
KERKRADE - Op 76-jarige leeftijd overleed de in de gymnastiekwereld
bekende Kerkradenaar Giel Habets. Ruim zestig jaar was hij lid van Een-
drachtKerkrade, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Jarenlang was hij ook
als voorzitter betrokken bij de technische activiteiten van de Limburgse
Katholieke Gymnastiek Bond in het district Heerlen.

Kluge (DDR). Toeschouwers: 1000
Strafminuten Italië: 10, Nederland: 12.

\ \ analyse \

Giel Habets werd vooral ingezet bij de organisatie van jeugddagen,kring-
feesten, bondsfeesten en van tal van nationale en internationale wedstrij-
den. Voor zijn grote inzet en verdiensten ontving hij de hoogste onder-
scheidingenvan de landelijke gymnastiekorganisaties. Mede dankzij deze
activiteiten, zijn goede werkvoor politiebond 'St.-Michael' en zijnverzets-
werk in de oorlog, ontving hij in 1978 de gouden medaille verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau. De uitvaartdienst wordt morgen om 11.00 uur
in de parochiekerk St.-Lambertus aan de Markt in Kerkrade gehouden.

Judoka Fred Pijls in landenteam" De Nederlandse doelman Dick Mastenbroek speelde gisteravond als vervanger van de gebles-
seerde Jacques Josteneen bijzondersterkewedstrijd tegen de Italianen. ,Foto: FRANS RADE

Succes
Cantelberg slaakte een zucht van
verlichting na afloop en genoot in
volle teugen van het succes. „Het
belangrijkste was natuurlijk deze
wedstrijd te winnen. Wat me daar-
naast echter bijzonder verheugt, is
dat de ploeg de hele wedstrijd heeft
gedomineerd. Ik heb, op de slotfase
na toen alles al beslist was, geen te-
rugval kunnen constateren. Boven-
dien is gebleken dat de ploeg wel
degelijk tegen de druk van het moe-
ten winnen bestand is. Nu is het
zaak de volgende twee wedstrijden
te winnen, zodat we zondag in de
kleine finale tegen Noorwegen of
Duitsland kunnen spelen".

ble 1^ onland afgelopen zaterdag
kun ranJe die last nog niet te
ech,neri dragen. Gisteravond kwam

Ive v
Sr aan het licht dat de intensie"

ten Kbereidingen toch hun vruch-
Ned Innen af te werPen- Waar het
naarrri team in het verleden
steerf ate een toernooi vorderde
zesti meer moeite had om de volle

"g minuten druk uit te oefenen,

Cantelberg in
voor functie
technisch

coördinator

ROERMOND - JudokaFred Pijls (24) uitLandgraaf, is opgenomen in het
Nederlands militair team, dat dinsdag 10 april op devliegbasis Twente in
een interlandtoernooi uitkomt. Andere deelnemers zijn de militaire équi-
pes van Frankrijk, België, de Bondsrepubliek, Senegal en Hongarije.

maakte de technische staf zich om
de hechte Nederlandse 6-0-defensie.
De opponent wordt door die strate-
gie er bijna toe gedwongen van af-
stand te schieten en dat is niet het
sterkste wapen van de Italianen.

Aan banden
Nederland slaagde er bovendien in
de belangrijkste Italiaanse schutter,
Franco Chionchio, volledig aan ban-
den te leggen. De defensie stond als

een muur en als er al eens een schot
langs de grijpgrage handen van de
Nederlanders glipte dan was Dick
Mastenbroek een zekere sluitpost.
„Verdedigend hebben we een per-
fecte wedstrijd gespeeld", prees
Cantelberg. Zes tegendoelpunten
bij rust spreken wat dat betreft'
boekdelen: 10-6.
Ook aanvallend liep het gesmeerd.
„ledereen speelde zeer geconcen-
treerd. Als je dan aanvallend maar
allemaal voldoende druk uitoefent,

is er geen vuiltje aan de lucht", al-
dus Cantelberg. Dat deed de Neder-
landse ploeg. De Italianen werden
er moedeloos van en zagen bij vla-
gen alle hoeken van het veld. Naar-
mate de tweede helft vorderde leek
Oranje uit te lopen naar een mon-
sterscore, maar door een licht con-
centratieverlies in de slotfase kon-
den de Zuideuropeanen de score
nog een draaglijker aanzien geven.
Via 20-11 werd het uiteindelijk 24-
-18.

Volleybalteam
klopt Cuba

NEURENBERG - Het Nederlands taekwondo-team heeft het goed ge-
daan bij de Open Duitse kampioenschappen in Neurenberg. Van de der-
tien deelnemende nationale teams werd Nederland derde. Vooral de da-
mes maakten een sterke indruk. Rivo Sapukua uit Geleen had in de cate-
goriejunioren pech dat hij in de eerste ronde moest aantreden tegen de la-
tere winnaar, de Turk Aktocs.

Goede prestatie taekwondo-team

Regionaal Limburgs kampioen Fred Pijls, studerende aan deKoninklijke
Militaire Academie in Breda, komt uit in de gewichtsklasse tot 71 kg. Vo-
rig jaarwerd hij nationaalmilitairkampioen en eindigdein detop-vijfvan
het wereldkampioenschap in Rio de Janeiro. Voordat hij naar de KMA
ging, trainde hij in de sportschool van zijn vader.

Ook op de schouders van de Ita-
liaanse spelers drukte een zware
last. Net als het NHV heeft ook de
Italiaanse bond plannen ontvouwd
om een einde te maken aan de re-
tourtjes tussen B- en C-niveau. Een
overwinning tegen Oranje zou uit-
komst bieden om, met het duel te-
gen het zwakke Portugal nog voor
de boeg, op voorhand verzekerd te
zijn van een startbewijs bij de WK-
kwalificatie in 1992. „We hebben
ons op dit toernooi voorbereid als
nooit tevoren", verklaarde bondsge-
delegeerde Ralf Dejaco. „De groep
is voorafgaande aan de EK een hele
maand bijelkaar geweest". De Nederlandse prijswinnaars waren: heren senioren tot 64kg: 1. Steven Tapilatu; tot 70

kg: 3. Dico Hoogeveen: tot 76kg: 3. Marcel Welberg. Heren-junioren, tot 64kg: Chris Spie-
rinks. Dames-senioren, tot 51 kg: 1. Carris Berg; tot 55kg: 2. Martina'Marcetti; tot 60kg: 1.
Manouska Thielman. ,

DOORN - Tijdens de vijfde con-
frontatie met Cuba in nauwelijks
twee weken, slaagde het Neder-
lands volleybalteam er in om de hui-
dige mondiale ranglijstaanvoerder
te bedwingen. In Doorn, voor 1.500
toeschouwers, onderschreef Oranje
de stijgende vorm door de Cubanen
de eerste nederlaag sinds vele
maanden te bezorgen: 3-1 (15-7, 15-5,
12-15, 15-13). Komend weekeinde
ontmoeten beide ploegen elkaar op-
nieuwtijdens het internationale Ru-
canor-toernooi in Slagharen.

ESPOO - Volgens bondsbe-stuurslid Henk van Houten van
"et NHV is Guus Cantelberg de
Pelangrijkste gegadigde om met
"gang van volgend seizoen als
echnisch coördinator aan het
"erk te gaan binnen de handbal-
end. Momenteel wordt die
junctie bekleed door Ton vanginder en is Cantelberg uitslui-
'end belast met de leiding van
"et nationale herenteam. Vol-gens Van Houten komen vol-
end seizoen alleen Cantelbergn Van Linder in aanmerkingoor de job, maar omdat het con-
*»Q) met Ton van Linder afloopt■n deze mogelijk zijn oude func-ie van aardrijkskundeleraar
"eer opneemt, wordt al voor-zichtig rekening gehouden met«en overname door Cantelberg.
Uiteraard blijft de Gelener ook«tiefals bondscoach van het he-renteam.

Het zelfvertrouwen van de Zuideu-
ropeanen Was gesterkt door de ac-
ceptabele 23-19 nederlaag tegen
Finland. Nederland moest het gast-
land immers zeven doelpunten ver-
schil toestaan (29-22). „Met een ge-
lijkspel zijn we al tevreden", had de
Italiaanse teamleiding laten weten.
Dat Nederland drie maanden gele-
den Italië tijdens een toernooi in
Oostenrijk nog met 18-11 afdroogde,
liet de Azurri koud. Meer zorgen

Josten: 'Balen'
Van onze verslaggever

ESPOO - Jacques Josten, uitge-
rekend de man die het meest in-
tensief naar het Europees kwali-
ficatietoernooi heeft toegeleefd,
beleefde gisteren niet voor het
eerst dit seizoen een zwarte dag.
De blessure die de doelman zon-
dag opliep in het duel tegen Por-
tugal bleek erger dan aanvanke-
lijk werd vermoed. Een nauwge-
zet onderzoek van teamarts Leo
Heere wees uit dat Josten twee
verschoven rugwervels heeft.
„Ik baal als een stekker", verbeet

Josten gisteravond op de tribune
de teleurstelling. „Ik geloof dat
ik mijn Engelbewaarder heb ver-
loren. Ik heb jarenlang nergens
last van gehad, maar uitgerekend
tijdens het seizoen dat ik als prof
door het leven ga, raak ik drie
keer geblesseerd". Eerder moest
de Blauw Wit-speler langs de
kant blijven wegens een hersen-
schudding en een gebroken pols.

Josten verwacht vrijdag tegen
Bulgarije weer van de partij te
zijn. „Ik word twee tot drie keer
per dag behandeld. Volgens de
dokter moet ik er vrijdag dan
weer bij kunnen zijn".

Voetbalrechtspraak ter discussie
last als de tv-beeldenvan Wouters'
elleboogstoot. Of lag het niet voor
de hand? Zo simpel ligt het inder-
daad niet, want in tegenstelling tot
normen die in' de maatschappij
worden gebruikt, moeten video of
tv-beelden in de KNVB-recht-
spraak ondersteund worden door
de rapportage van de scheids- c.g.
grensrechter(s) of een waarnemer.
Als Kees Jansma tijdens Studio
Sport de toga van de openbare
aanklager aantrekt en de slow-mo-

ranglijst en het programma ter
hand, kijkt wanneer de midden-
velder het best gemist, of helemaal
niet gemist kan worden en stemt
daar de beroepsprocedure op af.
Een handigheidje dat inmiddels
alom bekend is binnen het betaal-de voetbal. Fortuna Sittard be-
wandelde die sluipweg toen Mar-cel Liesdek en René Maessen zich
geconfronteerd zagen met eenschorsing.

niet in spanning op het beeldver-
slag om daar de bevestiging tekrij-
gen dat ze niets over het hoofd
hebben gezien. En waarom kun-
nen waarnemers op de tribune be-
weren dat ze niets hebben gecon-
stateerd, zoals in het geval Jan
Beek na de wedstrijd Volendam-
Fortuna en vervolgens een keurig
rapport inleveren waarin de ge-
pleegde feiten wel aan de orde ko-
men. Als het KNVB-reglement ge-
wag maakt van een objectieve
waarneming, zorg er dan voor dat
tv-beelden die objectiviteit niet in
de weg staan.

- De voetbalrecht-spraak bevindt zich op een hellendvlak. De wijze waarop met dieom-standigheid omgesprongen wordt,ls echter zelden zo nadrukkelijk'
°P de voorgrond getreden als dej'oorbije periode. Spelers krijgen
kaarten aan de hand van tv-beel-
?en. Clubs die te pas en te onpasberoep aantekenen tegen schor-
Slngen etc. etc. De vaak shocke-
rende incidenten, gevolgd door

n soms verbijsterend gemar-
in de afhandeling, heeft

P?n brede discussie losgemaakt., e mazen in het net van de voet-oalrechtspraak zijn te groot. De tor
lüifntie' die zich °P maatschappe-
JJK vlak al jaren aftekent, wordt in

geduld bij het tuchtcolle-ge van de KNVB.

Werirafrt^aat" een schorsing van zesJ a, - van een overtredings bijvoorbeeld de elleboogstoot
e]/1 Jan Wouters druist in tegen
Wi_rechtsgevoel- °P het bewust
"eorengen van lichamelijk letsel«at buiten voetballand gevange-

-1 kf>r "De tragikomische afwik-
p:rnS vervolgens benadrukt de
sprakkigheid Van de recht"

outers - lees Ajax - pakt na de uit-praak van de tuchtcommissie de

Monteux, openRonde van de Vaucluse,
proloog: 1. Romijn 1,9 km in 2 minuten
en 35 seconden, 2. Verdonk 0.01, ?. Hof-
fman 0.02, 4. Bouwmans z.t., 5. Haex
0.04, 22. Ekimov 0.09.

Valle de Trapaga, Ronde van Basken-
land, tweede etappe: 1. Gölz 192 km in
5.18.18, 2. Cabestany, 3. Lejarreta, 4.
Roosen, 5. Roche, 6. Gaston,7. Gorospe,
8. Cubino, 9. Cordes, 10. Hilse, 13. Adrie
van der P0e1,21. Ampler, 33. Winnen
0.09, 38. Suykerbuyk 0.20, 41. Breukink
0.25, 55. Van Aert 1.23, 89. Den Bakker
3.09, 104. Arntz 5.22, 108. Nijboer z.t.,
127. Veenstra 25.51, 129. Hermans z.t.,
134. Jacques van derPoel z.t. Algemeen
klassement: 1. Cabestany 8.37.38, 2. A.
van der Poel, 3. Gaston, 4. Martinez, 5.
Kuum, 6. Echave, 7. Giovanetti, 8. Gölz,
9. Kiefel, 10. Cordes, 17. Roche, 19. Am-
pler allen zelfde tijd als Cabestany, 35.
Winnen 0.09, 38. Suykerbuyk 0.20, 41.
Breukink 0.41, 53. Van Aert 3.09, 102.
Arntz 5.22, 103. Nijboer z.t., 126. Her-
mans 25.51,127. Veenstra z.t., 135. J. van
der Poel z.t.

Finland, Europees kwalificatietoer-
nooi. Groep B: Nederland - Italië 24-18
(10-6). Doelpunten Nederland: JoopFie-
ge6, Robert Fiege 5/1, Schuurs 5, Jacobs
4/1, Van Olphen 2, Boomhouwer en Be-
rendsen 1. Italië: Chionchio 5/4, Massot-
ti 4, Di Giuseppe, Fonti, Tabanelli,
Durnwalder 2, Bossi 1.Scheidsrechters:
Sjong/Walstad (Noo), toeschouwers:
100.
Bulgarije - Finland 18-21 (8-12), Portugal- Luxemburg 17-21 (6-8).

Stand na drie speeldagen:
1. Finland 3 3 0 0 6 73-59
2. Bulgarije 3 2 0 14 72-62
3. Nederland 3 2 0 14 70-64
4. Italië 3 10 2 2 58-59
5. Luxemburg 3 10 2 2 55-68
6. Portugal 3 0 0 3 0 53-69
Vandaag:
Nederland - Luxemburg; Italië - Bulga-
rije; Finland -Portugal.

Groep A: Bondsrepubliek - Grieken-
land 23-14 (9-6), België -Turkije 26-19 (9-
-7), Israël - Noorwegen 19-27 (8-16).
Stand na drie speeldagen:
1. Noorwegen 3 3 0 0 6 83-52
2. BRD. 3 3 0 0 6 62-40
3.lsraël .3201 4 69-68
4. België 3 10 2 2 60-59
5. Griekenland 3 0 0 3 0 51-73
6. Turkije 3 0 0 3 0 48-81

HANDBAL

SCHAKEN
Lyon, zonetoernooi mannen, eerste
ronde: Lautier - Piket 1-0, Meulders - Se-
ret (Fra) 0-1, Renet - Coch 1-0,Winants -
Miralles 1/2 - 1/2, Brenninkmeijer - Van
der Sterren 1-0, Stuhl - Van der Wiel 0-1,
Kuijf vrij.NWB-Ronde van Merurn. amateurs: 1.

Harrie Steeyens 77 km in 1.48.14 uür, 2.
Frank van Bakel, 3. Jan reinders, 4. Jo
van Seggelen. 5. Riek van Dijk. Vetera-
nen A en liefhebbers: 1. Math Ramae-
kers 50 km in 1.11.12 uur, 2. op 20 sec
Herman Crins, 3. Henk Gramser. Vete-
ranen B: 1. Huub Konings 42 km in
1.02.12 uur, 2. op 30 sec Huub Jansen, 3.
Ton van Lankveld.

Lille, openkoers: 1. Francis Moreau 180
km in 4.35 uur, 12. op 30 sec. Teuben, 18.
van Steen, 20. Raymond Meijs.

Ostricourt, Grand Prix USJSF (open
koers): 1. Van Holen 155 km in 3.46, 2.
Hoste z.t, 3.Rajch 0.51,4. Daems, 5. Fau-
dot, 6. Meneghetti, 7. Simon,B. Augus-
tin, 9. Krawzyk, 10. Flaujaguet, 14. op
1.09Raymond Meijs.

WIELRENNEN

De KNVB laat het gebeuren enheeft kennelijk niet eens het lefhet doel van de beroepsproceduretijdens de behandeling duidelijkte maken. De kans op strafver-meerdering tijdens zon beroeps-procedure is vrijwel nihil. Het ge-baar dat in de zaak-Wouters die-naangaande werd gemaakt onder-
streepte de hulpeloosheid nogeens. De Ajacied kreeg wel eenstrafvermeerdering opgelegd: hij
mag een half jaar langer dan de
oorspronkelijke eis de aanvoer-
dersband niet dragen. Wouters en
Ajax zullen daarvan wakker lig-
gen.

- Koevermans 4-6 6-3 7-5, Arrese - Clavet
6-1 6-3, Sanchez - Fromberg 6-4 6-3,
Camporese - Riglewski 6-4 6-3, Cane -
Marques 6-4 6-3, Aguillera - Gomez 4-6
6-7 6-1, Davin - Ozer 6-1 6-4

TENNIS
Estoril, open ATP-toernooi, 500.000
gulden. Eerste ronde, enkelspel: Muster

IJSHOCKEY
Lyon, WK voor B-landen, zesde speel-
dag: Italië - Nederland 8-3 (2-1 4-1 2-1). 3.
Simioni 1-0, 8. Simioni 2-0, 17. Geesink
2-1, 21. Orlando 3-1, 26. Vecchiarelli 4-1,
27. Collard 4-2, 34. Circelli 5-2,37. Circel-
li 6-2, 43. Pellegrino 7-2,46.Herckenrath
7-3, 49. Orlando 8-3. Scheidsrechter:

Wouters. De praeses wil met zijn
gevoel van ongenoegen naar de al-
gemene vergadering van het be-
taalde voetbal stappen. Fortuna's
Paul Boels sprak reeds in een veel
eerder stadium van die rechtson-
gelijkheid en vond toen geen ge-
hoor.

Rechtspraak en de arbitrage zijn
voortdurend blootgesteld aan kri-
tiek. Terecht. Rechtspraak hob-
belt immers altijd achter de maat-
schappelijke ontwikkelingen aan.
Het gebrek aan duidelijkheid
zorgt evenwel voor voortdurende
discussie en ontduiking. Zolang
de tuchtcommissie veelvuldig ge-
bruik van tv-beelden blijftmaken,
laadt zij de schijn van tv-recht-
bank op zich. Zolang de Neder-
landse arbiters bij 'aanslagen' toe-
vallig de andere kant op kijken,
grove overtredingen wegwuiven
en een gele kaart trekken voor de
grootste onbenulligheid, zullen ze
niet naar een WK-eindronde wor-
den afgevaardigd. De 'slachtof-
fers' - want zo voelen de clubs, de
Woutersen, de Liesdekken en de
Van Loens zich - laten geen moge-
lijkheid onbenut de chaos te hand-
haven of zelfs te vergroten. Hoe
meer onduidelijkheid hoe groter
de mogelijkheid de wet te ontdui-
ken. Een rechtsysteem dat niet
deugt, daar is mee te sjoemelen en
een scheidsrechter die twijfelt, is
manipuleerbaar.

fred sochacki

Een veel gebezigd tegenargument
van de clubs bij het gebruik van
TV-beelden als bewijslast is die
van rechtsongelijkheid, omdat die
clubs veel vaker op TV komen. Als
Wouters een elleboogstoot en
Liesdek een vuistslag uitdeelt en
John van Loen een scheidsrechter
wegduwt, wordt dat haarfijn gere-
gistreerd door de NOS-camera's,
hoewel tv-beelden zeker niet altijd
als het summum van objectiviteit
gelden. Als een AZ-spelers een
doodschop uitdeelt, gebeurt dat
echtes vaak in de anonimiteit.

De tuchtcommissie hanteert de uit-
spraak 'schorsing hangende de be-
roepszaak' niet. Zelfs niet bij een
zo voor de hand liggende bewijs-

Ajax-voorzitter Michael van Praag
bracht deze rechtsongelijkheid te
berde tijdens de beroepszaak-

tionknop bedient ofzelfs cirkeltjes
tekent en aldus het misdrijf extra
onder de aandacht brengt, kan
veroordeling niet uitblijven. Dan
kan ook een _ waarnemer of
scheidsrechter, die de overtreding
enkele uren eerder niet opmerkte
niet meer om de feiten heen. Bij de
objectiviteit in de rapportage naar
de KNVB kunnen vervolgens
vraagtekens worden geplaatst.
Hoeveel scheidsrechters wachten
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Van onze medewerker
THEO KEYDENER
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Polyester. 40-48 -f%-f\ mouwinzet en genopte AW-9% polyester/katoen met AW-f*- T-shirts van katoenen ■'Mm B voering. Polyester. 36-46 éf_\_f_\ Polyester. 42-52 éNk-f*-AWmMam voering. 38-46 _/I (__!____■ satijnglans. 38-46 AfËmMmm badstof. S-XL M M-Hf xmM-W f^mh JÊOéA7# TTTT 2voorA_y# OT» " JTf

Lief T-shirt jurkjein vrolijke W4% StreepjesT-shirt met base- _|N^»Ï" .. _». f ""/'Z* */ ,C ? ïvj,\t- 3 Uni T-shirt metknoopsluiting jpi Fantasief-shirtbedrukt met Vijfe
zomerse tinten. Katoenen ÊMWm ballprint. Katoen. %Mmi )**® V-' £ >"*#w *^'"v"^r^A.4 '- "* '1 ¥' lop de schouder. Katoenen *^MB felle kleurtjes. Polyester/ ËËË^tricot. 62_86 |y# 86-134 Ti» M?£fel^ *'?É>W^ I tr'COt' 62-86 _!_#" katoen. 116-13412.- 86_ 110 f

'-T^^'-^*^'^^^* V'^ v- 4 I ;fl Marine-look streepbroek V^% Katoenen twill short in ||1
l~r>'H*VljMr'è^ 1 van zomerkatoen. ■ m" bijpassende tinten. Ë AT*

mmamm- $>,r<l*£s /<<f^>' ' ' vfc 1 w-mMmW* 116"13414-v._w_w__m_Tt$

Katoenen blouses in beeldige modellen Streep-T-shirtmetskate- V4% Charmante CANDA bloemetjesjapon Fraai CANDA ruitkolbert ffA Prachtig label-T-shirt van W#fe Fleurig jackmet koordjes en __*Qé <met kleurrijke boardprint. Katoen. ËËË-W in fleurige kleuren. _____%#% van'n zomerse kwaliteit Ë ËËË-W prima katoenen tricot. ËAT wm meerkleurigevoering. 140-176 JTt*dessins. 86-134 *V11 164-18212.- 140-158 f I## Soepele kwaliteit UVB polyester/wol. ffW* 116-13414.- 86-110 IA" Tweekleurig T-shirt met printje. f|V- aW^-W^ Jeansmodel broek van «4* polyester kreuk-crepe. _W%OO Stijlvolle CANDA zomerpan-^J% Bermuda van tweekleurig «^
Polyester/katoen. 140-176 fT»

2 VOOr ___■■ AWW katoenen twill. Ë*-fm uqö talon in bandplooimodel fllfß gestreept katoen. Ëfim\m Katoenen twill broek. *%ö'164-18222.- 140-158 ■ _JT# met riem. Polyester/wol. W __F» 116-13419.- 86-110 BW" 164-17634.- 140-158 KT'

CANDA blousonshirt in vlotte polostijl. Katoenen poloblou- _fA\\ _WÊÊ Klassieke rechte pantalon met riem. Gestreept zomershirt van polyester/ Zomerpantalon in komfortabel band- Uni blousonjack afgewerktmet spor-
Polyester/katoen. _m* mm sonsinuniof ~W I Gedegenkwaliteit MWmm katoen. Keus uit twee V4fe plooimodel. Katoenen twill. J|av tieve details. Polyester/ m_f_m_a€-Wm gestreept. "Mk _■___ polyester. AfË Mmm modellen. ËwMmm _!#■ katoen. bËJÈW

■■ ■■ ■■■■lïjL.T-i. ___________________■■■_■ ïl*wm _______________■■___■ -jy^ _■ ________________________ ■_■■___■___■■ ifr


	Limburgsch dagblad no. 80 04.04.1990
	Tennissers aan service
	Akkerbouwers weer in actie
	BUIEN
	VANDAAG:
	Efficiency
	'Gewone girooverschrijving blijft gratis'
	Esiland
	Litouwse delegatie sprak met medewerker Gorbatsjov Moskou verzwaart eisen uittreding republieken
	Kok doet voorstellen begroting 1991: Jaarlijks een procent korten op defensie
	vandaag
	sport
	Kamer vreest expansiedrift van herenigd Duitsland
	Cipiers heroveren vleugel op gedetineerden Gevangene gedood in Strangeways-oproer
	in gesprek Groen Links
	Stemgedrag
	Superheffing
	RMNO
	Politiek
	Recensie
	V&D-scholieren
	recept Gevulde courgettes
	Discriminatie en homohuwelijken
	Asbest
	Pater
	Milieu
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	'Motto-borden'
	Probleem van 'opeten eigen huis' weer actueel Einde uitkering oudere arbeidsongeschikten
	Vermogen
	Ter Veld: 13.000 mensen uit AAW
	'Overval'
	Israël pareert dreigement Irak
	'Sovjetunie en VS eens over START-akkoord'
	'Niet blijven wachten op visie NAVO' CDA voelt voor fors snoeien in defensie
	binnen/buitenland Minister: jaarlijks minstens 300.000 snelheidsbekeuringen
	Mandela teleurgesteld over 'vredesplan' president De Klerk
	'Nutteloos'
	Arbeidsplaatsen
	Suggesties
	FSV wil toch acties NS sluit met drie bonden CAO-akkoord
	Mladenov president Bulgarije
	CDA-fractievoorzitter Brinkman waarschuwt voor lastenverzwaring 'Bedrijven niet kaalplukken'
	BTW
	punt uit Executies
	Radio 10
	Jarig
	Oudste
	Belastingdienst
	Rijtest
	LPG
	Ontvoerd
	Vernederend
	'Beesten'
	Kennis
	'UDF mist politieke en bestuurlijke ervaring' Bulgaarse oppositie is twee typemachines arm
	Kamp
	Monopolie
	hintten/buitenland Toilet-emmertjes als meubilair in Strangeways-gevangenis Situatie in Britse cellen schrijnend
	Half miljoen kan lezen noch schrijven Kabinet: wil extra geld voor alfabetisering
	Uitstel executie
	Hulp
	Geen politieke en bestuurlijke ervaring, weinig of geen
	Nieuwe eigenaars hebben zelf overnameprijs bepaald Aandeelhouders kwaad over verkoop Macintosh
	Gedwongen
	Spoedvergadering
	Geen schoonheid
	beursoverzicht Herstel
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	economie Hirsch Ballin dubt over proces Makro
	Opbrengst wegvervoer is dramatisch gedaald
	Rood
	Verzekeraars verlagen rente
	Actiebereidheid in zuivel groot
	Philips en BSO samen in joint venture
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Pardano: Hollandse kaas met speciaal Italiaans karakter
	Wetenschapper: 'Consument meer betrekken bij milieuproblemen'
	Samenstelling
	consument 'Banken maken misbruik van hun macht door extra geld te vragen' Consumentenbonden fel tegen kosten acceptgiro
	Kamervragen
	Omschrijving
	Ingrediënten uit de wereldkeuken
	Ondernemers in electrolechniek willen einde aan beunhazerij Meer zekerheid consument door reparatie-voorwaarden
	INGREDIËNTEN uit de wereldkeuken
	Eten rond de Middellandse zee
	Uneto Consumenten Elektronica Service
	Nederland 2
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	België/TV 2
	Nederland 3
	Duitsland 2
	RADIO
	België RTBF 1
	RTL Veronique
	Duitsland 3 West
	België/Tele 21
	Tévé 5
	Radio 1
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio woensdag Nederland 1
	Duitsland 3 SWF
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	SSVC
	BBC Europe
	Eurosport
	Super Channel
	MTV
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	radio Radio 4
	Verdriet
	Verdriet (2)
	Hoogwerker
	Hengelen
	plat du jour
	Protest studenten Hogeschool Heerlen
	Brandstichting in eigen huis
	Meisje gewond in Klimmen
	Woede
	Brunssum akkoord met toeristisch plan
	PvdA trekt van leer tegen Groepering Heerlen-Noord 'Hoppenhof niet los zien van prostitutie'
	Brede coalitie in raad Nuth Lenoir en Wiekken nieuwe wethouders
	Tekort
	Groen links eist duidelijkheid van Heerma Kamervragen over sloop 'Vossekuil'
	Verfkwast in de kast
	Onderhoud
	Overgeheveld
	'Lokalen' in Onderbanken willen samen
	Politie neemt auto in beslag
	Weer overval op geldtransport
	Grensmaas
	Franstalig centrum in Voeren
	Boos
	400 miljoen liter ruwe olie via Venlo naar BRD
	Debat over comapatiënt
	provincie Maij houdt vast aan beperking winning grondstof Plan grindboeren voor Maasgebied
	Als geen akkoord wordt bereikt met werkgevers Werkonderbrekingen in winkels dreigen
	Bijzondere leerstoel zwakzinnigenzorg gevestigd Kritiek op wachtlijst geestelijk gehandicapten
	Staatssecretaris Simons verhinderd op wereldcongres
	Wegens in omloop brengen vals geld Bondsrepubliek vraagt uitlevering Italiaan
	Verpleegkundigen door werkdruk sneller ziek
	CAO-overleg kruiswerk afgebroken
	Veel gemeenten doen beroep op milieupot
	Ervaring
	'Rode miljonair' voor rechtbank Maastricht RMS-idealist zou hebben gefraudeerd
	Piet Kamps nieuwe bestuurder CFO
	Molukkcrs
	Slachtoffer
	Wapens gestolen in Riemst
	Groen Links: schuttersfeest is milieuvervuilend Organisatie niet wakker van 'loodzwaar' verwijt
	Prominenten
	Te gering
	provincie. Onderzoek naar functioneren Omroep Limburg
	Yad Vashem uitgereikt
	Voeding ouderen niet ongezonder dan bij jongeren
	GEMEENTE BORN Openbare bekendmaking Voorbereidingsbesluit
	Overplaatsing douanier terecht
	Uitslagen expositie Paasvee
	CAO middenkader bouw in impasse
	oostelijke mijnstreek Landgraaf doet goede zaken met
	Bemiddelen
	bioscopen HEERLEN
	KERKRADE
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	KERKRADE
	LANDGRAAF
	UBACHSBERG
	BRUNSSUM
	MAASTRICHT
	Aanpassen
	Instructiedag voor majorettes
	Matinee-concert Cecilia Kerkrade
	Oorlogsmunitie in Kerkrade opgeruimd
	Schop
	Ook enquête van stichting wijst uit: Meerderheid tuinders Rode Beek wil blijven
	GAB Heerlen kiest uitzendbureaus voor werklozenproject
	Afhangen
	Toon Pierik wethouder Financiën, Milieu en Werkgelegenheid Brede coalitie Brunssum
	Rijschoolhouder moet een ton aan fiscus betalen
	Crescendo promoveert
	in gesprek Verkiezingen
	baan vrij
	Statistieken
	Rijkaard
	Opstellingen
	trainerscarrousel
	Werder Bremen hoopt nog op wonder Fiorentina op weg naar finale
	Vialli bluft
	Libregts kost KNVB veel geld
	Nederlander vandaag honderdste keer in AC Milan-shirt Van Basten vreest Bayern
	Amsterdammers niet klaar voor Europees voetbal Ajax stuntelt
	Bosman uitgeschakeld
	Groningen-NEC
	KNVB pakt zwart geld amateurs aan
	Rentree Graf
	Piket zwak
	scorebord eredivisie
	eerste divisie
	buitenland
	reserve divisie C
	Geflatteerde nederlaag MVV 2
	Slecht spel Roda 2
	Go Ahaed Eagles periodekampioen
	Opengebroken
	Succes
	Cantelberg in voor functie technisch coördinator
	Aan banden
	Josten: 'Balen'
	Voetbalrechtspraak ter discussie
	Kwalificatie voor het grijpen na 24-18 zege tegen Italië Oranje-handballers in vorm
	Volleybalteam klopt Cuba
	sport Van onze medewerker THEO KEYDENER Italië vernedert Nederlandse ijshockeyers Onenigheid onder internationals
	Gölz ritwinnaar
	Amateur verrast
	Gent-Wevelgem
	Giel Habets overleden
	Judoka Fred Pijls in landenteam
	Goede prestatie taekwondo-team
	sport in cijfers WIELRENNEN
	IJSHOCKEY
	SCHAKEN
	HANDBAL
	TENNIS

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120

	illustraties
	het weer
	Vijf miljoen Nederlanders bewegen nooit
	de kleine postruiter
	panda en het kassucces
	Prinses in enveloppefabriek
	De stichting Goed Speelgoed' ijvert al jaren voor beter speelgoed. Een van de manieren waarop dat gebeurt is de jaarlijkse bekroning van speelgoed, waarop op speelwaarde, vormgeving, veiligheid en dergelijke wordt gelet. Van het zomerspeelgoed zijn onder andere speelemmertjes uit de serie Baby Sunshine bekroond. De 'Funny Roller', Goops en Ludo vielen ook in de prijzen. Het op de foto getoonde 'De betoverde doolhof gooide ook hoge ogen.
	boekbespreking 'Weet wat je eet'
	Patiënten van de meeste Limburgse ziekenhuizen gisteren behandeld door deels wit en deels zwart geklede verpleegkundigen. Zij droegen een zwart strikje, ceintuur of t—shirt. Op deze manier wilden dc verpleegkundigen hun eisen voor salarisverhoging kracht bijzetten. Dc actie werd georganiseerd door dc VVIO, dc Verzorgenden en Verpleegkundigen In Opstand, en dient als overbrugging naar dc onderhandelingen tussen dc officiële bonden en dc overheid op 1 april. Dc actie verliep rustig. Dc verpleegkundigen hebben niet te zeer willen opvallen. Terminale, ongeneeslijk zieke patiënten werden bijvoorbeeld ontzien. Het ziekenhuis in Kerkrade en het Academisch Ziekenhuis Maastricht namen niet deel aan dc actie. In Kerk-. rade is dc WlO niet vertegenwoordigd, terwijl dc verpleegkundigen van het Academisch Ziekenhuis ambtenaar zijn en onder ecu andere CAO vallen. Op dc foto: enkele verpleegkundigen in hel Heerlense Dc Weverziekenhuis met rouwband of -strik. Foto: MARCEL VAN HOORN
	Medio juni 1977: einde van de treinkaping bij De Punt door Zuidmolukse jongeren. Volgens justitie zou deze actie mede gefinancierd zijn met geld van Metaltherm in Maastricht.


