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Albanese kinderen
in Kosovo zouden

zijn vergiftigd
B?TINA - In de Joegoslavische
■iticie Kosovo zijn de tegenstel-»n tussen Albanezen en Ser-
r Weer opgelaaid wegens een1 van schijnbare vergiftigingen

WT Albanese jongeren. 15 men-■ faakten gewond bij een beto-
~'|n Pudojevo nadat meer dan

I
onderen in het ziekenhuis wa-. opgenomen, zo meldt RadioSrado.

Pet stadje Podujevo werden gis-1 224 kinderen 'met hevige
FPijn' naar ziekenhuizen in de

Pristina over-ra eht nadat zij op school plotse-
onwel waren geworden. Alba-! leiders sprekenvan een poging

'Hese kinderen te vergiftigen
"'Jl Servische artsen de buikpijn

de kinderen kwalificeren als
truc van Albanese nationalis-

■e aantallen Albanezen protes-
ten voor de ziekenhuizen, die
f de Albanese verplegers waren

Zelfs de politie werd
toegelaten. Volgens de artsen"ide kinderen buiten levensge-

l^rnenigte van zeker 4.000 Alba-n ging in Podujevo de straat op
,^"**eMeiB^B^tivt^ta>e^t^e^MBi>MB^eia

om hun woede op Serviërs te koe-
len. Daarbij werden 15 Serviërs en
Montenegrijnen in elkaar geslagen.
Ook in andere dorpen en steden in
de omgeving hebben etnische Alba-
nezen geprotesteerd, aldus lokale
journalisten.

Alliantie en
DR-liberalen

in coalitie
fT-BERLIJN - De conservatie
'antie voor Duitsland' en de drie
Talepartijtjes in de DDR zijn het

"■^■j^en eens geworden over een

iPartijen besloten tijdens de eer-|c oalitiegesprekken in Oost-Ber-Rde uitnodiging aan de Oostduit-
?PD te herhalen om ook toe teW*n tot de coalitie, wat de SPD

ff\U toe heeft geweigerd. De chris-Hjdernocratische conservatieve
B~ wil men echter ook in de coali-
■°Pnemen.

S^bestuursleden van de SPD zijn
r^avond tot ieders verrassing

BPrekingen begonnen met de
Tb Uitse CDU over het coalitie-

het weer

MET ZON
zijn er perioden

i(.
z °n, maar op nadering van

( 0,,9ceaanstoring zal de be-tul lnS in de middag toene-
*<r!ri 1?et blijft weI dro°S- De
tij, is matig, kracht 4, uit«j^estelijke richting. De
fad| wordt 13
baif 11' e komende nachtf' de temperatuur naar 7
Kaag:
ka^ P: °6-37 onder: 18.58
«nl 0D: 05.17 onder: 14.45fcEN
Wf: °6-35 onder: 18.59n °P: 05.33 onder: 16.09

Vrouw in rolstoel
verzon verkrachting

'Van onze verslaggever

HULSBERG - De 39-jarige - tij-
delijk invalide- vrouw uit Huls-
berg is in werkelijkheid hele-
maal niet verkracht. Ze heeft het
verhaal verzonnen. Dat is decon-
clusie van politie en justitie. De
reden waarom de vrouw de ver-
krachting heeft verzonnen is nog
niet duidelijk. Hulpverleners
hebben de politie uitdrukkelijk
verzocht niet met haar te praten
aangezien zij in een ernstig over-
spannen toestand verkeert. De
vrouw is inmiddels opgenomen
in een psychiatrische kliniek en
zal zeker enkele maanden ver-
pleegd moeten worden.

De teamleiding van het Recher-
che Bijstands Team is gaande
het onderzoek reeds op woens-
dagavond tot de eerste voorzich-
tige conclusie gekomen dat het
verhaal van de vrouw niet kon
kloppen. De verklaringen die zij
had afgelegd, strookten niet met
de veilig gestelde sporen, het on-
derzoek op de onheilsplek (die

geen onheilsplek bleek tezijn) en
de .verklaringen van de mensen
die haar hebben gevonden.
Het enige dat voor de politie nu
duidelijk is, is dat de vrouw in-
derdaad vanuit haar rolstoel van-
af het bospad in Hulsberg naar
de Wijnandsraderweg is gekro-
pen. Daar werd zij later door en-
kele voorbijgangers gevonden.

MrKolkert, de officier van justi-
tie die het onderzoek heeft geleid
en mede de beslissing heeft ge-
nomen het onderzoek te sluiten,
zei gisterenop een inderhaastbe-
legde persconferentie: „We gaan
er niet van uit dat de vrouw de
valse aangifte niet gedaan heeft
omdat ze de gemeenschap op de
kop heeft willen zetten. We heb-
ben hier waarschijnlijk te maken
met iemand die - om welke re-
den dan ook - aandacht heeft
willen vragen."

De vrouw die in een rolstoel zit
na een verkeersongeluk, ver-
keerde al enkele maanden in een
ernstige geestelijke crisis.

Norm
De OPA-afvaardiging kwam dan
ook met een reeks aanvullende
maatregelen, naast de prijsdaling
met vier procent. „Wij zullen ook na

1990, als het contract'atloopt, probe-
ren de prijzen van de Nederlandse
geneesmiddelen meer in overeen-
stemming met de Europese norm te
brengen," zei delegatieleider C.
Landheer. Die zijn extreem hoog
ten opzichte van de ons omringende
landen.
In 1988 slikte Nederland voor 3,2
miljard gulden aan medicijnen. Dat
getal loopt tot nu toe elk jaar op.

Simons staat uiterst sceptisch te-genover de voorstellen van de far-
macie. Hij heeft er een hard hoofd in
dat men in eigen vlees kan snijden
en wil liefst zo snel mogelijk over-
gaan tot invoering van het ijkprij-
zensynp*.. Daarin stelt de 'heid een richtlijn voor de prijzen
van de geneesmiddelen.Tot dat be-
drag vergoedt het ziekenfonds.
Daarboven betaalt de patiënt zelf
het gelag. Simons denkt hiermee de
medicijnenomzet onder controle te
houden.
Naar verwachting zal het kabinet
volgende week vrijdag de knoop
doorhakken over de toekomst van
'OPA.

Jaloers meisje
zet collega

radioactieve
limonade voor

TRAUNSTEIN - Een 21-jarige
doktersassistente in het West-
duitse Traunstrein heeft haar
collega(25) in de artsenpraktijk
radio-actieve limonade voorge-
zet, zo meldden gisteren de
plaatselijke autoriteiten.

Als reden gaf het meisje op dat
zij jaloers was omdat deoudere
assistente voorgetrokken werd
door dearts. De zaak kwam aan
het licht doordat een stralings-
detector in de röntgenkamer
van het ziekenhuis alarm sloeg
toen 25-jarige langs liep. Bij na-
der onderzoek werd in haar
maag en gal radioactieve stra-
ling gemeten.
De jongste assistente bekende
dat zij woensdag uit pure jaloe-
zie een radioactieve vloeistof in
de limonade van haar collega
had gegoten en haar schoenen
daarmee had bestreken.

Kabinet beslist volgende week over toekomst 'OPA'-akkoord

Medicijnen goedkoper
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De prijs van de geneesmiddelen wordt zo snel
mogelijk met gemiddeld vier procent verlaagd. Daarmee hoopt
de farmaceutische industrie alsnog een bezuiniging van 420
miljoen (385 miljoen zonder BTW) op de omzet van de medicij-
nen te halen. Dat bedrag had de industrie in 1988 aan het kabi-
net toegezegd, om te voorkomen dat deze het heft in handen
zou nemen en een richtlijn zouden bepalen. Tot nu toe is 225
miljoen gulden bezuinigd.

De industrie probeerde gisteren de
staatssecretarissen Simons (Volks-
gezondheid) en Bukman (Economi-
sche Zaken) ervan te overtuigen in
staat te zijn 'zelfstandig en geheel
vrijwillig' de prijzen in de hand te
houden. Daartoe is er in 1988 het zo-
genaamde Omni Partijen Akkoord
('OPA') met apothekers en zieken-
fondsen gesloten. Simons heeft
meerdere malen laten doorscheme-
ren uiterst somber te zijn over de
toekomst van 'OPA.

Havel: Praag leverde
Libië springstof voor
150 jaar terrorisme

LONDEN - President Vaclav Havel
heeft gisteren in Londen gezegd dat
de vorige, communistische, rege-
ring van Tsjechoslowakije Libië zo-
veel semtex heeft geleverd, dat Tri-
poli daarmee 150 jaar lang terroris-
ten kan bevoorraden.

Tijdens een persconferentie zei hij
dat Praag inmiddels is gestopt met
de export van deze kneedbare ex-
plosieven. Semtex is ook gebruikt
om de Panam-Boeing op te blazen
die in december 1988 boven het
Schotse Lockerbie neerstortte. In
totaal is er 1000 ton semtex aan ko-
lonel Gaddafi geleverd. „En 200
gram is genoeg om een vliegtuig op
te blazen," aldus Havel.

Veiligheidsagenten zeggen dat sem-
tex is gebruikt bij verschillende ter-
reuraanslagen. In het wrak van een
Franse DC-10 die vorig jaar boven
de Sahara explodeerde, waarbij 170
mensen omkwamen, zijn ook spo-
ren van de explosieven gevonden.

Het lerse Republikeinse leger IRA
zou er gebruik van maken in zijn
campagne tegen de Britse overheer-
sing in Noord-lerland. Semtex is
een ideaal wapen voor terroristen
omdat het reukloos is en dus niet
kan worden opgespoord door hon-
den. Bovendien kan het niet wor-
den ontdekt via de gebruikelijkede-
tectors op vliegvelden.
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Zuidlimburgse
bodem ongeschikt

voor opslag van
chemisch afval

Van onze verslaggever
HEERLEN - Oude steenkoolmij-
nen in de Mijnstreek zijn onge-
schikt voor de opslag van chemisch
afval. Er staat teveel water. in. Ook
opslag in mergelgangen in Zuid-
Limburg valt af. De ondoorlaatbaar-
heid hiervan is niet voldoende gega-
randeerd. Zoutlagen in Twente lij-
ken het meest geschikt om gevaar-
lijk chemisch afval in op te bergen.
Dat staat in de studie 'Erop of eron-
der' van deRaad voor het Milieu en
Natuuronderzoek (RMNO), die bin-
nenkort zal worden gepubliceerd.
Er zullen wel meer onderzoek en
proefboringen plaats moeten vin-
den.

De studie gaat over opslag op zon
manier dat men er later weer bij
kan. Zout heeft volgens het rapport
de voorkeur. Er zijn zoutlagen, zout-
kussens en zoutkoepels. Het RMNO
geeft de voorkeur aan opslag in
zoutlagen omdat deze al miljoenen
jaren stabiel zijn. Bij zoutkussens
en zoutkoepels (in Groningen,
Drenthe en Friesland) is dat niet be-
wezen.

Volgens Hongarije
is de Roemeense rege-
ring verantwoordelijk
voor de onlusten in
Tirgu Mures omdat zij
'fascistische en racisti-
sche' organisaties toe-
staat. Boedapest rea-
geerde gisteren zo op
beschuldigingen van
deRoemeense premier,
Petre Roman, dat
Hongarije achter de
rellen zit en Roemenië
tegenwerkt bij pogin-
gen om de orde te her-
stellen. De Roemeense
regering wordt verwe-
ten alleen beschuldi-
gingen rond te slinge-
ren in plaats van Hon-
garije, dat via diplo-
matieke kanalen had
gevraagd om een ob-
jectief onderzoek in
Tirgu Mures, gerust te
stellen.
Tirgu Mures was be-
gin deze week het to-
neel van bloedige on-
lusten tussen Roeme-
nen en leden van de
Hongaarse minder-
heid. Officieel vielen
daarbij acht doden,
maar volgens het Hon-
gaars Democratisch
Forum zijn dat er ze-
ker dertig. Daarnaast
werden 398 mensen ge-
wond. Er heerste giste-
ren in de stad, waar
voor de tweede achter-
eenvolgende dag de
noodtoestand gold, een
gespannen rust. Het le-
ger bepaalde het
straatbeeld (foto). Vol-
gens het officiële Roe-
meense persbureau
Rompress hebben de
plaatselijke' autoritei-
ten maatregelen geno-
men om de toestand te
normaliseren.

(ADVERTENTIE)
mmmmÊmimmm>mÊmmmmtWÊmm

Elke dag

enu staat
weermidden
in dewereld.

krant. |

■ Naam.
■ Adres:
■ Postcode.

■ Telefoon (i.w.m. ■■ kontrole bezorging)

' Giro/banknr.. |

■ Na de twee weken gratis w.lrk

' D een kwartaal- §
H abonnement '1| n een maand- , 25,2DIabonnement '

■ d een machtiging t.b.v.
automatische betaling |

' D een acceptgiro-kaart |
1 Deze bon in een open enveloppe ,

pSonde^POStzege.)^defiaan JE
| Limburgs Dagblad g>
1 antwoordnummer 4b.

H 6400 VB Heerlen.

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET.

(ADVERTENTIE)

SANITAIR
& TEGELS

voor de jaren '90
Meer hierover in deze
krant op 30 maart a.s.

■ ■■■ INSTALLATIEBEDRIJFLfll LEMMENS-MEESSEN B.t
Litscherveldweg 2 Telefoon 045-213661
6413 BA Heerlen-Heeilertieide Telefan 045-228636

(ADVERTENTIE)

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

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

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

ENTREE: / 6,-- p.p.

Geulhal
VALKENBURG

van kabeljauw
tot herenschoen

___g4M
van rode wijn

tot speelgoedbeer^—

IN 'T LOON VINDT U ALLES
WAT UW HARTJE BEGEERT.

/*"**»/""\

Winkelcentrum
"ILOON
U treft 't in 't Loon.

Belangstelling voor techniek?
HCG Sittard houdt Open Dag
Morgen zaterdag 24 maart
van 11.00 -16.00 uur

ledereen is van harte welkom

Sittard
Apparatenbouw

Mgr. Buckstraat 6 Industriële montage

(ADVERTENTIE)

Zaterdagavondvan 19.25 uurtot het journaalop Nederland 2
'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over Innova-
ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en 9vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in A/V^ondernemend en innovatief Nederiand. Eigenlijk gewoon y/ \Y\_
voor iedereen. y ■ 0 y /_ rWilt u meer informatie? Bel dan met het ♦*>^^ V
Innovatiecentrum in uw regio. (Tel. 045- "*^-N \\_\ /
740808, de heer Ir L.H J. Vellen, directeur; Tel. c^^ A*> '077-546474, de heer Dr Ir A. van Loon, directeur). N #T». V

Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt.

Stemgestuurde
schrijfmachine

opdemarkt

(ADVERTENTIE)

mHoensbroek
verkiest
Rein Hummel jHt^É

__
m__^_^—_

m_^_^_^_^__ m
__

—^__^—m__..__.___«______._____«,



Id-elpee
Sinéad O'Connor
I Do Not Want What I Havent Got
(Chrysalis)
Zon twee en een halfjaar heeft het
frêle wonderkind Sinéad O'Connor
haar volgelingen op dit onder-
maanse op een houtje laten bijten.
Want het dateert al weer van eind
'87 dat zij met haar opmerkelijke
debuutalbum The Lion and The
Cobra en haar al even in het oog
springende fysieke verschijning
41s een zoetgevooisd engeltje zo-
maar uit de hemel kwam vallen. Op
die eersteling imponeerde O'Con-
nor met haar even serene als hart-
verscheurende stemgeluid en de
kracht en vooral originaliteit van
haar eigenhandig geschreven com-
posities. Nummers waarvan het
verkillende Troy als tijdloze expo-
nent kan worden beschouwd. Maar
dokop de podiumplanken staat dekaalgeschoren diva van lerse kom-
af haar mannetje. Zo mag haar
ijneesterlijke optreden op Pinkpop
'88 in geen enkel zichzelf respecte-
rend geheugen ontbreken. Voeg
daarbij het feit dat O'Connor een
persoonlijke trouvaille is van U2's
The Edge, en er zijn meer dan vol-
doende redenen om met een bo-
venmaatse portie optimisme uit te
Zien naar de- altijd cruciale -twee-
de plaat.
IJ4et I Do Not Want What I Havent
Got (Chrysalis) tracht O'Connor
dan eindelijk die torenhoge ver-
pachtingen in te lossen. Kat in het
bakkie, dacht je vooraf, gelet op
Ijaar verbluffende vertolking van
de Prince-song Nothing Compares
JU. Een single met eeuwigheids-
waarde, door de platenmaatschap-
pij volkomen terecht als een voor-
bode van haar nieuwe album erop
aitgestuurd. Maar hoe pijnlijk isfcet dan te moeten constateren dat
baar overige pogingen op I Do Not
Want op een faliekante mislukking
ïijn uitgedraaid, de lawine aan su-
perlatieven uit andere (media)hoek
len spijt. Het is wrang om te horen
hoe deze toch zo talentvolle zange-
fes in praktisch geen enkele song
weet te boeien, laat staan te impo-
neren. Niet dat haar machtige vo-
kalen het nu ineens begeven zou-
den hebben. Zeker niet. Maar de
composities op I Do Not Want ont-
beren eenvoudigweg de kwalititeit
fcn de zeggingskracht, waarvan een
(ïummer als Troy juist zo overliep.
Feel So different, The Last Days of
Öur Acquaintance, Black Boys on
iVlopeds, Three Babies en zelfs de
(a capella gezongen) titelsong: stuk
Voor stuk nummers zonder enige
ruggegiaat en dictie, kortom, waar
je warm noch koud van wordt. En
jijkt de overgevoeligeLa Connor in
de Nothing Compares-clip nog op-
recht door emoties overmand, op
{iet verstilde, door een blik violen
Voortgesleept I'm Stretched onVour Grave verlaagt zij zich tot het
blengen van krokodilletranen. Ook
de twee songs met een duidelijke
roek-inslag - The Emperor's New
Clothes en Jump In The River -zijn te schraal van structuur om het
{liveau van een mager zesje te on-
stijgen. Toch heb ik de stille hoop
Öat Sinead's wraak zoet zal zijn. Op
haar derde album wel te verstaan...

laurens schellen

agenda
MAART
tl 23 De Boerderij Geleen, Power-

play

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

" 24 Xenon Geleen, WW-band

" 24 Effenaar Eindhoven, Curtis
Mayfield

" 25 AZC Echt, D-Train

" 25 De Bosuil Weert, festival
"25 Don Kiesjot Maasbracht,

Booze

" 25 dancing Gouvernement
Maastricht, The Run

." 25 Effenaar Eindhoven, Lush
en Pale Saints

" 26 Rockfabrik Übach-Palen-
berg, TV Personalities

"29 Kegelpaleis Heerlen, Bob
Color

" 30 café 't Vlaegelke Geleen,
D-Train

■" 30 Nova Heerlen. Longstory
Short

" 31 Picardie Bluesbar Venray,
Crossroad

" 31 Zopo Horst, Kaz Lux Band

Waardig afscheid
tot nader order
van Simply Red

Officieel was het optredenvan Sim-
ply Red gisteravond in Ahoy'
slechts een (lucratieve) herhalings-
oefening. In het kader van dezelfde
wereldtoernee rond het derde al-
bum 'A New Flame' deed de Man-
chester formatie van zanger Mick
Hucknall immers het Rotterdamse
sportpaleis reeds jongstleden juni
aan. Tussentijds bleek er bij het
Britse neo-soul-octet echter veel
veranderd, en gelukkig ten goede.

De splitsing van de muzikale show
in twee helften (slappe aanloop,
pauze, alle remmen los) had plaats
gemaakt voor een veel evenwichti-
ger pakket uit een stuk. De pakweg
8000 fans hoefden derhalve niet te
lang te wachten voordat ze beken-
dere nummers als 'Jericho' en 'A
New Flame', kregen voorgescho-
teld. De communicatie tussen de 29-
-jarige voorman en zijn publiek was
dan ook van meet af aan optimaal.
Aanvankelijk leek de in een glitter-
vestje gehulde Mick 'Roodlokje'
Hucknall nog even de macho-toer te
willen opgaan, maar gaandeweg

werd het tbch vooral zijn kolossale
stem die het werk mocht doen.

Simply Red deed onlangs in België
nauwelijks nog moeite om de
(geestelijke) vermoeidheid van tien
maanden toeren te verbergen. Ver-
geleken met die slechte beurt oogde'
en oorde de groep opmerkelijk fris.
Wellicht dat het aangekondigde
feestje na afloop, met de uitreiking
van een platina exemplaar van 'A
NewFlame', voor de nodige inspira-
tie zorgde.

Mick Hucknall kondigde tussen-
door aan dat een persoonlijk weer-
zien wel zeker twee jaar op zich zal
laten wachten. De aanhoudende
speculaties omtrent een solo-avon-
tuur voedde hij door de eerste toe-
gift 'Holding Back The Years' in zijn
eentje als zingend gitarist te presen-
teren. Meteen daarop nam de voltal-
lige band evenwel een voorschotje
op de gezamenlijke toekomst met
het ovenverse 'Thrill Me.
Dat bij Mick Hucknall als onbetwis-
te spil de drang tot 'verzelfstandi-
ging' leeft, is een natuurlijke zaak.
Of hij verstandig doet aan een ope-
ratie onder eigen vlag, is een twee-
de. Want elke andere groep begelei-
ders dan zijn huidige zal altijd min-
der zijn: wegens het gemis van een
gemeenschappelijke achtergrond.

Louis du moulin

" Mick 'Roodlokje' Hucknall

pop

'Het betekent niks, maar klinkt gewoon goed'

De naïeve arrogantie
van de Pale Saints

„Weetje, het stelde me eigenlijk een beetje teleur dat ons debuu-
talbum over dehele linie in deBritse pers goed ontvangen werd,''
zegt lan Masters. De klagende blik in zijn ogen moet onderstrepen
dat hij het echt meent. „Ik had graag wat meer kritiek gehad. Wat
meer uiteenlopendereacties."

Arme Masters. Hij wil met zijn rock-
band Pale Saints zo graag con-
troversieel zijn. Want 'controverse'
lijkt de trend in de huidige Britse
pop. Maar nu zoveel bands zich op
dat thema gestort hebben, is ook de
controverse acceptabel geworden.
En dus is het Pale Saints album
'The Comforts of Madness' gewoon
een degelijke eigentijdse rockplaat.
Zondag zijn de Pale Saints nog te
zien in de Effenaar in Eindhoven.
Het is hun laatste optreden in ons
land, in een serie dubbelconcerten
met de eveneens Britse groep Lush.
Beide bands spelen een naïef soort
popliedjes in een wolk van vaak hef-
tig electrisch gitaargeluid. En beide
bands brengen hun platen uit op het
trendsettende label 4AD.
Pale Saints kwam zon 2 1/2 jaar ge-
leden in Leeds bij elkaar. lan Mas-
ters, Graeme Naysmith en drummer
Chris Cooper. Er werd nog een tijdje
naar een zanger gezocht, maar toen
niemand goed in de band bleek te
passen, besloot Masters zelf maar te-
gaanzingen. Er werd een demo-tape
gemaakt, die op het juiste buro in
het 4AD-kantoor belandde en de
groep kreeg een contract.
„We waren eigenlijk wel verrast
door die reactie, want de songs die
we als demo naar ze hadden ge-
stuurd waren extreem simpel," ver-
telt Masters. „Het was alles wat we
op dat moment hadden, al hebben

we ons sindsdien behoorlijk snel
ontwikkeld."
Hun eerste maxi-single, die een half
jaar geleden verscheen, heette 'Bar-
ging into the Presence of God' en
het atmosferische, vaak psychede-
lisch aandoende eerste echte album
opent met 'Way the World is. Ook
de albumtitel 'The Comforts of
Madness' geeft trouwens te denken.
Nogal zware thema's, lijkt het.
Masters: „We kiezen vaak titels om-
dat ze gewoon goed klinken. Je
moeter geen grote theorie of levens-
beschouwing achter zoeken. Het
zijn altijd de journalisten die dat
doen en dan een hele filosofie aan
een band ophangen. Daardoor lij-
ken veel bands intelligenter dan ze
zijn. Ja, ik wil dat onze songtitels tot
deverbeelding spreken. Anders zou.
ik de plaat wel gewoon 'Mountain'
noemen, of zo. Daarbij denkt ieder-
een aan hetzelfde. Maar het is veel
spannender om een titel te kiezen
die voor verschillende mensen ook
verschillende betekenissen heeft."
Wat is nu de ambitie, nu het eerste
album er is?„Nog een betere ma-
ken", zegt Graeme Naysmith droog-
komisch en drinkt van zijn blikje si-
nas.En lan Masters: „Nu is het zaak
om een plaat te maken die volgens
ons briljant is en door iedereen ge-
haat wordt."

peter bruyn

Zevende editie
van Geusseltpop

Het enige openlucht-popfestival in
Maastricht en omgeving, Geusselt-
pop, wordt op zondag 5 augustus
gehouden. Het festival wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Geus-
seltpop, die dit jaareen zelfstandige
organisatie is geworden.
De geschiedenis van deze muziek-
happening, die zich afspeelt op de
grasvelden van het Geusseltcom-
plex, begon in december 1979. Een
groepje vrijwilligers en een club-
huismedewerker staken de koppen
bij elkaarom ietste organiseren met
amateurpopgroepen. Zo ontstond
de organisatie Amateur Muziekdag

Oostermaas. In 1984 ging het verder
met heteerste gratis openlucht pop-
festival in de Geusselt. De zevende
editie staat nu voor de deur.
De organisatie maakte de afgelopen
jaren deel uit van de Stichting Tra-
jekt, maar heeft zich daarvan losge-
maakt. Het bestuur bestaat uit acht
personen, terwijl er een groep van
45 vrijwilligers is om te helpen bij
het festival. Over het programma
van het festival is nog niets bekend,
behalve dat zeker niet dezelfde na-
men op de posters zullen staan als
bij Pinkpop.

" Het bestuur van Geusseltpop bestaat uit Frans Kusters,
Arno Mentink, Wiel Kusters, Raymond Huveneers, Dion Voss,
Henri Amalo, Margo Hengelbroek en Arthur Stols.

recept
Gepocheerde peren
met chocoladesaus
Benodigdheden voor 4 personen: 4
handperen, 5 dl water, 250 g suiker,
1 kaneelstokje. Voor de saus: 100 g
pure chocolade, 4 el melk, 2 el slag-
ofkoffieroom, 1 zakje vanillesuiker.

Schil de peren maar laat het steeltje
eraan zitten. Breng voor de suikersi-
roop water aan de kook met de sui-

ker en het kaneelstokje. Kook dit
vijf minuten op hoog vuur door.
Plaats de peertjes rechtop in de pan
met de suikersiroop en draai de hit-
tebron laag. Laat op die manier de
peertjes 15-20 minuten pocheren en
neem ze daarna voorzichtig uit de
pan. Laat ze even uitdampen of laat
ze helemaal afkoelen wanneer het
gerecht koud maar wel met warme
chocoladesaus wordt geserveerd.
Breng de melk met de room en de

vanillesuiker aan de kook, draai de
hittebron laag en laat even trekken.
Verbrokkel de chocolade en laat de
stukken in de warme melk smelten.
Roer de saus volledig glad en geef
de warme chocoladesaus bij de
peertjes.
TIP: Neem de peren niet bij het
steeltje uit de pan. De peer is name-
lijk door en door gaaren dan wil het
steeltje vlug loslaten.

hub meijer

Tex Mex festival
in Staargebouw

De vijftigjarige muzikant Flaco'Ji-
menez is een echte vertegenwoordi-
ger van de muziek uit Texas/Mexi-
co. Beroemd gemaakt door Ry
Cooder vult deze accordeonist nu
zelf alle zalen. Vrijdag 13 april is hij
in Maastricht, waar hij optreedt in
het Staargebouw. In het voorpro-
gramma staan twee Limburgse
band, Borderline uit Waubach en de
Noordlimburgse band Rowwen Hè-
ze. Samen is het een bijna compleet
'Tex Mcx festival' in Maastricht.
De produktie van het festival is in
handen van Buro Pinkpop in op-
dracht van het Cultureel Centrum
Maastricht. Het concert begint om
20.00 uur. De kaartjes kosten in de
voorverkoop 15 gulden en zijn ver-
krijgbaar bij de bekende voorver-
koopadressen. Aan de avondkassa
moet 20 gulden worden betaald
voor de entree.

" Flaco Jimenez

Rolling Stones
naar Nederland
De Rolling Stones komen naar]
derland. Op 18 en 19 mei geve"!
concerten in hetFeyenoord Stad]
in Rotterdam. De organisator 1'het optreden in ons land, Mojo Cl ,
certs in Delft, heeft dit gisteren I
kend gemaakt. Mick Jagger heel l
'the tabernacle' in Londen aa»
kondigd dat de Stones weer
Europese tournee maken en da]
start evenals in 1982 in Rotten*
is.

Het is nog niet bekend wanneer
voorverkoop begint. De drukK'
heeft zojuist de opdracht tot df
ken gekregen en hoe lang het du
voordat de kaarten gedrukt zu'
zijn, is niet bekend. Het maxir"
aantal kaarten dat per persoon
kocht kan worden is zes. De ent
prijzen zullen 60, 55 en 50 gulden'
dragen.

Via Buro Pinkpop zullen excluj
busreizen naar de beide concei
worden georganiseerd. Beide da»
zullen tien bussen naar de Kuif
Rotterdam fijden. De entreekaal
inclusief busbewijs kosten 90 I
den. Ze kunnen uitsluitend op
kantoor van Buro Pinkpop won
verkocht. Voor deze combi-kaai
geldt eveneens een maximum
zes per persoon.

Informatie via Buro Pinkpop 04*
52500.

Oplossing van gisteren

C RIFF I O E
R-KE R E L -
EK-LEL -Dj
ERG-7' - K A
NE'RO-TRAj
- F I L I AAL*
L E E H-KADÏ
ALT- B - N E
AD-BE N - R A
R-TOR E N - A
STEEN K O O i

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. door ongeregelde benden
gevoerde oorlog; 8. strijkinstrument; 9.
voorzetsel; 11. bewijs van betaling; 12. uit-
roep; 13. boom; 15. kerkelijke stral; 16.
dichtbehaarde huid van sommige roofdie-
ren; 18. plek, plaats; 19. soort gebakje; 20.
stootwapen; 21. bloeiwijze; 23. boomloot;
25. naaldboom; 26. en dergelijke (afk.);
27. rolrond dameshalsbont; 29. windrich-
ting (afk.); 30. boosheid; 32. figuur in pa-
pier als merkteken.

Vericaal: 1. virusinfectie van de jt
gen; 2. eerstvolgende (afk.); 3. geb°L
been; 4. bloem; 5. elektrisch ge|a
atoom; 6. laatstleden (afk.); 7. deel vari
dag; 10. niet één enkele persoon; 12 h
vormig werptuig; 14. kleine samenhanU .
de massa v.e. kneedbare stof; 15. ops^j
de scheepswand; 17. noodsein (afk.);»-.
maand van het jaar (afk); 20. roofdier: j.
vis; 24. Europeaan; 27. uitroep; 2»- .
chaamsdeel; 30. sportevenement (a'
31. symbool van neon.
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Rekem en Overmaas

— België —
Hekem en omgeving is zwaar historische
frond. Al vóór 1356werd deze baronie tot
heerlijkheid verheven. Op 31 maart 1623

kreeg het de benaming van 'keizerlijk
graafschap'. Vele adelijke families

hebben in het kasteel gewoond. Door
huwelijken en door erfenissen hebben zij

steeds plaatsen in de omgeving
verworven ofweer af moeten staan. Tot de

Franse revolutie hebben vooral de
machtige graven van

d'Aspremont-Lynden hier gedurende 300
Jaar geheerst. Het huidige kasteel stamt

grotendeels uit 1597.
Maar ook de vele patriciërshuizen en het
Gerechtsgebouw getuigen van een groots

verleden van Rekem. Van de
stadspoorten is alleen de Uikhoverpoort

uit 1630 bewaard gebleven.
U zult een goed beeld krijgen van de

Welvaart van de plaatsen over de Maas
tegenover Geulle en Elsloo.

**e 46ste Limburgs Dagblad wandeltocht
die WSV Wittem mede organiseert vindt
Plaats op Belgisch grondgebied. Deze

keer is het een mooie afwisseling tussen
rijke cultuur en rustige natuur. Het

Wandelen in de vlakte van de Maas en
gedeeltelijk in de uiterwaarden van de

vlak langs het water straalt veel rust
Ui*. Op deze tocht zult u maar zeer zelden
v°or een auto aan de kant moeten. Was u

al eerder in Rekem, Uikhoven en
Boorsem? Zondag kunt u er een kijkje

nemen.

Lees alles over afstanden,
Vertrektijden, startplaats, startgeld,

vervoer, routes e.d.
*an de achterzijde van deze pagina



WANDELINFO
i

Datum: Zondag 25 maart 1990 r
Start: Jeugdgebouw „De Brik"
Starttijd: 10.00 tot 14.00 uur ,
Afstanden: 5, 11 en 17 km i

rj

Startgeld: Voor herinneringssticker ’ 2- p.p.
Zonder herinnering ’ 1,50 p.p.

Sluiting: 17.00 uur E
Eigen vervoer: Autoweg Heerlen-Antwerpen na de [

grens de eerste afrit nemen (no. 33) ert>i
de richting van Lanaken gaan. Na
ongeveer 3 km bij het eerste stoplicht»
links voorsorteren en Rekem
binnenrijden.

Openbaar vervoer: Bij het station Maastricht op het
busperron L de Belgische bus nemen vj;
de NMVB, lijn 63. Vertrek op zondag 11
10.43 en 12.43 uur.
i

i

Routebeschrijvingen
De routes zijn gemarkeerd met met witte pijlen op de weg en <}4>i
bandjes om de bomen en weipalen.

Alle afstanden
De startplaats uitkomend naar links gaan. Na 50 meter weer links enCkerk weer links: Walstraat. Eerste weg rechts: Nieuwe Walstraat. Eir4van de straat links en weer aan het einde rechts. U loopt hier tegen <?coude stadsmuur op, waartegen tot voor enkele jaren nog kleine huisRleunden uit de oude tijd. Einde weg links en eerste weg links: Kerkstra^Aan de rechterhand krijgt u de oude kerk uit 1704, die thans gerestaf
reerd wordt, en als museum in gebruik is. Het andere grote gebouw wt
tot voor kort een psychiatrische inrichting. Daarachter ligt het kasteel, *4u dadelijk beter krijgt te zien. Om de kerk heen lopen en op de vierspro*
rechtdoor gaan. Aan uw linkerhand wordt het oude gemeentehuis gere*;taureerd. U ziet om u heen verschillende oude patriciërshuizen uit <£goede oude tijd van Rekem. Met de weg naar links gaan en u komt in„Oude God". Daar de oude stadspoort uit 1630 onderdoor gaan, de lAhoverpoort. Tot aan het kanaal doorlopen. Daar naar links kijkend ziet'fthet prachtige kasteel. Hier gaan de afstanden uit elkaar. s
5 km parcours (vervolg)
Voor de Zuid-Willemsvaart links gaan. Langs het kanaal blijven lopen f
voorbij de zand- en grindwinning. Een stukje voor de brug, bij de borde" (30 km en 5 t. links omhoog gaan, aan de brug boven weer links en "huisnummer 40 weer links: Molenveldstraat (3,8 km). U komt hier \ao§ \de molen „De Stormvogel". Deze wég alsmaar rechtdoor blijven gaan «"u komt weer uit in het Jeugdgebouw (5,5 km).
10 en 15 km (vervolg) l-Voor de Zuid-Willemsvaart rechts gaan, de weg omhoog nemen en lir^Sde brug over gaan. Direkt na de brug het voetpad beneden en op de *%faltweg aan het water rechts gaan. Hier hebt u een prachtig zicht op >^\
kasteel. Na 100 meter de brede grindweg tussen de bomen door nem^'Steedsrechtdoor blijven gaan, ook voorbij de lopende band van de grif1' 1'}groeve. Als deze grindweg asfalt wordt, rechts gaan: Grotestraat. Eers'7weg rechts: Langeweidestraat. Bij huisnummer 115 rechts (4,2 km).
splitsing links aanhouden, bij boom met kruis rechtdoor gaan. Op T-kr^Ssing rechts gaan en met de weg naar links draaien. Bij kerkhof rechtdoARuiterstraat. Einde van dezeweg, bij voorrangsweg rechts gaan en voof' vbij de kerk met de weg naar rechts draaien. Na 50 meter vindt u derus1' u'plaats in het Gemeenschapscentrum (6,4 km) (de 10km moetverder &1zen bij „10 en 15 km gezamenlijk"). v-

H
15 km alleen verder
Bij Gemeenschapscentrum dezebra nemen en links gaan. In debocht $ }
betonplatenweg rechtdoor gaan en het smalle straatje nemen Bij hüi* '".nummer 1 langs de Maas. Bij het laatste huis rechts de dijk op gaan. P o,
pad blijven volgen tot aan „de legende van de verdwenen Jood". D&[ \rechtdoor de brede zandweg nemen. Aan de andere kant van de M^5 ö
ziet u de scherpe spits van dekerk van Geulle en wat verder de speels? *toren van Elsloo. Bijna aan het einde van deze weg, na de drie bomen"!' |jen in de wei links langs de afrastering gaan en op de „keermuur" klimm^ u(8,9 km). Op dekeermuur naar rechts gaan. Bij de bank van de „Duvel5' okoel" beneden gaan lopen en met de weg naar links draaien" Op °* ft
T-kruising met de zandweg links gaan. U bent hier vlakbij Boorsem- "viersprong met kapelletje rechtdoor en bij het grote kapelletje links ga^' lNa huisnummer 30 de grindweg links en hier loopt u langs de Zijpbe^Op de volgende T-kruising links gaan (10,3 km) en na een hele tijd met& N

weg naar rechts draaien.
Ook met de asfaltweg naar rechts draaien en op T-kruising bij huisn^'mer 35 links gaan. Aan de voorrangsweg links: Langeweidestraat. Na d,
spaarbank de eerste weg rechts: Uikhovenstraat (11,9 km). Bij kerkn0'links: Ruiterstraat. Einde van de weg rechts en weer terug naar het Gr
meenschapscentrum gaan (13,4 km).

10 en 15 km gezamenlijk
Bij Gemeenschapscentrum de zebra nemen en links gaan. In de boe"
rechtdoor gaan de betonplatenweg bij huisnummer 150. Na de 4 garag^rechts gaan lopen op de keermuur langs de Maas stroomopwaarts. Ir1 \uiterwaarden de waterlijn volgen tot voorbij de caravans. Bij hetschuü^tussen de canadassen (populieren) rechts gaan en op de asfaltweg bij ó
huizen links. Met de weg naar rechts draaien. Op deviersprong bij dekensfokkerij rechtdoor gaan (8,3 en 15,3km). Op viersprong bij kapel'et!
rechtdoor. Na de jongeaanplant aan uw linkerhand scherp links naar W
ven gaan, over de keermuur heen en met de brede grasweg naar reen 1'

draaien. Op de brede grindweg rechtdoor. Voor hetfabrieksterrein op °asfaltweg rechts en op de grote weg links de brug over gaan. Deze *" .steeds rechtdoor volgen tot na de school aan uw rechterhand. Hier reen 1

gaan en u komt weer aan het jeugdgebouw „De Brik". (11 en 17 km)-

Noteer: Limburgs Dagblad
zomerwandeling 19 augustu*
herstwandeling 11 novembe'



Acties tegen langer
open houden winkels

JECHT- De detailhan-
ln Nederland kan zich
'opmaken voor actieshet winkelpersoneel,
dienstenbond FNV zal
'eden oproepen werk-e"brekingen te houden
Protest tegen de op"*en zijnde verruiming
de winkelsluitingswet.
'ster Andriessen van[tomische Zaken zal deeae Kamer voorstellen
**et te verruimen. Win-

' zouden daardoor"Oeweeks een half uur
'P zaterdag een uur lan-
°Pen kunnen blijven.
h-

De coalitiepartners PvdA
en CDA hebben daar al
eerder 'overwegend posi-
tief op gereageerd.

De Dienstenbond heeft
zich, lange tijd met steun
van de detailhandel, altijd
verzet tegen langere open-
stelling van winkels. Ook

de vakcentrale FNV is er
tegen. De steun van de
winkeliers is nu definitief
weggevallen, zo deelde een
woordvoerder van de vak-
bond gisteren mee.

De FNV-bond had de
werkgeversorganisaties
KNOV, NCOV en deRaad

voor het Filiaal- en Groot-
winkelbedrijf (RFG) giste-
ren uitgenodigd om te be-
zien of er in CAO's afspra-
ken kunnen worden ge-
maakt over handhaving
van de huidige sluitingstij-
den.

De RFG kwam niet opda-

gen. KNOV en NCOV"wil-
len het voorstel van de
bond wel aan hun leden
voorleggen, maar zij zijn
niet bereid daar een posi-
tief advies aan te verbin-
den. „Dat leidt ertoe dat
wij ons vrij achten om in
de grote, maar ook in de
wat kleinere bedrijven ac-
tie te gaan voeren," aldus
een woordvoerder van de
Dienstenbond FNV. Vol-
gende week worden op
verschillende plaatsen in
het land ledenvergaderin-
gen gehouden waar de
bond zijn leden zal voor-
stellen in actie te komen.

Recherche Informatiedienst wil snel maatregelen

Computercriminaliteit
steeds groter probleem

Van onze verslaggever

DEN HAAG - De computer-
criminaliteit vormt voor de po-
litie een steeds groter pror
bleem. Terwijl in ons land nog
amper bekend is hoe de mis-
daad op dit gebied moet wor-
den aangepakt, neemt het aan-
tal fraudes met computers ex-
plosief toe. De politie moet
snel flink investeren in kennis
en middelen om de computer-
criminaliteit te kunnen opspo-
ren.

De Centrale Recherche Informatie-
dienst (CRI) luidt in het gistermor-
gen gepresenteerde jaarverslagover
1989 de noodklok over de compu-
tercriminaliteit. Volgens de CRI
maken de cijfers duidelijk dat maat-
regelen dringend noodzakelijk zijn.

Norm voor
wijtschelding
belastingen
1juli omhoog

'ë HAAG - De sinds 1987 onge-'Bde norm voor de kwijtschel-s van belastingen gaat op 1 juli
H °°g- De verhoging zal gelijk

laan het voor derest van dit jaar
* schatten inflatiepercentage zo-

koopkrachtbehoud gegaran-
L d is. Dezelfde indexering zal

9» '1 de komende jaren gebruikt
den.

" ""^secretaris Van Amelsvoort
ancien) heeft dit gisteren in de

1r J^er laten weten. Met het optrek-
jp()imVan denorm moet worden voor-

-1 diQf^1 c*a*' steeds meer mensen
a de inkomensstijging niet meer
'. l komen voor kwijt-

h, nS> terwy' vn koopkracht-
ia'^me teniet wordt gedaan door
fii betalen van belastingen en an-
ylA< vooral gemeentelijke, heffin-
-ofl-' Van Amelsvoort erkende datI vooral de onroerendgoed-belas-
\ifk js>die tot verzoeken voor kwijt-
"J-^ding van belastingen leidt. Het
t*y om 160.000 verzoeken per .jaa_j_____________________■_____■__■, staatssecretaris gaf verder te

in de norm voor kwijtschel-
J> in de toekomst ook de woon-
*n te willen betrekken. Nu is dat
8 n iet het geval.

Wetgeving
Zo moeten niet alleen specialisten
worden opgeleid, maar is er ook
dringend behoefte aan uitbreiding
van de wetgeving.

De cijfers over 1989 laten __en dat de
computercriminaliteit in ons land
flink toeneemt. In 1981 kreeg de
CRI te maken met drie gevallen, in
1988 met 38 en vorig jaarmet 72 za-
ken. Computerfraude en computer-
terreur vormden daarbij de hoofd-
moot.

Gelegenheidscriminelen en hob-
byisten maken zich vooral schuldig
aan inbraak in computers en ver-
spreiding van computervirussen. Er
zijn aanwijzingen dat de criminele
aanwending van informatietech-
niek ook georganiseerd plaats
vindt. Om inzicht te krijgen in de
computerterreur, is aan twee uni-
versiteiten opdracht gegeven om
het verschijnsel te onderzoeken.

Onderhandeling
ziekenhuis-CAO
al afgebroken

t__, °- Het CAO-overleg in
(200.000 werk-

)rQrers) is al na de eerste dag afge-

'^ 'jH- Het verschil tussen de eisen
I h.^e vakbonden (die merendeels

cent loonruimte eisen) en de
t,.,te die de in de Nationale Zie-
lig^'s Raad (NZR) vertegenwoor-e Werkgevers beschikbaar heb-
*Vk '■** Procent) is te groot omkl^tbare onderhandelingen tenen voeren.

' 'Wh s werkgeversonderhande-
Vk S C' MeiJers is de NZR in ëe-
\^ >.met staatssecretaris Simons

V .Iksgezondheid en minister
.^ jries van Sociale Zaken. Zij zet-

."*. &
(*a"' overleg mop een ruimte1.,,*1 Procent. Bonden en NZR heb-

\ h e weken de tijd genomen
%r?et resultaat af te wachten. De
k be, heeft nu 2,3 procent ruim-
De LSchikbaar gesteld.
"4. p°nden, AbvaKabo, CFO, FHZ
tro^°B, alsmede de NMV (die 8
*!_ jj loonruimte eist) informeren
% *^ende veertien dagen hun le-
-0 . - . zullen tevens de bereidheid
"A_r j°tie te voeren peilen. Als het
_t r

eS tussen NZR en de overheid
o.n^ultaat leidt, dan worden de

ar>delingen op 11 april voort-

Schade
De schade die door al deze gevallen
van computercriminaliteit wordt
geleden, laat zich moeilijk becijfe-
ren. Juist de indirecte schade, waar-
van de CRI denkt dat die vaak erg
groot moet zijn, is moeilijk te bepa-
len. Volgens buitenlandse politie-
diensten en computertijdschriften
zou het Britse bedrijfsleven in 1988
meer dan anderhalf miljard gulden
schade hebben opgelopen. In
Frankrijk zou dat op hetzelfde ni-
veau liggen. De CRI schat dat in Ne-
derland de schade vorig jaar vele
tientallen miljoenen gulden moet
hebben bedragen.

in het jaarverslag concludeert de
CRI verder dat de informatietech-
nologie ontdekt is door de (georga-
niseerde) misdaad. Het blijkt dat
met name de micro- en zakcompu-
ter interessant zijn geworden om
bepaalde transacties te verwerken.

Bij steeds meer criminele activitei-
ten wordt gebruik gemaaktvan eni-
ge vorm van automatisering. Ook
hieraan zal het nationale opspo-
ringsapparaat zich snel moeten aan-
passen, meent de CRI.

binnen/buitenland

Zenuwenoorlog
Moskou-Litouwen
verder verscherpt

VILNIUS/mOSKOU - De zenuwen-
oorlog tussen de Oostzeerepubliek
Litouwen en de leiding in Moskou
heeft zich gisteren verscherpt, maar
over het geheel genomen reageert
de leiding in Vilnius tot dusverre la-
coniek op de elkaar opvolgende
maatregelen van Moskou.

Nadat Sovjetpresident Michail Gor-
batsjov de Litouwers woensdag in-
levering van wapens beval eiste hij
gisteren ook ontwapening van een
paramilitaire organisatie in Litou-
wen per uiterlijk 15 april, 's Avonds
kwam nog een ultimatum datLitou-
wen de werving van vrijwilligers
voor een volksmilitie binnen twee
dagen stopzet. Het desbetreffende
telegram van Moskou aan de Li-
touwse president, Vytautas Lands-
bergis, werd voorgelezen op de Sov-
jet-tv. Intussen werd uit Estland be-
kend dat de voorstanders van onaf-
hankelijkheid in het nieuwgekozen
parlement op een tweederde meer-
derheid kunnen rekenen.

VS-president George Bush riep

Moskou en Vilnius er opnieuw toe
op te gaan onderhandelen. „Alstu-
blieft, houd U in. Gebruik, alstu-
blieft, geen geweld," zei hij tot Mos-
kou. De Deense regering vroeg Mos-
kou 'geen enkele druk of bedreiging
toe te passen in onderhandelingen
met Litouwen. De Litouwse pre-
mier, mevrouw Kasimiera Pruns-
kiene, zei gisteren 'datde situatie in
Litouwen-niet kritiek is, maar dat de
tijd is gekomen om serieuze bespre-
kingen te openen tussen Vilnius en
Moskou.

Lijsttrekker Ost-CDU zou 'Stasi'-verleden hebben

DDR-premierschap
De Maizière onzeker

OOST-BERLIJN - Het ziet ernaar
uit dat de Oostduitse christen-de-
mocraat Lothar de Maizière geen
premier wordt. De jongste onthul-
lingen over een belast verleden - De
Maizière zou hand- en spandiensten
voor de vroegere staatsveiligheids-
dienst('Stasi') hebben gedaan - vor-
men een blok aan zijn been.

Volgens Werner Fischer, lid van de
commissie die is belast met de ont-
manteling van de Stasi, zijn er 'se-
rieuze aanwijzigingen' zijn dat De
Maizière samengewerkt heeft met

de 'Stasi. Fischer zei dit gisteren
voor de Westduitse televisie na een
gesprek met de huidige DDR-pre-
mier, Hans Modrow, over de ver-
denkingen die zijn gerezen tegen
een aantal van de pas gekozen DDR-
parlementariërs, onder wie De Mai-
zière.

De verdachtmakingen aan het adres
van de lijsttrekker van de Ost-CDU,
die zondag nog verrassend sterk uit
de bus kwam bij de parlementsver-
kiezingen, zijn volgens Fischer
deels gebaseerd op informatie v&n

zogenoemde burgercomités en
deels op anonieme informatie.

CDU-woordvoerder Helmut Lück
vond echter dat de beschuldigingen
nergens op slaan. De Maizière zou
niets toe te voegen hebben aan eer-
dere uitspraken die hij deed tegen-
over de 'Süddeutsche Zeitung'.
Daarin had hij het over schandelijke
beschuldigingen. Hij zou als zoveel
andere advocaten die optraden voor
dienstweigeraars contacten hebben
gehad met de 'Stasi', maar meer ook
niet.

" De stad Amsterdam maakt zich op voor
de grote Sail-manifestatie, die de hoofdstad
van 9 tot en met 14 augustus zal veranderen
in een groot nautisch feestgewoel. Het eve-
nement belooft dit jaar wederom uitgebrei-
der te worden dan de voorgaande drie ke-
ren, terwijl de organiserende stichting ver-
wacht minstens het zelfde aantal bezoekers
te zullen trekken als in 1985; vier miljoen.
Grootste publiekstrekkers zijn de zogenoem-
de 'tall ships', waarvan er in 1990 minstens

negen aan Sail zullen meedoen. Deze zee-
reuzen en de talloze andere vaartuigen die
deelnemen aan Sail zullen donderdag 9
augustus vanuit Urnuiden vertrekken rich-
ting Amsterdam. Het schutten in Urnuiden
begint om^zes uur 's morgens waarna de
schepen in een konvooi van ongeveer vijfki-
lometer lang naar de hoofdstad zullen va-
ren, waar 's avonds dan deofficiële opening
van het festijn plaatsvindt. FOTO: zo zag
het IJ er tijdens het vorige Sail-festijn uit.

Kiesraad wil onderzoek
naar slechte opkomst
raadsverkiezingen

DEN HAAG - Er zou een onderzoek moeten
komen naar de slechte opkomst bij de
woensdag gehouden gemeenteraadsverkie-
zingen. Mensen moet gevraagd worden waar-
om zij niet, maar ook waarom zij wel hebben
gestemd. M. Bakker, tot 1 april adjunct-se-
cretaris en woordvoerder van deKiesraad in
Den Haag, verklaarde dat gisteren desge-
vraagd.
De lokale democratie heeft dringend behoef-
te aan een impuls, vindt Bakker, maar op de
vraag hoe die impuls eruit moet zien, heeft
hij geen pasklaar antwoord. De gekozen bur-
gemeester is misschien een oplossing.

De verhouding tussen een gemeenteraad en
het college van B en W zou verder meer kun-
nen lijken op de relatie regering-parlement.
Gemeenten zouden so wie so meer macht
kunnen krijgen, aldus Bakker.

Laagterecord
De Kiesraadwoordvoerder vindt het 'te ge-
makkelijk' de slechte opkomst te wijten aan
het feit dat vorig jaar september ook al ver-
kiezingen (voor de Tweede Kamer) zijn ge-
houden. Er was woensdag sprake van een
laagterecord, ook vergeleken met gemeente-

raadsverkiezingen in het verleden, die niet in
de buurt zaten van andere verkiezingen.

De Kiesraad vergadert weer medio april. De
gemeenteraadsverkiezingen worden dan na-
besproken. Ook het probleem van de ronsel-
praktijken komt daarbij aan de orde. Bakker
zegt zich te kunnen voorstellen dat de Kies-
raad de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken ongevraagd zal adviseren de Kieswet
zo aan te passen dat dergelijke praktijken
worden voorkomen.

Herlelling
Bij de Kiesraad in Den Haag waren gisteren
aan het begin van de middag geen gevallen
bekend van gemeenten waar om hertelling
van de stemmen is gevraagd. Hertelling is
trouwens sinds de recente wijziging van de
Kieswet moeilijker gemaakt. De hoofd stem-
bureaus (zij komen vandaag bijeen) zijn er
voor de jongsteverkiezingen nog eens op ge-
wezen dat er sprake moet zijn van een 'ern-
stig vermoeden van fouten', wil hertelling
mogelijk zijn. 'Lichtzinnige' verzoeken om
hertelling kunnen terzijde worden gelegd.

Kandidaat voor
presidentschap

Colombia gedood
BOGOTA - Op verscheidende
plaatsen in de Colombiaanse hoofd-
stad Bogota zijn rellen uitgebroken
uit protest tegen de moord op Ber-
nardo Jaramillo. De 36-jarige Jara-
millo zou de linkse, communistisch
gezinde Unión Patriótica vertegen-
woordigen bij de presidentsverkie-
zingen van 27 mei aanstaande. Jara-
millo werd gisteren op het vliegveld
van Bogota doodgeschoten door
een nog onbekende jongeman.

De commotie in Colombia heeft
veel weg van die van vorig jaar
augustus, toen huurmoordenaars
tijdens een politieke bijeenkomst
een einde maakten aan het leven
van de politicus Luis Carlos Galan.
Galan leek voortbestemd om de op-
volger van president Virgilio Barco
te worden.

De Unión Patriótica (UP) heeft al
aangekondigd niet meer mee te zul-
len doen aan de presidentsverkie-
zingen. De linkse groepering - die
zeven jaar geleden werd opgericht
als de politieke arm van de FARC,
de grootste guerrillabeweging van
Colombia - houdt de regering-Bar-
co verantwoordelijk voor de moord
en eist daarom het aftreden van Car-
los Lemos, de minister van Binnen-
landse Zaken. Ook heeft de UP op-
geroepentot een proteststaking van
48 uur.

Bijna 97 procent
van medewerkers
'Stasi' ontslagen

OOST-BERLIJN - Bijna 97 procent
van de voormalige medewerkers
van de Oostduitse staatsveiligheids-
dienst (Stasi) is inmiddels ontsla-
gen.

Het cijfer zou verstrekt zijn tijdens
het rondetafeloverleg van de 21 po-
litieke partijen en bewegingen in
Oost-Berlijn, aldus het Oostduitse
persbureau ADN. In totaal gaat het
om 31.953 'man.

punt Uit
Kanker

De steeds betere technieken,
dieworden gebruikt bij de pro-
duktie van medicijnen door
middel van biotechnologie, bie-
den nieuwe perspectieven voor
de behandeling van kanker.
Het gaat met name om de aan-
maak van monoclonale anti-li-
chamen, die specifiek gericht
zijn op menselijke kankercel-
len. Aldus onderzoeker H. Kop-
rowsci van het Wistar-instituut
in Philadelphia.

Haïti
Bij geweld op Haïti in de Cari-
bische Zee zijn de afgelopen
twee dagen zeker 17 mensen
omgekomen en hebben tallo-
zen verwondingen opgelopen.
De meeste slachtoffers vielen
dinsdag bij een botsing in Cha-
vanne, een dorp bij de stad Pe-
tit-Goave op 80 km ten zuid-
westen van de hoofdstad Port-
au-Prince. Dertien mensen
werden met hakmessen ge-
dood en tientallen gewond bij
gevechten tussen een zelfver-
dedigingsgroep van boeren en
een andere groep met banden
met de plaatselijke politiechef.

Brug
De derde Rijnbrug in Arnhem
krijgt op 29 september dit jaar
officieel de naam 'Andrej Sa-
charov-brug'. De naam van de
brug is een initiatiefvan de bur-
gemeester zelf. In Arnhem zijn
de andere twee Rijnbruggen
ook genoemd naar vrijheids-
strijders: de oudste brug heet
John Frostbrug, naar de luite-
nant-kolonel die in 1944 bij de
Slag om Arnhem er als enige in
slaagde de brug te bereiken. De
vrij nieuwe tweede Rijnbrug is
in 1986 Nelson Mandela-brug
genoemd.

Doofpot
Het brein achter de moord op
de zes Jezuïeten in El Salvador
in november vorig jaar zou wel
eens buiten schot kunnen blij-
ven. Dat vreest de mensenrech-
tengroep Americas Watch.
Hoewel er enige vooruitgang is
in het onderzoek naar de
moordpartij, bestaat het gevaar
dat de werkelijke misdadigers
niet zullen worden geïdentifi-
ceerd en de zaak in de doofpot
wordt gestopt, schrijft de Ame-
rikaanse groep in een rapport.

Bijstand
De kantonrechter blijft de in-
stantiewaarbij beroep kan wor-
den aangetekend als de ge-
meente besluit tot het terugvor-
deren van een deel van
iemands bijstandsuitkering.
Staatssecretaris Ter Veld (so-
ciale zaken) heeft daartoe giste-
ren besloten op aandringen van
de Tweede Kamer. Het kabinet
wilde de beroepsprocedures te-
gen het terugvorderen van bij-
stand overhevelen van de kan-
tonrechter naar de Kroon.

Milieuhulp
De burgemeester van de Poolse
hoofdstad Warschau, S. Wyga-
nowksi, heeft zijn Haagse colle-
ga Havermans om Nederlandse
hulp gevraagd bij problemen
die de stad kent op het gebied
van waterzuivering. De Polen
willen in de eerste plaats hulp
bij de bouw van een nieuwe
zuiveringsinstallatie voor afval-
water. De stad, die zijn water
onder meer binnen krijgt via -
vervuilde - rivieren uit de Sov-
jetunie, kampt met zeer verou-
derde installaties.

Mysterie
De mysterieuze dood van der-
tien Thaise bouwvakkers ach-
ter elkaar in Singapore heeft de
medische wereld voor grote
raadsels geplaatst. Gisteren
stierf de dertiende man, even-
als de andere slachtoffers, in
zijn slaap. Er had ogenschijn-
lijk niets gemankeerd aan hun
gezondheid. In de afgelopen
dagen overleden achtereenvol-
gens vijfThais, die op verschil-
lende bouwplaatsen werkten,
in hun slaap.
EG/DDR

De vice-voorzitter van de Euro-
pese Commissie, Sir Leon Brit-
tan, meent dat de DDR spoe-
dig, zonder lange onderhande-
lingen kan toetreden tot de
Europese Gemeenschap. Brit-
tan zei dit gisteren in een toe-
spraak in Washington. Brittan
meent dat de DDR ten aanzien
van de Europese Gemeenschap
altijd al een bijzondere positie
heeft ingenomen, vanwege de
speciale band met de Bondsre-
publiek. Hij zei dat de Duitse
eenwording nu 'onvermijde-
lijk' is, en zal worden verwel-
komd door de EG.

Treinramp
Bij een treinramp in de DDR
zijn gisteren vijfpassagiers om-
gekomen toen een sneltrein bij
Leipzig op een stilstaande trein
inreed. 50 mensen raakten ge-
wond, van wie negen ernstig,
aldus het Oostduitse persbu-
reau ADN. De oorzaak van de
ramp is nog niet bekend.
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_J!ï Limburgs Dagblad«gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in- hoofdletters 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 Transaklies / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logo s en
illustraties zijn mogeli|k. Prijs per millimelerhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de. regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

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

ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

VermistGevonden
Vermist KERKRADE, 2
katers, 1 tijgeracht. bruin,
buik I. bruin en wit. 1 wit met
zwarte staart. Als u weet
waar ze zijn bel dan a.u.b.
045-442091. Beloning voor
de eerlijke vinder.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bm-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw SIERPLEISTER,
schilderwerk en andere
voorkomende werkzaam-
heden. Tel. 045-210480.

Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Fysio Manueel THERA-
PEUT (opl. Eindh.) in 't bezit
van Z.F. contract zkt. z.s.m.
part-time baan binnen 't
CZF en AZM gebied. Br.o.
nr. B-4026 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen, 045-
-323928.
Jongeman zoekt werk als
CHAUFFEUR, met eigen
auto BMW, voor al uw rij-
werkzaamheden bel: 045-
-421306.

"
Personeel gevraagd

Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende
werken omg. Aken, Keulen

betontimmerlieden
metselaars

ijzervlechters
ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.

Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeek
Wij zijn op zoek naar:
medewerker

brood- en banketbakker
dag- of nachtwerk in overleg.

Frans Knaapen. Tel. 04408-1381 St. Geertruid.

Fysiotherapeut M/V
gevraagd voor praktijk in Bergheim BRD.

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

Raadgever Kunst B.V.
vraagt free-lance

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

provincie Limburg. Inl. tijdens kant.uren tel. 010-4191850.
Internationaal transportbedrijf
W.G. Salari b.v.

vraagt

Int. chauffeurs
met ervaring. Tel. 04490-11541.

Vakbekwame schilders
gevraagd, (moeten zelfstandig kunnen werken).
Indien niet vakbwkwaam onnodig te solliciteren.

Rijksweg 58, Gulpen 04450-3070.

Gezelschapsdame / huishoudster
gevr. voor bejaarde dame, inwonend. Vergoeding n.o.t.k.

Br.o.nr. B-3718, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Slagerij Harzon vraagt voor direkt
Nette, vlugge verkoopster

Sollicitatie na telefonische afspraak, 045-452838
Voor bezorgwerkzaamheden in

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

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

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

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

arbeidsvoorwaarden.
Voor informatie :

045-719940, Nmo Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 AKERSTRAAT

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

r 04490-14222, Ramona Dorscheidt
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

043-210551, Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

04750-33649, Claudia Nuyens
ROERMOND, WILHELMINAPLEIN 10

Kopak Vestjens
Wij zijn een jong en dynamisch levensmiddelenbedrijf en

zoeken een
winkelbediende/kassièrre M/V

part-time min. 24 uur p.wk. Na ca. 3 maanden full-time.
U zult zich voornamelijk bezighouden met werkzaamheden ■t.b.v. de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf.

Functie eisen: Ift. min. 16-19jr. middelbaar onderwijs of
gedeelte daarvan, goede contactuele eigenschappen,

klantvriendelijk, bereid tot het volgen van interne !opleidingscursussen. Salaris wordt vast gesteld op grond <van de CA.O. voor het levensmiddelenbedrijf. i
Sollicitatie gesprekken na telefonische afspraak i

van 14.30-16.30 uur, 045-416185. <

Gevraagd:

Allround timmerman
B.E.M. BV. Vijlen. Tel. 04455-1871.

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

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

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerijmedewerkers M/V
die een of meerdere dag-, middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij
bieden een goede salariëring, alsmede 22,67% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie :
045-718366, Wilma Smaling

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Dactylo Uitzendburo
heeft volop werk!

gemotiveerde
produktiemedewerk(st)ers

kunnen voor lange tijd en tegen goede verdiensten in ploe-
gendienst bij een bedrijf in de omgeving van Sittard gaan

werken. Eigen vervoer is absoluut een must!
ervaren naaisters/

overlocksters
Die goed overweg kunnen met industriële naaimachines
kunnen per direct gaan werken bij een relatie in de omge-

ving van Sittard.

alle functies m/v

Dit is slechts een greep uit ons banenbestand! Bel voor
deze of één van onze andere vakatures direkt met Dactylo

Uitzendburo in Sittard, Rijksweg-Zuid 63, 04490-14190
Beek, Stationstraat 9, 04490-74404.

Dactylo, dat werkt wel zo leuk.
Vleespaleis Juch te Landgraaf zoekt enkele part-time

verkoopmedewerkers m/v
voor ongeveer 20 uur per week elk. Betaling geschiedt op
basis van de CA.O. voor het slagersbedrijf, waarbij reke-
ning gehouden zal worden met ervaring en genoten oplei-

ding. Voor informaties of sollicitaties kunt u bellen
met de chef slager Dhr. S. Wolters 045-320006.

U kunt natuurlijk ook even in de winkel langskomen.
Ons adres is Rossinipassage 7 te Landgraaf.

i_a
DAIHATSU
DEALER

zoekt op korte termijn:

Receptionist (m/v)
Sollicitatie na tel. afspraak met Dhr. Merckelbach

Benzenraderweg 295, 6417 SR, Heerlen. Tel. 045-424444

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft regelmatig werk voor:

huishoudelijke hulp M/V
voor gezinsvervangende tehuizen in Simpelveld en Bo-
choltz. De werktijden zijn van maandag fm vrijdag: 8.30-
-12.30 uur of 13.30-17.30 uur. De werkzaamheden bestaan
uit het schoonmaken van het tehuis en het bereiden van de
warme maaltijd voor een groep van circa 8 tot 14 kinderen.
Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid.

Leeftijd vanaf 30 jaar.
Voor meer informatie:

045-718366, Anita Dolk.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 /AKERSTRAAT

Hacu Confectie Kulowany
t Interieurarchitektuur vraagt:

LEERLING-STRIJKSTERS A
R u^rake'±Z^

LEl^dGtoNtAlAB'faïRS CBWWe%kste err-wPa°se,
eSnW.skTe! aanmelden u.sen Solll

nc^t'^s'uit
n
e

an^n'*.!*14.00-16.00 uur. Litscher- nr. 045-256704 na 19.00 u.
veldweg 16, Heerlerheide. Wat VERKOPEN? Adver-

Tel. 045-212258. teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Timmerbedrijf
M.Marks

Haefland 34 Brunssum.
Gevraagd met spoed
Timmerman

met ervaring in het afhangen
van deuren en ramen.

Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 045-257994.

Schoonmaakbedrijf Fortron
BV in Hoensbroek
vraagt met spoed

2 dames
met ervaring voor een

school in Sittard voor de
middaguren. Betaling vol-
gens schoonmaak CAO.

Bellen tijdens kantooruren
maandag t/'m vrijdag.

Tel. 045-223800.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Dame gevraagd voor
THUISZORG van 71-jarige
Parkinson-patiënte. Het
gaat om vaste dagdelen
door de week en/of weekend
in afwisseling met anderen,
ook als nachtwacht. Info tel:
045-227193.

Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende Escortservice,
tel. 045-320343, Gevr. MEDEWERKERS M/V
voor kassa-werkzaamhe-
den en onze versgroepen
voor 12 tot 40 uur per week- in overleg. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt. Tel.
04498-56969.
Gevraagd voor direct gemo-
tiveerde part-time VER-
KOOPSTER voor de kaas
en vieeswarenafdeling. Sol-
licitaties Wouters-Sanders
delicatessen en wijnen.
Dautzenbergstr. 23, Heerlen
Tel. ,045-714116.
Leerling SLAGER gevraagd- voor onze van Melik slagerij

i te Heerlen voor plm. 32 uur

" per week. Bent U geïnteres-
■ seerd kom den even langs■ of bel voor een afspraak.
; Slagerij ven Melik, Apollo-> laan 29-30, Winkelc. 't Loon

" Heerlen. Tel. 045-718739.
Gevr. ervaren BETONTIM-- MERLIEDEN en metselaars

1 akkoord-Hoog loon. Tel. 09--r49-24552547.- HULP in de huishouding ge-. vr. 3 ochtenden p.wk. te- Kunrade. Tel. 045-752627.

> FRITUREHULP gevraagd
vr., zat. en zo. Tel. 045--, 722243 b.g.g. 314715.

■ Gevraagd KLUSJESMAN
voor binnen- en buitenwerk,

1 ’ 10,- per uur. Tel. 045-

-' 230514.
| Bar-dancing zoekt MEIS-

JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281, Club L'Aventura zkt. nog, enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
Ervaren MACHINIST mob.
graafmachine. Tel. 043-
-622338.

Gevr. part-time CHAUF-
FEUR voor meubelzaak in
Hoensbroek. Liefst met
spoed. Br.o.nr B-4003 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER, leerl. brood- en
banketbakker en banket-
bakker. Bakkerij Smeets,
Rumpenerstr. 58 Brunssum.
Tel. 045-251022.
Nette HUUP voor in friture
gevr. Leeft. 18-23 jr. Tel.
045-412188.
Gevr. voor Aken zelfst. wer-
kende KOK. Tel. 09-49-
-241-33643.
Gevraagd voor het a.s. sei-
zoen, actieve MEDEWER-
KER/STER voor bediening
Café en terras. Hotel Jans-
sen-Bastings, Schin op
Geul. 04459-2502.
DIERENARTS-ASSISTEN-
TE gevr. Schrift, soll. met
pasfoto. Br.o.nr. B-4008, LD
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Hotel de L'Empereur
Restaurant La Mangerie
vraagt zelfstandig werkende
a la carte KOK, leerlingkok
en kamerwerkmeisje. Heb je
interesse bel ons dan, tel.
04406-13439.
Aantrekkelijke BIJVER-
DIENSTE. Het Algemeen
Dagblad zoekt met spoed
voor Geleen actieve bezor-
gers. Inl.: 04492-1546.
Gevr. voor as. seizoen aan-
komend SERVEERSTER
(ca. 25 uur p.wk.) goede se-
cundaire arbeidsvoorw.
(vrije weekenden en vak.
aug.). Hotel Vermeulen,
Valkenburg. 04406-40675.
Meisje gevr. voor alle voor-
komende werkzaamh. Hulp
in bediening voor de avond
en afwashulp voor de avond
Hotel AMSTERDAM Val-
kenburg. 04406-12238.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS, naar CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Hulpen gevr. voor kamers
etc, KEUKENHULP en kel-
ner. Tel. 04406-12095, bel-
len liefst na 18.00 uur.
Gevr. ervaren en leerling-.BLOEMBINDSTERS voor
Maastricht, Kerkrade en
Roermond. Tel. 040-836695
Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafondbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor werk in Aken.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236 b.g.g. 045-310348.
SERVEERSTER gevr. met
enige ervaring, 3 dagen per
week (overdag), 't Euveke
Brunssum 045-271718, na
18 uur 272091.
Modern levensmiddelenbe-
drijf zoekt ervaren CASSIÈ-
RE voor goede samenwer-
king in klem team. Tel. 045-
-212752.
Hotel Monopole te Valken-
burg vraagt BUFFETHULP
M/V, werktijden 17-24 uur.
Tel. 04406-13545.
Gevr. part-time POMP-
BEDIENDE voor avonduren
en weekend. Leeft. plm. 20
jr. Fina Heerlen, Beersdal-
weg 2, tel. 045-221403.
Gevr. Vrouwelijke part-time
krachten voor BAKKERIJ-
VERKOOP. É Tel. 09-49-
-2406-62218*
Wereldberoemde cosmeti-
cafabrikant AVON zkt. con-
sulentes. Voor ml. 045-
-310300.
Gez. BABYSIT v. 5 midda-
gen p.wk. 045-220375, voor
12.00 uur of na 18.00 uur.
Gevr. net vlot meisje of jon-
ge vrouw voor HULP in fritu-
re, werkt. plm. iedere dag
v.a. 16.30 tot 19.00 uur, op
zat. tot 24 uur en 's zond. tot
21 uur, 's maand. vrij. Ook
evt. mog. om enkele dagen
p.w. te werken. Pers. aanm.
iedere dag tuss. 11-12 uur
of na tel. afspr. Telefonisch
géén informatie. Hoofdstr.
33. Schimmert, 04404-1253
MAGAZIJNMEDEWERKER
gevraagd 16 tot 18 jr., voor
40 uur per week. Tel. 045-
-230290.
VERKOOPSTER gevr. voor
onze v. Melik slagerij te Sit-
tard, leeftijd 17-20 jr. voor
24 uur. per week, liefst met
enige verkoopervaring. Bent
u geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak naar Slagerij v.
Melik, Molenbeekstr. 2, Sit-
tard. Tel. 04490-17186.
METSELAARS gevr. v. werk
in Aken (D) zeer hoog loon.
Mld. na 18.00 uur, tel. 045-
-726876.
ATTENTIE!!!! Verzeke-
ringsmaatschappij vraagt op
korte termijn rayon-advi-
seurs vOor de buitendienst,
zowel full-time als part-time.
Wij vragen grote dosis door-
zettingsvermogen en bereid
zijn zowel overdag als
's avonds te werken, i.b.v.
auto en telefoon, goed voor-
komen, leeftijd tussen 25 en
50 jr. is een pré. Wij bieden
goede verdiensten, profes-
sionele opleiding in eigen
bedrijf en ruime doorgroei
kansen. Denkt U aan bo-
venstaande te voldoen richt
dan uw sollicitatie naar: Ver-
zekeringsmaatschappij
B.V.Z. t.a.v. personeelsza-
ken H.G., Kerkstr. 358, 6441
BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.
VERKOOPSTER gevr. voor \slagerij Van Melik te Geleen. !
Leeft. 17-20 jaar. Liefst mt 'enige verkoopervaring. Bent
u geïnteresseerd, kom dan
even langs of bel voor een i
afspraak. Slagerij van Melik, I
Zuidhof 12-13, Geleen. Tel. \
04490-42044.

BV Sperwer Zuid, groot-
handel in levensmiddelen
vraagt voor de maanden juli
en augustus, CHAUF-
FEURS i.b.v. groot rijbewijs
en chauffeursdiploma. Ge-
gadigden kunnen kontakt
opnemen met onze Hr.
Bertrand. Tel. 045-211541.
Steakhouse Eldorado in
Heerlen zoekt met spoed
jonge KELNER met horeca-
diploma. Tel. reakties; Eldo-
rado, 045-741360.
AU-PAIR gevr. voor 1 jaar
bij Amerikaans gezin in At-
lanta. Tel. 045-410518.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, zeer hoge
verdiensten, 045-228481.
Dierenspeciaalzaak Knops,
Geleenstr. 43, Heerlen
vraagt beschaafde JONGE-
MAN van 18 jr. Opl. MAVO
voor full-timebaan, part-
time meisje van 18 jr. voor
20 uur per week. Persoonlijk
aanmeld, vrijd. na 13.00 uur.
Dames leuke bijverdienste
aangeb., wordt AVON con-
sulente. Tel. 045-312789.
Koerierdienst zoekt ervaren
CHAUFFEUR op afroepba-
sis, plusm. 20 uur per week,
uit omgeving Hoensbroek.
045-229600 na 19.00 uur.
TAXICHAUFFEURS en
groepsvervoerchauffeurs
gevr. part-time (kl.bus) en
full-time. Melden, Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Jonge vrouw als HULP in de
huishouding voor enkele
ochtenden per week. Mevr.
Alfenaar, Puth. 04493-1855.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
Gevraagd representatieve
VERKOPER(STER) v.a. 30
jr. voor halve dagen. Goede
verdiensten. Vereiste: moet
zelfstandig kunnen werken.
Tel. 04490-14942, na 21 uur
Bar MONOPOL Herzogen-
rath/Merkstein (D) vraagt
nette bardame, garantie.
Telef. v.a. 19.00 uur 09.49.
2406.62928.
HUISHOUDHULP gevr. die
zelfst. kan werken. Tev. tuin/
klusjesman gevr. va. 9.00
uur. 09-49-241-171822.
HULP gevraagd M/V voor
hotelwerkzaamheden o.a.
koken en terras, omg. Wit-
tem. Brieven o. nr. B-4046
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Met spoed gevr. jongeman
om mee te reizen op KER-
MIS. Inl. 04498-53284.

Te huur gevraagd

3-4 k.-won. te h. gevr. voor
rustig pers. Tel. 02155-
-22677, na 16.00 uur.
Werkende j.vr. zkt. z.s.m.
ETAGE of flat te huur in
Maastricht. Tel. 040-
-519233, na 18.00 uur.
Gezocht 2-kamer woning of
APPARTEMENT in Heerlen.
Venusstr. 68, 7557 WV
Hengelo. Tel. 074-439559.
Nederl. jonge vrouw, in
Zwitserl. werkend zkt.
WOONRUIMTE (opslag en
logeerruimte) liefst Heerlen
centr. of Zuid. Geen gebr.
van keuken mogelijk, bij-
voorbeeld zolder, tgn. aann.
bod. Br.o.nr. B-4010, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

OG te huur

Beatrixhaven
Maastricht

Kantoren en magazijn.
Totaal ca. 370 m2.

Inlicht. Tel.: 043-640400.
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te h. WOONKAMER met
aparte slaapkamer nabij
centr. Geleen. 04493-4887.
1-pers. APPARTEMENT te
Brunssum. Ind.: woonk.,
slpk., keuken, douche. All-in

’ 625,-. Huursub. mog. Inl.
045-212843 9.00-17.00 uur.
HEERLEN bij DSM te huur
mooi ruim 2-slpk app. Huur-
sub. mog. ’790,-. Inl. 045-
-421750.
APPARTEMENT m. 1 slpk.
voor werkend pers. ’ 575,-
-p.m. excl. 045-351216.
Te h. BOYENWONING ge-
schiktvoor 2/3 verpleegsters
of echtp. zonder kinderen.
Ind. 3 slpks, badk., gr. keu-
ken en woonk. In centr. Ge-
leen. 04490-14942 na 21.00
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te h. appartement in HEER-
LEN va. 1 april te aanv. voor
nette heer of dame. Te bevr.
op zat. tussen 11.00 en
12.30 uur. Schandelerboord
13E, Heerlen.
Te h. 1 tot 2 pers. app. te
KERKRADE, huurpr.
’550,- mcl. 045-462185
SUSTEREN te huur aang.
gedeelte van grote woning
voor dame met of zonder
kind. Inl. 04499-4993.
Te h. gestoff. etage te
SCHAESBERG, best. uit
woonk., 1 slpk., douche, w.c
en keuken. Tel. 04450-1435
b.g.g 3298.
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.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

#ll|._____HH«■■M
VOD L.P.M. VAN DE PAS Sl9 %

_T MAKELAAR/TAXATEUR O.G. " m
Frans Erensstraal 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

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

aankoopadvies en/of hypotheekadvies
045-750600

Van de Pas, de Makelaar van de koper!
Het

Piccoloteam
van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaar en viert feest!

Profiteer en informeer naar onze
tijdelijke aanbiedingen

Bel nu
045-719966

Het Piccoloteam regelt 't wel.

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
__I,_.m _ïds

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

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

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

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

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

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

Munstergeleen
Mairestraat 28, vrijstaand woonhuis

Ind.: kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonk. met open haard,
gesl. keuken met kunstst. aanbouwkeuken en app. Verd.: 3
slpks., badk. met ligb. en 2etoilet, balkon, vaste trap naar

ruime zolder, garage, ruime tuin. Perc.opp. 407 m2.
Pr. ’ 245.000,- k.k. Tel. 04490-22483.

Sittard
Industriepark Noord

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

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

Bouwplannen?

HEERLEN: Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 748 m2tot 1400 m2. Prijzen vanaf ’ 102.000,- v.o.n.
GRUBBEVORST: Exclusieve villa-terreinen gelegen aan
de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.

Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.
MEERSSEN: in het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.518 m2. Prijzen v.a./ 77.500,-v.o.n.
SIMPELVELD: Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 560 m2. Prijzen v.a./ 81.000,- v.o.n.

SCHINVELD: Bouwkavels geschikt voor de bouw van
vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.

Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
SWALMEN: Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 420m2. Prijzen vanaf ’ 52.000,- v.o.n.
SITTARD: Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,
Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.460 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- v.o.n.
STEIN: Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
SUSTEREN: Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.
Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

_____^ jl>~\
GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.

Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

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

Nog een aantal riante
Bouwterreinen

Te koop
Zandweg,
Heerlen.

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

043-254565.
Voor bemiddeling zoeken

wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

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

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.
Snel en goed uw

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

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

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

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

pr. ’ 78.000,-k.k.

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

Nagenoeg vrijst. HUIS met
tuin, terras en parkeerpl.,
schitterend vrij uitzicht, 7 km
van Weert. Vr.pr.

’ 129.500,-, ieder bod is be-
spreekbaar. Adres: Hoogstr.
30, Ell/Kelpen, tel. 04750-
-25653 Of 04749-5474.
Te koop SIMPELVELD half-
vrijstaand woonhuis met ga-
rage. Tel. 045-442782.

Zoetwaren
Speciaalzaak

Ter overname
Goede lokatie/omzet/resul-

taat. Tel. 04405-3238 na
18.30 uur.

Indien U uw
Huis

Wilt verkopen
neem dan eens vrijblijvend

contact op met

Livac BV
Brugstr. 19, Sittard
Tel. 04490-10855.
Tel. 045-220550.

Heerlen
Kapelweg, goed onderh.
halfvrijst. woonh. met ber-

ging, ruime carport en kelder
(2,6 are). Ind. entree, woon-
k. keuken met moderne mr.

mcl. app. waskeuken; 1e
verd. 3 slaapk., douche-

ruimte, zolder, hardh. kozij-
nen, dubb. begl. Vr.pr.

’ 159.000,-k.k. Ass. Adv.
bureau E.G.H. Kleijkers. Tel.

045-319655.

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

bouwplaatsen.
Prijs 75.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
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Proficiat van fam. H_HLi
Luiqi Rammaromi, Heerlen. Carmen en LicK ra in

Schimmert
Vrijstaande woning a.d.

Langstr. 62. Goede ligging,
aan achterkant grenzend
aan mooi landelijk gebied.
Fraai ingerichte tuin. Opp.
1010 m2. Ind.: grote gar.,

annex hobbijruimte, woonk.
met open- of inbouwhaard,
hal, keuken, badkamer, toi-
let, kelder, 3 si.kamers plus
werkkamer. Vaste trap naar

zolder. CV op gas. Prijs

’ 227.500,-. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak.
Nadere info:tel.o44o4-1582.
Te k. Centr. Heerlen, stijlvol
HERENHUIS, event. als
kantoor-praktijk-zakenpand
te huur. Inl. 04490-43535.
OIRSBEEK vrijstaande split
-levelwoning. Inh. 450m3,
perceelopp. 500m2, bwj. '64

’ 169.000,-k.k. 04492-4738
Te k. WEILAND 2 ha. te
Beutenaken (Mergelland-
West). Tel. 04454-1709.
Te k. mooi groot stuk
BOUWGROND in prachtige
villawijk te Maaseik, vlakbij 't
centrum. Tel. 09-32-11-
-567305.
BELGIË, werkelijk mooi
landgoed te k., niet ver van
Luik. Neem deze uniek ge-
legenheid, Bouwgrond 3345m2, uniek object. Abdij val
Dieu via grens De Planck.
Vr.pr. ’ 65.000,
tel. 09.32.2.6873274.
ELSLOO: St. Nicolaasstr. 8,
nabij het kanaal gel. ruim
halfvr. woonh. met cv., ga-
rage, middelgr. tuin met veel
privacy. Een en ander vrij
lux afgew. en uitst. onderh.
Ruime woonk. (open haard),
eetk. met app., 3 slpks., zeer
fraaie badk. met ligbad,
douche, v.w., hangend toilet
(wit). Grote bergzolder. Aan
voorz. vrij uitzicht over lan-
derijen. Vr.pr. /169.000,-
-k.k. Bezichtiging op afspr.
Makelaarskantoor Voorn,
tel. 04490-75815.
Landhuis te koop te EYS-
WITTEM, prachtig uitzicht
op Eyserbos, veel privacy.
Bwj. 1987. Pr.n.o.t.k. Tel.

I 04451-1608.
HEERLEN. v.L.Stirumstr.
11. Halfvrijst. woning met
cv., gr. tuin, garage en ber-
ging. Ind.: kelder. Beg.gr.:
gr. l-vormige woonk. en
keuken. 1e verd.: 4 slp.k's
en doucheruimte, zolder via
vaste trap. Voor afspr. of na-
dere ml. Tel. 04405-2687.
Centr. KLIMMEN 3 bouwka-
vels 15 mtr. front vanaf 550m2. Pr. vanaf ’ 110.000,-
-k.k. Tel.: 04405-1213.
OIRSBEEK, de Leu 18 te
koop woning, twee onder
een kap, met gar., voor- en
achtertuin (op het zuiden).
Ind.: entree met toilet, eet/
woonk. 37 m2, half open
keuken met inb.app. 1e
Verd.: 3 slpks., badk. met
douche, ligbad, 2e toilet en
vaste wast. 2e Verd.: vaste
trap naar zolder té gebr. als
4e slpk. Gas-cv, uitst. isola-
tie, hardhouten koz., veel
extra's, parketvloeren. Bwj.
1988. Vr.pr. ’170.000,- k.k.
Inl. tel. 04492-5309.
SPAUBEEK Zandstr. 57, te
k. halfvrijst. woonhuis m.
gar., 3 slpks., gr. bet. badk.
m. 2e toilet. Tot. opp. 320m2, vr.pr. ’ 154.000,- k.k.
Aanv. i.o. Tel. 04493-2914.

HEERLEN. LimbU m22, 5 min. lopen v.h. Dj
en div. scholen. Ijjj.
woonh. geh. onderkop
voorz.v. rolluiken e' 6lvachtertuin betegeld m.
carport. Ind.: hal, toilet
kast, mod. eiken W
woonk. m. open ha* j"*
tegelvl. 1e Verd.: 3 '*l<
douche m. v.w. GeisC^Jder via vl.trap. "’ 105.000,- k.k 045-72 0

Ui
BLEYERHEIDE, F\ï*>>
81, prima gelegen, i^
vend uitzicht a.d. li
straat (100 mtr. van IP8!
grens) ruim woonh. (pr<
met mooie tuin, I .
garage, woonk. metut
ketvl. en open haard.jle
bouwk. met tegelvjj
slpks., luxe badk. m
bad, 2e toilet, zolder. **f_n
kopen! Pr. ’ 139.000,r
Zaterdag 24 maart |v
huis tussen 13.00jl
uur. Tel. 04490-4255<VStorms O.G. Geleen. ,J

Bedrijfsruimte /
Te huur gevraagd 'Cafébedrijf^
in Zuid -Limburgse

Inl. Tel. 070-39962jk
HEERLEN. Sittardei
Grasbroekerweg ca. l2j_
bedrijfsruimte te h. ge*fo
v. kantoor, showroom.k
del etc. Inl. 04490-432$
Te h. Heerlen nabij ft
BEDRIJFSRUIMTE, v*.
kantoor ca. 40 m2. I
718869. „o

Woningruil L
Woningburo DE GP!
HOOP, Wagenstraat !,*>
den Haag, tel. 070-36*K
Stort ’125,- voor 2 \a*i
mnd.) geldig, op pos»r
rekening 39.59.588 t.rj IGoede Hoop. Per kW< t
ontvangt v dan I!
woningruilgids. Wom';
over geheel Nederland
Kleine WONING in &
tegen een kleine won»
Eygelshoven. 04490-fj.
3-slaapkamerflat plan
Geleen tegen dito Fu1portiekwoning, 1e of 2|(
ge. Na 18 uur. 04490J:

Kamers
Wie deelt ruime terffl
met mij, j.man 31 op IJj
ty basis in Douve Wei***!
ziekenhuis. Tel.
425028 na 12.00 uur^
Te h. KAMERS voor 'mensen, rustige omg-.
727581 bgg 045-72272;
Te h. gemeub. kam^GELEEN voor nette me"
met gezamelijke badj*'.
keuk. Tel. 04490-492
04743-1579. s

Kamers te huur in 't Cel*
van VALKENBURG.
04406-14111/15323.^>
Centrum SCHAESBf
gem. kamers v. meisj#L
30 jr. gebr. gez. keukef"
kamer, eig. ingang-
-045-324880 tot 18 uuf>
Gemeub. WOONK. ]
slaapk. te huur. Holtsk''
str. 1 Eygelshoven /

NIEUWENHAGEN gej^
zit-slaapkamer, gen?
seh. keuken, wasma<"
douche etc. 04492-28j>

Bouwmaterialen . f 1
r

Kelderplavuizen j

’ 13,-per m 2
terrasplavuizen

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

Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544>^
/
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Ontwikkelingslanden
staan er slecht voor
j*T MORESBY - De economi-:? s'tuatie in de 68 ontwikkelings-

waarmee de EG nauwe ban-
heeft, is zeer kritiek. Dat blijkt

1en rapport dat ter tafel is geko-
ld tn de bijeenkomst van verte-L^oordigers van die landen en le-
LYan het Europees Parlement in
[IMoresby, de hoofdstad van Pa-PNieuw-Guinea.
rf*al in Afrika is de situatie nu zo
L?Jt dat de jaren '80 voor de ont-
r**ling van dat werelddeel als
'fekt verloren beschouwd kun-
Worden. De meeste Afrikaanse

ITen zijnnu armer dan toen ze on-
werden. Ondanks dat er

[li aar gemiddeld dertien miljardr -?r aan ontwikkelingshulp in
'«a werd gestoken is het inko-, Per hoofd van de bevolking
* tussen 1980 en 1987 met tien
cent gedaald.

HJst van ellende die op deze lan-
toepassing is omvat zaken

ri dalende grondstoffenprijzen,
*e begrotingstekorten, dalende

exportinkomsten, steeds hogere
schuldenlasten, bevolkingsexplo-
sies, inflatie, werkloosheid gevolgd
door diepere armoede, energiege-
brek, kapitaalvlucht, enz. Dat alles
wordt nog verergerd door oorlogen
en plaatselijke conflicten, het op
gang komen van vluchtelingenstro-
men, hongersnood, epidemieën en
het opkomen van nieuwe ziekten
zoals aids.

beursoverzicht
Daling
'$ v^SjERDAM - Het Damrak
\ ïati onclerdag vooral een obli-

'.r,efmarkt' Van de totale omzet
y f sgi 2003 miljoen kwam slechts
e' Ie a müJoen voor rekening van

*D 1 delen- De beleggers richt-

i er hun blik op de vastren-
-5 1^ * Waarden. De eerste koer-
-1 ff.ctian staatsleningen waren

*?neel lager, maar in de loop,ten a *-lag trokken de noterin-

' n* an et end van de da''iü P
en er winsten voor tot bij-

/ een halve punt.

!' .ei
sta„ aandelen moesten na de ge-
Jiag stijging van de voorgaande
'1.. vü naar beneden. De koers-l9^6x daalde van 195,7 naars.n ' °lj de belangrijkste fond-
V°l, _^aren er slechts een hand-
Inóp e winsten - en dan nog ge-
% J konden boeken. Het ging
Vjiplsevier, Wolters Kluwer,
SVkoyd- CSM, HCS, Volmac,
"Vd n Pakhoed. De grootste
l 1,202lCh voor biJ Nedlloyd, die

98 4(i k°n aantrekken tot

baf r'1 deaakte in de loop van de dag
tenfa)!'erdrukking. De vrachtwa-

nd_.riu ant leed ondef de be-
J* _n iq aking van de verwachtinggere resultaten in de eerste
S d â.n dit jaar. Er ging f 2,90ue koers af op f33,80.

/""^nciële sector zakteWeSs_ I'so1 '50 weg naar f 56,90.üt- n vei*loor flop f 65,80
dneken f 2,20 op f 112,80.

ri_ tp mternationals moesten,rug- Het grootste verlies
f6"l iC ._voor biJ Kon- °lic, die

143,80 lager sJoot op

-% dSs e, optiebeurs was Hoogo-
'oH(js meest verhandelde
Nv. metaalconcern wasi*i tot!..,0!,5100 contracten van de
200r. donderdag verhandeldev opties.

Schot verkoopt
zand aan

Saoedi-Arabië
ALLOA - Boer JohnKeddie uit
het Zuidoost-Schotse Alloa
gaat Saoedi-Arabië, dat voorna-
melijk uit woestijn bestaat,
zand verkopen.
De Saoediërs zijn in Keddie's
zand geïnteresseerd, omdat zij
het goed kunnen gebruiken
voor waterzuiveringsinstalla-
ties en zwembadfilters. Hun
eigen Saoedische zand is hier-
voor ongeschikt. „De Saoediërs
hebben weliswaar veel zand,
maar dat heeft de verkeerde
vorm", aldus Keddie.
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Boskakspr 19,80 19,85 Mynbouwk. W. 416,00 416,00 AsianSelFund 47,50 47,70 WereldhaveNV 204,00 204,50 Privatb Dkr 260,00 - Woolworth 118,50 119,80 LCI Comp.Gr. 77,20 77,20 L„ claim S?""Braat Beheer 45,30 45,30 Naeff 300,00 - BemcoAustr. 53,50 53.00 Yen Value Fund 83,00 b 82,80 Quaker Oats 47,00 - Xerox Corp. 98,00 97,00 Melle 277,00 275,00 I "6H""1 _w_mi-h_^ l

Scheepsbouw
klimt uit dal

ROTTERDAM - Het gaat weer be-
ter met de Nederlandse scheeps-
bouw. In het afgelopen jaar waren
erin ons land 107 schepen in bestel-
ling met een gezamenlijk tonnage
van 264.500. Dat blijkt uit het jaar-
rapport van de Nederlandse poot
van LLoyd's Register of Shipping,
dat in Rotterdam bekend is ge-
maakt.
Het dieptepunt voor de Nederland-
se scheepsbouw was 1987. Toen wa-
ren er 67 schepen met een gezamen-
lijk tonnage van 62.400 in aanbouw.

In 1988 kwam de opleving met ook
107 schepen en een tonnage van
218.000.
Over de gehele wereld werden vorig
jaar weer meer schepen besteld. De
totale wereld-orderportefeuille
kwam uit op 31,3 miljoen ton. Sinds
1983 zijn de orderboeken niet meer
zo dik geweest. Dat is een opmerke-
lijk herstel na vier slechtere jaren.
De opleving is niet eenmalig maar
zal zich volgens ir. W. de Jong van
Lloyd's de komende jaren doorzet-
ten. Gevolg van de hernieuwde be-

langstellingvan de reders is ook dat
er aanzienlijk minder schepen zijn
gesloopt, bijna tweederde minder
dan in 1988. Door gebrek aan be-
schikbare bouwcapaciteit zijn de
prijzen van nieuwbouwschepen
flink gestegen.

Ook ons land profiteert van de ople-
ving. Een extra impuls voor de
scheepsbouw in ons land zou dè
stopzetting zijn door Europese lan-
den van steunverlening aan werven
en reders. De Nederlandse werven
blijken namelijk in prijs en kwali-
teit geduchteconcurrenten. Nog on-
langs miste werf „De Merwede" sa-
men met de noordelijke scheeps-
bouwcombinatie Cono een order
voor twee veerboten van ieder rond
de 90 miljoen gulden wegens Noor-
se overheidssteun aan de concur-
rende Noorse werf. Dank zij twee-
maal 25 miljoen gulden overheids-
geld sleepte de Noorse werf de or-
der binnen.

economie

Consumentenkrediet neemt ook toe

Spaartegoeden
sterk gegroeid

\«o AAG ~ Het sPaarteë°cd biJ spaarinstellingen vertoondem een groei van 8 miljard gulden, tegen 5 miljard in hetIngaande jaar. Hierdoor nam dit tegoed toe van 157 miljardJen per ultimo 1988 tot 165 miljard guldenaan het eind van1-Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Cen-IBureau voor de Statistiek.

Flandse ingezetenen legden inA totaal 83 mihard gulden inraarbankboekjes, spaar- en de-|(*-°rekeningen. Dat was 11 pro-beer dan in het voorgaande
daartegenover werd weer voor

gulden van spaarrekenin-■ Pgenomen, een stijging van 7,nt ten opzichte van het voor-jaar.

spaarverschil, dat is het saldokortingen en terugbetalingen,
("j daardoor uit op 3 miljard gul-
I n el9BB bedroeg dit spaarver-
[ u .5 miljard gulden, terwijl in
|/J°g een negatief spaarverschil
*orden waargenomen van bij-|tn>ljard gulden.

89 Werd op spaarrekeningen 5
5> gulden aan rente bijgeschre-

de aanwas van het£egoed lag dit ongeveer op het-
niveau als het voorgaande

In 1989 werd aan particulieren 8,1
miljard gulden aan kredieten voor
consumptieve doeleinden ver-
strekt, tegen 7,8 miljard gulden in
het voorgaande jaar. Dit betekent
een stijging van 3,9 procent tegen
een groei van 5,3 procent in het
voorgaande jaar.

De opwaartse trend die sinds 1984
bij het consumentenkrediet kan
worden waargenomen, werd hier-
mee - zij het enigszins verzwakt -
voortgezet.

By dezekredietverlening werd door
kredietverschaffers 1,9 miljard gul-
den aan kredietkosten (rente en
kosten) in rekening gebracht. Dit
betekent een stijging van 18 procent
ten opzichte van het voorgaande
jaar, die werd veroorzaakt door ho-
gere rentetarieven. Het totaal aan
nieuwe verplichtingen kwam daar-
mee uit op 10 miljard gulden, 6,3
procent hoger dan in 1988.

Marine biedt premie
aan werkloze jongeren

DEN HAAG - De marine gaat
proberen werkloze jongeren te
lokken door ze een premie van
een kwart jaarsalaris in het voor-
uitzicht te stellen. Pogingen om
zonder premie jongeren te inte-
resseren, zijn tot dusver mislukt.
Met de nieuw te werven jongelui
hoopt de marine haar tekort aan
bewakingspersoneel te kunnen
opheffen.

De salarisstructuur lijkt de voor-
naamste oorzaak van de geringe
animo voor een walbaan bij de
marine. Het aanvangssalaris ligt
zo laag, dat jongelui met een uit-
kering niet voor een overstap

voelen. De premie van drie
maanden salaris zou ze nu over
de drempel moeten trekken.
Voorwaarde is dat de jongeren
zich voor vier jaaraan de marine
binden. Ook al tijdens de drie
maanden opleiding krijgen ze
een betaling die ver uit gaat bo-
ven het zakgeld dat normaal aan
militairen (en politiemensen) tij-

dens de opleiding wordt uitge-
keerd. Jongeren die op de nieu-
we wervingscampagne afkomen,
moeten minstens een jaar werk-
loos zijn. Ze mogen er op reke-
nen dat ze na hun vierjarige con-
tractperiode in een vaste baan bij
de marine of een (andere) over-
heidsdienst kunnen blijven wer-
ken.

Staking bij
Ford Genk
duurt voort

Van onze verslaggever
GENK - De nog steeds voortduren-
de stakingsacties bij Ford in het
Belgische Genk hebben het bedrijf
tot nu toe 5,5 miljoen gulden gekost.
Afgelopen week lag enkele malen
deproduktie van de Sierra-serie stil,
terwijl aanstaande maandag moge-
lijk ook de Transit-afdeling zal wor-
den stopgezet. Het personeel eist
een aanvulling op de werkloos-
heidsuitkering bij tijdelijke ziekte,
de omzetting van een reeks tijdelij-
ke arbeidscontracten in vaste ver-
bintenissen en de uitbetaling van
een winstpremie.

In de fabriek gingen gisteren nog
pamfletten rond, waarin de vakbon-
den meedeelden aan hun eisen vast
te houden. De directie zegt bereid te
zijn om met de bonden over het
eisenpakket te onderhandelen,
maar zover is het nog niet gekomen.

Bij snoerenfabrikant CWA in Has-
selt - voor de helft een dochterbe-
drijf van Philips - kwam onlangs
een einde aan een conflict over de
arbeidsverhoudingen. Vakbonden
en directie bereikten onder meer
een akkoord over de aanstelling van
een personeelsmanager.

Kritiek op
Wereldbank

DEN HAAG - De aanpassingspro-
gramma's van de Wereldbank lei-
den niet tot een rechtvaardige en
duurzame ontwikkeling in ontwik-
kelingslanden en treffen de zwakste
groepen in die landen. Ook leiden
zij tot een verslechteringvan het mi-
lieu. De Wereldbank zal een nieuwe
aanpak moeten kiezen die meer ge-
baseerd is op actieve inschakeling
van de lokalebevolkingen haar des-
kundigheid.

Dat zegt een werkgroep van 26 niet-
gouvernementele ontwikkelingsor-
ganisaties (NGO's) uit de rijke en de
ontwikkelingslanden in een rap-
port.

DeWereldbank legt bij haar aanpas-
singsprogramma's teveel nadruk op
economische doelstellingen die
moeten leiden tot een verhoogde
export. Oplossingen om de honger
ter plaatse op te lossen krijgen on-
voldoende aandacht. De NGO-
werkgroep verwijt de Wereldbank
haar beleidsverklaringen, rekening
te houden met de effecten op het
milieu en de armoede, niet om te
zetten in fundamentele veranderin-
gen binnen de bank zelf.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in, kg: — "
Goud: onbewerkt ’ 24.000-/ 24.500;
vorige ’ 23.850-/ 24.350; bewerkt ver-
koop ’ 26.100'; vorige ’ 25.950 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 275-/ 345 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,860 1,980
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1.57 1,68
deense kroon (100) 27,85 30*35
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 2,94 3,19
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr.(100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire(10.000) 14,15 15,85
jap.yen (10.000) 120,00 126,00

Joeg.dm. (100 nieuw) 13.25 18,00
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo(lOO) 1,19 1,37 .spaanse pes. (100) l,6_g_ IJJ&
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 124,00 128.50

Wisselmarkt Amsterdam
amenk.dollar 1,132575-1,92825
aritill.gulden 1,0625-1,0925
austr.dollar 1,4395-1,4495
belg.frank (100 J5,4255-5,4305
canad.dollar 1,63075-1,63325
deense kroon (100) 29,415-29,465
duitse mark (100) 112,490-112,540
engelse pond 3,0715-3,0765
franse frank (100) 33,345-33,395
griekse dr. (100) 1,1250-1,2250
hongk.dollar (100) 24,5750-24,8250
ierse pond 2,9950-3.0050
ital.lire (10.000) 15,260-15.310
jap.yen(10.000) 124,22-124,32
nwzeel.dollar 1,1125-1,1225
noorse kroon (100) 29,065-29,115
oostenr.sch. (100) 15,9910-16,0010
saudi ar.ryal (100) 51,2750-51,5250
spaanse pes. (100) 1,7560-1,7660
surin.gulden 1,0600-1,1000
zweedse kr. (100) 31,150-31,200
zwits.frank (100) 126,650-126,700
ecu. 2,2925-2,2975

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,70 194,60 'id excl.kon.olie 187,60 186,70r»
internationals 198,80 197,50 .
lokale ondernem. 193,80 192,80 .
id financieel 145,90 144,80
id niet-financ. 241,50 240,60 »
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) *algemeen 255,10 253,70 "
id excl.kon.olie 233,30 232,10
internationals 268,50 266,70 ~
lokale ondernem. 239,80 238,60
id financieel 190,00 188,60 *id niet-financ. 288,80 287,70 3
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 114,70 114,00 'internation 113,90 113,00 :"
lokaal 114,80 114.20 -fin.instell 107,30 106,20 -alg. banken 106,00 105,00

' verzekering 109,30 108,10
niet-financ 117.10 116,60 ;
industrie 116,80 116,10
transp/opsl 134,60 134,30

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonischavondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzo 128,50-129,00(129,00)
Kon. Olie 143,00-144,00(143,80)
Philips 42,10-42,50 (42,50)
Unilever 146,00-146,90 (146,90)KLM 38,20-38,50 (38,50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2719.37 1168.74 214.41 1010.68
Hoogst 2734.01 1172.48 215.29 1015.26Laagst 2674.32 1147.23 211.46 993.81
Slot 2695.72 1158.78 212.90 1002.20-
-v_r_Te_ -32-21 -1316 -208 -*■*■«

Vrijdag 23 maart 1990 " 5

" Deze schootcomputer is de grootste in zijn soort op de computerbeurs Cebit '90 in Han-nover. Het apparaat doet het echt en het is een succesvol promotiemiddel van een Japanse
computerfabriek.

Flinke schootcomputer

Limburgs dagblad
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DAF 400: Operationeel lease vanaf ’ 975,- per maand (excl. b.t.w.)

LOVEN TRUCK B.V.
Wijngaardsweg 61, 6433 KA Hoensbroek (Heerlen)

tel. 045-238888 fax. 045-228522 |

:j i
■ ■ Verteken Sittard Veneken Beek ji

SAudi 801600, grijsmet 1984 8MW316i,4-drs., wit 1988 'm
Audi 801600, blauwmet 1985 OpelKadett 1.3SGT, rood 1988 I
Fiat Regata 70 ES, rood 1984 OpelKadett GLS 1.3, zilver 1985 ,■
Fiat Uno 45, blauw 1985 Ptssal Avance comfort, 5-drs., diesel, wit 1987 '■****U Ford Sierra 2.0, wit ._...__._. 1986 Golt GTD. wit 1986 ■mm MitsubishiLancerGL 1.2, roodmet 1984 Porsche924Sautom.,roodmet 1986 _■_ ■ Opel Ascona 1.6S, goudmet 1985 Jolf"'3£3__TLr?ZL „* _2S - ■■| OpelKadert 1.2S, groenmet 1983 Sportief 1600,5-bak,rood 983 |

ïBsi_!'3sLwr ;s !saac==^zi=:s ■;
S OpelKadett 1.3 S, wit 1987 RenaultßsTL, blauw 1987 ■■C_|UHt*?.51

Xp'r°0d""-; _K Fiat Uno 45, wit..: 1987 'lSï .e"aEl; lA.roenn,e, 1987 Opel Kadett sedan 1.3S, zilver 1987 ■■ 3 WKJettaC 1.6, Wauw 1985 Golf Miljonair 1.6, blauwmet 1989 .■■VW Jetta C 1.3, wit 1985 BMW 316,4-drs.,wit 1986 ■- I'J VW Jetta C 1.3, roodmet., 4-_rs 1988 Golf Memphis, 5-drs. turbo diesel, grijs 1988 |1
■J VW Golt Cl3, goudmet 1984 Volvo 480ES airco, grijsmet 1988 _M_■ VW Golf Cl3, rood blauwmet 1987 Passat Avance 5-drs. turbo diesel, wit 1987Ü_
■J VW Golf CL 1.6, blauwmet 1986 Mitsubishi Colt 1200O. wit 1988 mm]
■J VW Passat GL 1.8, blauwmet 1984 Pol». 8»». Jetta, div. uitvoeringen 62x ■
■" VW Polo, 3-drs wit 1985 1988 "* Jetta a- 4"d,s- autom- 160° cc< be,Se> van ■■VW Polo coupe, rood...!"!'.'.'_'_'_"'__ .'.1984 l»rt-zonder jn'- / 19.9W- 1987
■ j Volvo 340 wit 1985 Verwachte VW Passat CL turbo diesel, 80 PK. ■
I*l Volvo 343'0L aut0m'.";.".'.";;;.";;.'".".'."."!.".'; 1982 **"*^*i9*n-_. cwtr. slot, donkerblauw-P■ | metal., nieuwmodel 11-1988 ■ ■l iAuto Veneken b.v.
a„Occasionkelder" .Occasioncentrum" _■Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 '■■6132 CN Sittard 6191 EE Beek ■

57289 tel. 04490-15777 tel. 04490-72882 ■■
py ■■
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Smeets Mercedes-Benz biedt topkwaliteit service L
* te {

voor het tarief van een middenklasser. K»fcn_
Smeets is de officiële Mercedes-Benz soneel en het gebruik van nieuwe geavan- ciële Mercedes-Benz dealerméér tebiede^r

dealer die als geen ander de toptechniek ceerde elektronische apparatuur leiden tot heeft. Datkomt zoweluwportemonnee ak a

van uw Mercedes-Benz beheerst. Elk jaar een korte service-tijd van uw auto in de de conditie van uw auto ten goede.
stuurt Smeets zijn medewerkers naar eur- werkplaats. Wat een relatief lage onder- Kies voor zekerheid,kies voor Smeetsr_,i
sussen van de Mercedes-Benz fabrieken. houdsrekening tot gevolg heeft. Vaak lager 0 , m

_ , „ ,_, „ |Jr
r... „ . , ..,. , 5*,? ~__, ~ Smeets Mercedes-Benz B.vdy
Dit geeft ude zekerheid dat uw auto dan van een gemiddelde middenklasser. ~,.. . ..-,.,..„.,,

,
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in topconditie wordt gehouden, volgens Maarwel met devoordelen van een service wjïï_ï|^^
de strenge normen van Mercedes-Benz. van topkwaliteit. , xTX vt «_ "*i

De inzet van hoog gekwalificeerdper- Smeets bewijst daarmee dat de offi- f\JL_l Mercedes-Benz dealer
K^JsX vooral uw dealer. £ *
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Automobielcentrale „De Uiver" b.v.

HUB FEIJTS " .-/^^F\

DISCOVERV
Prov. Weg Nrd. 85-87 Doenrade.
Tel: 04492-1931/1398 Telefax: 04492-2705.
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Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions 1 concurrerende prijzen. |

HEERLEN I KERKRADE
Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat Langheckweg 36-40,

tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach tel. 045-452570
Nissan Bluebird 2.0 LX 4d, '86, petrol f"* aul° mJzm mcl- ABS' Pullman aircom-
Nissan Cherry 1.3 Trend, '86, d. grijs A 7 ö
Ni .san (.hprrv 1 . fil 'fi. wit -.■* .. ... 300 Sf_ autom.. rookzilvermet.. ABS, airco., velours bekl..
Nissan Micra 1 0 DX 5- 87 rood Diverse gebruikte NISSanS elektr. stoelen enz, ie eig, bwj. 1986
Nissan Micra 1 'oTrend, 10-87, rood-ghjs Micra, Sunny, Bluebird en sWslc aulom 'Malleex,rasB3oo°^
Nissan Micra 1.0 DX, '88. blauw met. anrioro morUon in nriicU-laccon 3M D *'*** '86 bordeauxrood, getint glas, schuif kantdak
Nissan Micra 1o gl 5-drs '87. ziivermet. anaere men.en in pnjSKiassen 3JO D: autom 86 2l

,verme, |edefen bekl enz
Nissan Stanza 1.6 SGL, '85, groen va. ’ 6500— 280 E: zilvermet., ww. glas, centr. vergr, lichtmet. welen,
Sunny Trend 1.3 89, rood-grijs r.-spiegel, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986.
Nissan Sunny Trend '88 wit - 230 E:aut, nachtgroenmet., centr. vergr, S.K.O, w.w-glas,
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé,'BB, rood AIünCDC MCDi/CM sportv. enz, 47.000 km 1988

' Sunny 11.6 SLX 5-drs. '87 wit AINUtHfc MtHKfcN 230E: zilvermet, velours bekl, 5-bak, veel extra's, 65.000Nissan Sunny 1.7 D 83, blauwmet. Alfa Romeo 33 juniorrood '87 km, bwj. 1987.
Audi 100 2.2 cc rookzilver '86 200: perlm.tgnjsmet. schuifd, getint glas, centr. vergr '87

a KincDC MCDi/CM Austin mini autom- blauw met- 86 2WT: lcomb|l 9eel kentekeri' blauwzwartmet, sporlveig,
AIMUtHt IVIt htr.tr. Citroen BK GTI 16v rood '87 ww. glas, diverse extra's, 60.000 km, bwj 1987.
Austin Metro 1 0 L '82 beigemet Citroen BK 1.9 TRI wit'B6 2500: autom blauw zwartmet. schuilkantdak. centr. vergr.
Honda Civic 1.2 Special! '87, wit Frat Re9atta 85 s '87 *""■ 9las.dlv exlra's '88
Hyundai Pony 15 L 7-'B7 wit Ford Sierra 1-8 CL 1e ei9- wit '87 D: lmPa|a "i schuif-'kanteldak, ww-glas, centr. vergr,
Lada 2105 '84. wit Honaa Prelude 2.0 autom. goud met. '85 dcc. 88,30.000 km
Mazda 626 2 0 sedan '87 groenmet Ma2da 626 GLX s'drs- be'9e met- 88 D: Perl"t grijs, schuif-kanteldak, centr vergr. Ww
Opel Kadett 1.2 N. 5-drs.,'s sp., '87, d. blauw Opel Manta GSI goudmet. '83 glas, div. extra 5,88,50.000 km
Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs. '87 rood Peugeot 309 rood met. '87 200 0: d blauw, ww glas, centr vergr, bwj 1987,
Suzuki Alto GA '89 wit Renault 21 turbo wit '88 190 p: zilvermet, ww. glas, centr. vergr, schuifd. etc, '89
Renault 21 GTS sport, 8-'B9, blauwmet. Renault 25 GTS wit '84 190D: donk b|auw ww.gias centr vergr >88
Toyota Starlet 1.3 DX aut., '85, zilver Toyota Carina 16* GL zilver '84 1M „. roodm ww cm
VW Golf GTi, '86, rookzilver VVV Golf GTD grijs met 87 buitentemp.mtr, 70.0Mkm, bwj. 1986.
VW Golf 1.6 LX '83 w,t ïlo .40 GL blauw 84 190 Ord.gr.met.. schuif... ww-glas, div. extra's, 83.000 km, ,

V Volvo 740 GL blauwmet. '85 ?_. r19?; #% "«i 190E:2.3: ww. glas, schuifd, centr. vergr, 88, rood M_ _230_GE: ueeol autom groen alle extra's, bwj. 1983.
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yShmühl
Opel Vertragshandler

Original Opelteile
+ Zubehör =
100% Qualitat

LADERAUM-FANGNETZ
KADETT-E CARAVAN

INCL. EINBAU

DM 245,-
RADIO SC 202

Modemes Vollstereogerat
mit groOziigjger Ausstattung.

UKW, MW. 4x5 Watt,
Sendersuchlaut,
Stalionstasten,

Security-Code und
Autostore.

Viel Spad für wenig Geld
mcl. Mwst. DM 365,-

-® Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Schmuhl GmbH 1 Co. KG

Geilenkirchener StraOe 381
D-5120 Herzogenrath

Telelon: 09.49.2406/6015/16

"
BMW 315 blauw 1983
BMW 316 1987
BMW 324 diesel 1986
Golf GTD, div. extras, wit, 5-drs 1986
Audi 100CC2.3. steengriis/bahamabeige 1985/1987
Audo 80 CC 1800cc. 4-drs.. kalahanbeigemetallic 1985
Audi 80 GT, safierblauwmetallic 1987
Citroen GSA 1984
Fiat Tipo 1.6, wit 1988
Fiat Uno 45, blauwmetallic 1988
CitroënßX, bruin 1987
Daihatsu CharadeTS 1985
Fiat Ritmo, wit ! 1987
Ford Sierra 2.0CL, grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600L.grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600 CL, goudmetallic 1987
Opel AsconaHatchback, 5-drs., bruinmet 1984
Opel Ascona 1.6 S, blauw 1983
Opel Corsa 1300TR, 4-drs., blauwmet 1988
Opel Corsa 1200, kl. blauw 1987
OpelKadett 13 S. grijsmetallic 1985
OpelKadett 1300 N.kl. wit 1986
Peugeot 309 GTi. grijsmet 1988
Peugot 205 GR, grijsmetallic 1984
Renault 5 GTL, rood 1986
Renault2l RX 1987
Skoda 120L ". 1986
Golf GTi, zwart 1987
Golf 1300 C, 5-drs., beige 1984
VWGolf 1300 CL, wit 1987
VWGoIfI6OOCC 1985/1986
VWGolf I,6oodiesel, geel 1987/1988
VWGolf 1600 CC. 5-drs., rood 1986
VW Jetta autom. GLS. zilvermet 1981
VW Passat 1800 GL. 4-drs. blauwgrijs 1987
VWPolo, 2-drs. 1300CC wit 1989
VW Polo coupé wit 1987
VW Jetta 1300, 4-drs 1986
VW Jetta C 1600CC 1986
Volvo 360 GLS blauw 1985
VW Passat 1600 CC, 5-drs 1987
Volvo 340 GL, grijsmetallic 1985
VWPolo 1983-1987

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

donderdagkoopavond tot 21.00 uur

BMW 730iaut. malachitgr., 45.000km 4/'B7
BMW 525idiamantzw., div. ace., 70.000km 3/'BB
BMWS2SI bronsmet., div. ace, 45.000km 5/'BB
BMWs2oi antracmet.,7s.oookm. 3/'BB
BMW 325idiamantzw., veel extra's, 68.000 km 3/'B7
BMW32oi diamantzw., 59.000 km 6/'BB
BMW 3l6imalachitgr.,div.ace,22.oookm 4/88
BMW3l6 grijsmet., 61.000 km 4/'B7
BMW3l6antracmet.shadowuitv.,so.oookm 1/87
BMW 316 wit, spec. uitv., 61.000 km 1/87

I [4 d :7'llé!é_é_______ W _____ I
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EEN SERIE jl

A-m_U

>^Sg|^^^B_j^^H»_^a____l__<___!!_____■

GVW een seriemiddenklassers die speciaal is
ontwikkeld voor hetveeleisende transportwerk opkorte I

Leverbaar met diversewielbases en motorenvan I

A'P*K" KEURINGSTATION ~
wMIxMwC TACHOGRAAFSERVKE V.D.O-1 j

SEBREGTS.CO,
Lindelaufer Gewande 8,6367 AZ Voerendaö' I
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120 *
ra_j*"&_sSïp>=_ a'_^fc__^»a,=^i &cfè^s±liï_ lhr________________ ____■ WTYtiÖ

__r _u_______9H. ' ._k lr>L
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COIIMANS GELEEf?
Alfetta 2.0 L bruin oA.A
Alfa 75 1.8 alfarood ° i<_.'
Alfa 75 1.8 wit til]
Alfa 75 1.6 alfarood 05"_ hAlfa 75 2.0 Twin Spark alfarood 03-1' £'_______________É^<:

>M B11"***g>] !__._[ f-. I Ld_r.rJ-_L'Ud____ii Ld_____P^v
ummmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^ 18.'Rll GTX blauwmet. ’ WJOO,- 03'
Rll TSE blauw ’ 9.450,- o"*' k..
R9Cwit / 6.250,- 01' (6
BMW 520iroodmet. ’ 13.500,- 02' Wj
Sierra 1.8Laser T ’ 12.000,- 11.j
Sierra 1.6 L grijsmet. ’ 9.250,- 05'
Sierra 2.0iS wit ’ 20.500,- 0^
Kadett Hatchback 1.6 D, groenmet. ’ 4.000,- 01' jfel
Mini 1000 HLE blauwmet. ’ 5.700,- 09',f ?Q
Nissan 2.0 Bl.bird, gr.met., gr. kent. / 14.500,- 06".( ,s
Saab 900 TS ’19.500,- (&A*
Saab 900 ’ 8.000,- 06'lf £VW Jetta diesel ’ 6.000,- 02'< vVolvo 240 GLT grijs / 34.800,- 1°'-f Ui
Volvo 740 GLE TD interc, groenmet./ 32.500,- 11' st.Mi

■ ______é
il' ■ T l w

%i^öfifi_l_ii____ii____l
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Overtredingen
Vooral op de middenstroken blij-
ven automobilisten rijden terwijl
ze ook naar rechts kunnen. Ruim
40 procent van de bestuurders
vertoonde op de middenrijbanen
„keep-your-lane"-gedrag hoewel
dat verboden is, aldus het onder-

zoek.
Gelet op het grote aantal „over-
treders" heeft het weinig zin de
wettelijke regels af te dwingen
door politietoezicht of voorlich-
ting, meent de stichting. De
SWOV bepleit daarom een aan-
passing van de wettelijke regels.
De ANWB is het eens met dé
SWOV dat de verplichting op
snelwegen zoveel mogelijk
rechts te houden, zou moeten
worden afgeschaft. De bond
heeft vorig jaaral gepleit voor in-
voering van het Amerikaanse
„blijf in je baan"-systeem omdat
dit volgens haar een rustiger ver-
keersbeeld oplevert.

Onduidelijk
De ANWB is voorstander van dit
strengere systeem, waarbij ook
rechts mag worden ingehaald.
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
meent dat het voorstel van de
SWOV „zeker niet zal bijdragen
tot de duidelijkheid van de ge-
dragsregels voor automobilisten
op snelwegen", aldus een woord-
voerster. VVN is voor handha-
ving van de huidige regels. „Al-
leen naar rechts gaan als de ver-
keerssituatie daartoe aanleiding
geeft, is een moeilijk te hanteren
regel voor de automobilist. De
verwarring die er nu al vaak is,
zal er niet kleiner op worden."
De VVN meent dat automobilis-
ten in zon situatie toch rechts
zullen gaan inhalen. De vereni-
ging is tegen het Amerikaanse
systeem. Via meer voorlichting
kunnen de huidige regels beter
worden gehandhaafd, aldus de
woordvoerster.

Een rijdende concertzaal
PVi|J>. J^'g Jaar geleden begon de
«i0 ars van de eerste stereora-

-11 HCassettespelers. James Last
tic Beatles maakten furore op

Lt Veronica en Noordzee én
s.i.etbeginnende Hilversum 3

k'.0r tei*den via de luidsprekers
>loff de auto. Tegenwoordig
'chten auto's- die bij het stop-

Staan te wachten> bijna uit"c^e f* van de herrie. Een giganti-
kit) *I°eveelheid decibels wordtPiet ■ automobilist losgelaten.
K. _r!s. het minder geciviliseerde
ve lvT van een stereo-installa-. (jpar het grote vermogen kan

' ""'Jdr au,;o' mits goed gebruikt,
". ty

a§en leveren aan een perfec-
-9 ra Qj r̂ëave van muziekcassettes
ii_ Cns- Door de introductie van
9 'f°eid "Speler is de auto uitge-
val *_. tot een "Jdende concert-|S d sde CD wordt gekoppeldls.. eue Juiste equalizer en luid-
i 1..n er*s kan bij een hoog uit-
k6lUi_V__rmogen een geweldige
I s*waliteit worden be-
I . v "ierbij worden de gelui-
-I^in(i„an de automotor en het
I fedue ruis tot een minimum ge-

~ 'iet

1. "*n_rfi_.een de apparatuur is be-
K ?Qe.p f maar ook de keuze van
6' !s bii k ldsprekers- Voor muziek
9 i e'(i_r aalde Passages een glas-
-6-' 6U gdT weergave belangrijk, de
K ,dt echter van veel bas

' Nr__fJeluid-Voor de goede bas-
-1 s 4 T?c21jn sPeciale systemen

Kei*eo nf leverbaar met een
_t v S-Unit .mono subwoofer. Deze
K?n dd in de bagageruimte
H u

auto onder de hoeden-
*ifc orden gemonteerd.

i e Muziekliefhebbers kopen

vaak een installatie met een ver-
mogen van 400 Watt, zuiver voor
de kwaliteit van het geluid. Het
vermogen is nodig om tot eenuit-
gebalanceerde weergave van het
geluid te komen. De Japanse
merken zijn, net zoals bij de huis-
kamerapparatuur, marktleider.
De vooraanstaande merken Alpi-
ne, Pioneer, Kenwood, Clarion,
Panasonic en Sony leveren tech-
nische hoogstandjes op het ge-
bied van auto-audio.

. Sen cd-speler met luidsprekers in dekofferbak. Foto: widdershoven

Ruisvrij
Een goede audio-installatievoor
de auto begint met een goede ra-
dio. Vaak ontstaan problemen
met een ruisvrije radio-ont-
vangst. Het systeem van de toe-
komst is RDS, het Radio Data
System. Dit zal niet alleen defile-
meldingenvoor zijn rekening ne-
men; in de uiteindelijkevorm be-
hoort zelfs een soort teletekst via
de FM-zendstations tot de moge-
hjkheden.
Dti systeem garandeert ook een
storingsvrije ontvangst omdat op
de gehele band het sterkste sig-
naal van het gekozen radiosta-
tion wordt gezocht. Bij het rijden
van de ene regio naar de andere
kiest de radio automatisch het
sterkste signaal. Tevens kan dan
in de display afgelezen worden
welke omroep uitzendt of kan er
via de display een persoonlijke
oproep plaatsvinden. Een stukje
toekomstmuziek op het gebied
van autoradio's.
Maar ook nu al zijn installaties
van 8.500 gulden niet ongewoon.
Bij deze duurdere installaties
maakt de CD-speler geweldig fu-
rore. Hier zijn twee mogelijkhe-

den: een radio-CD speler in het
dashboard of een radio-cassette-
speler in het dashboard en een
CD-wisselaar in de bagageruim-
te. Deze veredelde juke-box in de
kofferbak kan zorgen voor uren
luisterplezier. Bij de montage
van deze installatie moet vaak
timmer-en zaagwerk worden
verricht om de hoedenplank of
de rugleuning van de achterbank
te voorzien van alle luidsprekers
en subwoofers. Om de muziek
goed over te brengen, moeten de
kabels dik zijn en alleaansluitin-
gen verguld.

Een goede radio-cassettespeler,
met automatic reverse en aparte
bas- en hoge tonenregeling, is
echter ook al vanaf 500 gulden
verkrijgbaar. Digitale besturing
via knoppen behoort tot de mo-
gelijkheden, evenals afstandsbe-
diening via knoppen op het
stuurwiel.

Dergelijke audio-installaties zijn
helaas ook erg populair bij het
dievengilde. Om diefstal te voor-
komen wordt geadviseerd dera-
dio in een anti-diefstalslede te
monteren, en hem bij parkeren
mee te nemen. Speciale tassen
hiervoor zijn Voor een paar
tientjes verkrijgbaar. Duurdere
autoradio's zijn voorzien van af-
neembare frontplaatjes, waar-
door ze bij diefstal waardeloos
worden. Een autoradio met af-
neembare frontplaat, een CD-
wisselaar in de bagageruimte en
luidsprekers op de bestaande
plaatsen maken het een dief erg
moeilijk.

flor schilte

Perfect
De motoriek is perfect. De 16
kleppers draaien moeiteloos en
vooral muisstil. De 1.8 Itr. kracht-
bron van 103 pk is een verbeter-
de versie van de bekende boxer
uit het Subaru-huis. Als je na-
dien met de 2.2 Itr. multiklepper
aan de slag gaat, dan gebeurt er
natuurlijk wel eventjes wat an-
ders en krijg je een meer dan
overtroffen trekkracht gepresen-
teerd.
De 136 pk van deze meerpunts
injectiemotor van 2.2 Itr. zet een
prima score neer van 189
Nm/6000 tr-min. En daarvan

komt het meeste al bij een veel
beperkter aantal toeren op het
wegdek. Geen motor derhalve
waarvan de versnellingsbak re-
gelmatig bediend moet worden.
Het gaat vanaf 1500 tr/min eigen-
lijk als vanzelf.

Met de als een knipmes schake-
lende 5-bak is er ook geen vuiltje
aan de lucht. Helmaal chique
wordt het als je 3 tot 5 mille extra
over hebt voor de automaat. Dit
'zelfdenkende' apparaat schakelt
terug van 'normal' naar 'power'
als er meer trekkracht wordt ge-
vraagd. In de handbediende
stand rijd je als met een 4-bak in
de normale uitvoering.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid:

'Verplicht rechtsrijden
op snelweg afschaffen'

Automobilisten moeten niet langer worden verplicht om
op snelwegen zoveel mogelijk rechts te rijden. Rijstrook-
wisselingen naar rechts op autosnelwegen zouden alleen
nog maar moeten worden uitgevoerd als de verkeerssitua-
tie daartoe aanleiding geeft. Hierdoor kan een rustiger en
veiliger verkeerssituatie ontstaan. Dat concludeert de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
heid (SWOV) in een onlangs uitgebracht rapport.
De SWOV is voorstander van een
soepeler vorm van het zoge-
noemde „keep-your-lane"-rijge-
drag dat in de Verenigde Staten
wordt gehanteerd. Daarbij blijft
de bestuurder zoveel mogelijk
op dezelfde rijstrook rijden.
Rechts inhalen mag in de VS. De
SWOVvindt echter datrechts in-
halen op de Nederlandse snelwe-
gen niet moet worden gelegali-
seerd. Dat zou vooral op twee-
strooks rijbanen juist weer een
onrustiger verkeersbeeld kun-
nen opleveren, aldus het rapport.
Rijstrookwisselingen naar rechts
zouden alleen nog maar nodig
moeten zijn als bijvoorbeeld
sneller rijdend verkeer wil inha-
len.
Het komt de verkeersveiligheid
ten goede als automobilistenniet
onnodig van rijbaan hoeven te
wisselen, aldus een woordvoer-
ster van de SWOV. De stichting
observeerde vorig jaar het rijge-
drag van meer dan 2.000 perso-
nenauto's en vrachtwagens op
snelwegen. Meer dan een kwart
van de automobilisten die op de
„inhaalstrook" reden ging niet
naar rechts, ondanks dat ze op
dat moment niet bezig waren in
te halen. Met name achteropko-
mende sneller rijdende automo-
bilisten vinden dat irritant.

auto

uitlaatjes
IUEOT introduceerde in- de 205. Nu zeven jaar later
Fe compacte wagen markt-
te Sinds januari 1985 is de
p> nummer 1 in zijn klassere meest verkochte Franse
1 in Nederland. Onlangsf de 100.000-ste 205 in Ne-
fnd afgeleverd. Recentelijk
" door de Zweedse verzeke-

jMF^aatschappij Folksam be-
dat aan de hand■ drie jaar ongeval-statistiek

ËfP'5 de veiligste auto in zijn
en de op één na veiligste

'ie er momenteel in Zwe-
' rondrijdt is.

QFEER EN WATERSTAAT
3ft bekend dat minister

M^eggen een studie wil la-
jl|i~oeri naar de gevolgen van
P'erlenging van de geldig-

»^duur van rijbewijzen. Zij
W daartoe een commissie in-J'd onder voorzittersschap

I oud-staatssecretaris van
r^r en Waterstaat, drs. J.F.

»rPenhuizen. De geldig-Bsduur van de rijbewijzen is■ oktober 1986 verlengd tot
pventigjarige leeftijd, daar-

ff^dt weer verlenging om de
B*aar plaats. De minister wil
M^gaan of er redenen zijn deBr°lemogelijkheden op deI'sche geschiktheid van
r e rijbewijshouders -en
■dagers te verbeteren.

is een programma
Mercedes-bezitters omaUto met tuning en styling

,* passen. Beimer bv in En-
fde is de vertegenwoordiger
£ederland van dit door de
fr_de Zweedse rallyrijderJgFar Carlsson samengestelde
iJ^a. Het doel van Carlsson

"^ auto's aan te bieden zoals<
p zelf graag zou hebben ge-

' Automobielen met zeer'
*_* Prestaties, een optimaal

AIK een sportief doch-/'ortabel rijgedrag en een.rdynamisch maar beschaafd
tH i^ok. Het Carlsson-pro-
iii is voor de 190, 200/300-
-<:' * en het topmodel, de 300

' 'everbaar. Zo kan de Merce-. "-90 E 2.6 worden uitgerust, de C3O-motor, die bij maxi-|j 215 pk. 5.900 tpm. levert en

J"0 is voor een top van 236üur. Levering van het Carls-,Programma geschiedt via
J°'ficiële Mercedes-Benz dea-

Subaru Legacy: leuk
Japans 'erfenisje'

l_egacy betekent erfgoed. Suba-
ru heeft met het nieuwe model
dan wel niet direct Japanse his-
torie geschreven, het geheel mag
- hoewel niet opvallend - beslist
de nodige aandacht krijgen. Het
leuke aan dit Japanse 'erfenisje'
is vooral de smaakvolle vormge-
ving en de probleemloze moto-
riek. De auto is vanaf f 29.995,- te
koop. Wij kozen de 1.8 GL en de
2.2 GX 4WD, die respectievelijk
33 en 46 mille kosten.
Subaru biedt daarmee veel goe-
de waar voor weinig geld. Want
ga maar na in deprijslijst hoeveel
meer je moet betalen bij andere
merken. De Legacy 1.8GL is min
of meer overladen met zaken
waarvoor je ergens anders veel
geld moet bijbetalen. We noe-
men het in hoogte te verstellen
stuur, de elektrisch bediende
spiegels en ramen, de centrale
deursluiting, de hoogteverstell-
ling van de bestuurdersstoel, een
toerenteller en de gescheiden
neerklapbare achterbank.
De beide Legacy's sturen strak,
hebben een uitmuntende weglig-
ging waardoor de bestuurder op
onbekend terrein een 'safe' ge-
voel krijgt. Vraag blijft alleen
wat je in ons land met een 4WD
moet, zeker als het zulke 'win-
ters' blijven als de afgelopen
maanden.
De toerentalafhankelijke stuur-
bekrachtiging werkt prima en
het onderstuurvan het tweewiel-
aangedreven 1.8-model is met
het gaspedaal te beheersen. De
4WD Legacy stuurt met zijn vis-
co-geregelde mechaniek vrijwel
neutraal. De aandrijlkrachten
worden steeds zo optimaal mo-
gelijk verdeeld.
Sportief is het haast klassieke
onafhankelijk afgeveerd onder-
stel niet te noemen. Het geheel
biedt echter een uitstekend com-
fort, het wordt ondanks de lange
veerwegen beslist niet deinerig.
Dat zou je met het oog op de
Amerikaanse markt toch kunnen
verwachten van deze 'compact
car'. Gelukkig stelt men de zaak
Europees af.
Door de bank om te klappen ont-
staat er een laadruimte in deze
sedans van 603 liter. Dat is bijna
de helft meer dan in normale toe-
stand. Het dashboardziet er keu-
rig uit, maar er is weinig origi-
neels aan te ontdekken. Het ge-
heel is gewoon uitermate func-
tioneel. De stoelen hebben een
tamelijk vlakke zit, achterin zitje
eigenlijk beter, alleen moet het
bovenlijf niet te lang zijn anders
raakt de kruin de hemelbekle-
ding.

" Het dashboard van de Legacy is weinig origineel.

Opmerkelijk
De Legacy's met 4WD maken
een kwart van de verkoop uit en
dat is toch opmerkelijk in een
land dat met het winterse weer
niet kan wedijveren met Duits-
land, Oostenrijk, Zwitserland of
Scandinavië. Niettemin wil de
importeur extra onder de aan-

dachtbrengen dat 4WD de veilig-
heid verhoogt. En inderdaad,
vergelijken we deze twee Lega-
cy's in stuurkarakter met elkaar,
dan komt de 4WD toch neutraler
(zekerder?) over. En dat is in pa-
niek-situaties belangrijk. Wie he-
lemaal goed toegerust op weg wil
gaan moet voor een kleine4 mille
als extra ABS nemen.

Subaru is eens nagegaan wat de
gemiddelde prijs van een auto in
deze klasse zonder allerlei ex-
tra's is en kwam uit op 35 mille
voor de 1.8 versies en 45 mile
voor de 2.2 modellen. Als er dan
33 mille voor de tweewielaange-
dreven Legacy DL met 1.8 Itr
motor wordt gevraagd en 46 mil-
le voor de 2.2 GX met 4WD vier-
wielaandrijving, danzitten ze be-
slist niet hoog.
De slotconclusie van deze test is
derhalve: wie kiest voor kracht
en extra tractie moet 1/3meer be-
talen dan voor kalme degelijk-
heid.

siem leeuwenkamp

Gasinstallatie
schoner en

zuiniger door
elektronica

Lpg was de schoonste brandstof.
Door de invoering van de kataly-
sator en de loodvrije benzine
werd de goedkoopste brandstof
echter in reinheid voorbij ge-
streefd. Binnenkort, de datum
staat nog niet vast, wordt de
nieuwe emissenormen voor lpg
van kracht. Dat plaatste de lpg-
installateurs voor flinke proble-
men. Het Alkmaarse bedrijf
Groot Autogas-Apparatuur b.v.,
heeft ongeveer vijftien procent
van de lpg-markt in handen. Het
bedrijf brengt nu als een van de
eerste firma's een elektronisch
gestuurde lpg-installatie, die aan
de nieuwe eisen voldoet, op de
markt. Met de elektronica loopt
de motor niet alleen schoner,
maar ook zuiniger.
De door Groot ontworpen ESC
301 bestaat uit een elektronische
regelunit en een stelmotor. De
regelunit is voor elk type auto ge-
lijk, de stelmotor verschilt. Bij
auto's met een drie-weg katalys-
tor met lambda-sonde en een in-
jectie-motor kunnen alle onder-
delen van de regelunit worden
gebruikt.
„De lambda-sonde, diebij benzi-
negebruik de injectiemotor
stuurt, werd in de oude situatie
voor gas uitgeschakeld. Met de
ESC 301 wordt het signaal juist
gebruikt voor de dosering van
het gas", stelt Jan Groot, de tech-
nisch deskundige van het Alk-
maarse bedrijf. „Vroeger werd
de afstelling met de hand gere-
geld. De gastoevoer was vaak
groter dan nodig voor een goede
verbranding. Met ons systeem
krijgt de motor de juiste hoeveel-
heid gas. Met de ESC 301 rijdt
men daardoor zuiniger. Het
lambda controlelampje op het
dashboard blijft eventuele sto-
ringen aangeven. Er zijn dus
geen extra voorzieningen no-
dig". De regelunit laat de motor
op benzine starten. „Voordeel
daarvan is dat het benzinesys-
teem niet lang op 'stil' staat. Bo-
vendien start een motor makke-
lijker op benzine," vindt Cees
Groot. „Bij injectiemotoren
wordt automatisch naar gas
overgeschakeld door de ESC
301". De ECS 301 is doorTNO ge-
test. Bij het onderzoek bleef de
lpg installatie dik onder de nor-
men. De CO uitstoot was 1.36(de
norm is 2.11), de HC 0.15 (0.25) en
de NOx 0.27 (0.67). Door ruim te
voldoen aan de emissienormen
kan Groot de toekomst veilig te-
gemoet zien. lets wat niet geldt
voor de kleinere lpg-bedrijven.
Daar zullen door de vaststelling
van de nieuwe normen slachtof-
fers gaan vallen.

Skoda lanceert
'carpool-auto'

De Skoda-importeur heeft een
speciale serie Favorit vervaar-
digd om een carpool plan te
verwezenlijken. De 4-deurs
auto's zijn uitgerust met extra
leeslampjes achterin, een
brandblusser, een verband-
doos en vier sleutelsets. Meest
markante onderdeel is de
'zwarte doos' die registreert
wie er rijdt, wanneer en hoe-
veel. Deze voertuigcomputer
kan gebruikt worden om het
woon-werkverkeer voor de be-
lasting adequaat op papier te
krijgen.
Het leasen van deze Skoda Fa-
vorit, via de leasemaatschappij
voor het midden- en kleinbe-

drijf, door de werkgever heeft
als voordeel bij het carpoolen,
dat er geen vier auto's geleasd
hoeven te worden. In kosten
uitgedrukt komt het op 40
et/km per vier werknemers.
Vergeleken met deforse bedra-
gen dieanders door de werkge-
ver aan reiskosten worden uit-
gekeerd is het carpool-idee fi-
nancieel interessant.

De auto is wit met blauw-oran-
jevlakken op de deuren en het
dak. Die herkenbaarheid loopt
vooruit op het gebruik van spe-
ciale vrije rijbanen en het
proefrijden in '91 op een 'tidal-

flow' strook op de Al tussen
Muiden en Diemen. Per auto
stelt de werkgever een betaal-
pas beschikbaar om te kunnen
tanken. Om het systeem van de
'zwarte doos' niet te ontregelen
worden privé-ritten met de Fa-
vorit niet toegestaan.

De auto kan ook door vier par-
ticulieren worden geleasd. Dan
geldt wel de bijtelling voor de
werknemers die de auto geza-
menlijk gebruiken. In deeerste
constructie wordt er 'vanwege
de werkgever vervoer ter be-
schikking gesteld. In dat geval
is er niet het fiscale nadeel van
een bijtelling.

" Vooruitlopend op de in-
stelling van vrije rijbanen
doorcarpoolers, heeft Skoda
de Favorit uitgevoerd met
gekleurde vakken op zij-
kant en dak.

. (ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
252715 tussen 8 en 12 uur.
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KICKEN b.V.
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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TOP-KADETTS VAN
EEN UITSTEKEND |AAR

| De Opel Kadett was***

P" UeHCadet^^ 27;00^m^jo^Tm^^ Sindsdien wordt dezs
\Z^^^ auto, ook gebruikt hfe
H^T^ meest gekocht ,
l_— — En terecht, want de^

.tsalariis 50.000 km '88

IjpelKadet^m «^ Qpel Radett gewo(^
_._ 63 000 km '86

opeiKadett 1.3 S «^ een topper. 13

jo^TTe^^ Zeker wanneer u 'iflÉ

l" ". 7^77^^^^ bij ons koopt> met ÜOpel Kadett Caravan 1.6 D me^coroou^- jij
Il 3 maanden schriftelijk

U,^ garantie. Dus eigenlij(!
U^de^T^ net nieuw!

HÜ 7 OPEL 4■g JÜJ WIJHEBBEN ZEKER EENKADETT DIE BIJ U PAST. ' -"g

CANTON'REISS Valkenburgerweg 28-32-34
„éoucviu auto*mkt s&tuiat koopt" 6411 BN Heerlen. Tel. 045-71 80?

Br -^Hfll jf _\\wW\w* MM i *____L_M______________________J_B^
%. / __ WW'-'. __t t_V \\mWssoïsSm\m\ mm\j

Urn ' /:■■■■■' mi mW . * _____l-^*___l M*.
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*""" 'N STERK ""*.
FEESTNUZVUVffiR.

ÉÜ 19 w ÉP 9
Het is feest bij Peugeot. Feest omdat we in lampen . stootstrips " afsluitbare tankdop . specifieke oplage leverbaar. Dus wacht niet te lang, als u van

Nederland onlangs de 100.000-ste Peugeot 205 heb- striping " sportieve wielplaten " Mindogo op achter- plan bent om een 205 Mint aan te schaffen,

ben afgeleverd. En dat vieren we met de introductie klep " Mindogo op zijkanten. Wie slim is, moet snel zijn. Want voor
van 'n sterk feestnummer: de Peugeot 205 Mint*. Daarnaast is het interieurvan de 205 Mint slechts 19.975- zult u maar weinig auto's aantreffen

I__F _>n«_ JVIIIMT uitgerust met extra's als een dagteller " kwartsklokje die zo compleet zijn als de Peugeot 205 Mint.
EEN FEEST OAI IN TERJJDEN. * hoofdsteunen vóór . sigaretteaansteker . vloerbe- E£N j^,^SUCCES., dekking in dekorrerruimte " armsteunen opportieren ¥ ¥ . . . _, . _

De Peugeot 205 Mint is een uitermate luxe . b *~ voorportier aan bestuurderszijde . Het succesverhaal van de Peugeot 205 gaat
auto voorzien van een 1.1 liter mono-point benzine- ö r maar door. Er njden er nu al wereldwijd zo n i mil-
injectiemotor met 60 DIN pk (44,1 CEE kW) motor- FEES I fcIJJKVOORDEELVVN 1.000,-. joen van rond. In ons land is het al jaren de meest
vermogen en een soepel schakelende 5-bak. Behalve een feest om in te rijden, is de 205 verkochte auto in zn klasse.

Met zn 3-weg katalysator met Lambda- Mint ook een feest voor uw portemonnee. Want de De Peugeot 205 is in maar liefst 33 verschil-
sonde voldoet hij aan de strengste Europese milieu- 205 Mintzou u met al zn extra's 20.975,-kosten. lende uitvoeringen leverbaar. Van drie- tot vijfdeurs.
normen. Natuurlijk zijn zn rijcapaciteiten, wegligging Nu betaalt u slechts 19.975,-. U bent dus Van benzinemotor tot superzuinige diesel. Van Accent
en zitcomfort van een niveau, zoals u datvan Peugeot maar liefst 1.000- voordeliger uit.Tel daarbij zn lage tot Junior. Van de snelle GTI met 122 DIN pk (top
magverwachten. onderhoudskosten en, na een paar jaar, zn hoge van 208 km/u) tot de zeer exclusieve Cabrio. Er is

VOOR 1997.- inruilwaarde en u begrijpt dat u met de Peugeot 205 al een Peugeot 205 vanaf 17.995,-.
COMPLEETiVlET^li EXTRA'S. Mint aan alle kanten goedzit. Ga vandaag nog even langs bij de Peugeot-

_*__r__ «__ »»__ wc _„____rcinjew _r__r_j dealer. Zijn adres vindt u in de Gouden Gids.
Door zn vele extra's is de 205 Mint ook een WIE SLIAI IS, AIOET SNELZIJN. .

schitterende auto om te zien. Denkt u maar aan Naast al zijn voordelen heeft de 205 Mint pc| Jé^ZJm^mTYW/ _3-f"*!^ fl Ö_'
extra's als ruitewisser/sproeier achter " halogeen kop- helaas één kleine beperking: hij is slechts in beperkte yf £*~\
NADE IOaOOO-STE 205 IS ER NU E>E 205MINTVOOR 191975^ / 9y //^Jy/^sZ^
WSSS^k *PEUGEOT 205 MINTi DRS.BENZINE 19 975.-,PEUGEOT 20S MINT5 DRS. BENZINE 20.670.- INCL. BTW.EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. METAALKLEUR, ANTENNEENRECHTER BUITENSPIEGELTEGEN MEERPRIJS. WIJZIGINGENVOORBEHOUDEN.
■£_■.■ DEZE AANBIEDING GELDT ALLEEN VOOR PARTICULIEREN PTN

______■ PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Nog 2 dagen

GRANDIOZE
voorjaarsactie

BIJ GARAGE SONDAGH
Alle Euro-occasions va. jan. '86

’ 10.000,- RENTEVRIJaAutobedrijf
SONDAGH BV
De Koumen 34-36
Heerlen (Hoensbroek)

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

RENAULT TOP
OCCASION

I „,_■_„,, 1 Skoda 1300 '87| RtMULT: | CitroënßX '87
Daihatsu Charmant 1300 '87

5Alpine Turbo 84 Ford Sierra 2.0 Combi '84SGTLS-drs 'M Mitsubishi Lancer 1500 GLX '86
SGTX '8 OpelKadett 13SSedan ...86
9TL "-f* Peugeot3o9XS '8711TL ■" JJ Peugeot 40519 SRI '88
"***■"■ 86-M Saab9o '8611Autonl " Volvo 340 DL aul '8821 ■" " VWPolo Coupé C '86
21 GTS sportuitv 88
21 «*Nevada 87 Financieel voordeel
25 GTS LPG '87 m 31 maart 1990
25 TX Direktiëaütö; Bij aankoop van een
"m*« 7-aa Renault
| AMPÈRE MERKEH:—} tOp-OCCaSJOII
Citroen Visa 1.1 RE '87 (div. merken)
Fiat Uno 45 '83 12 maanden garantie.
Fiat Uno 60 S '88 6 maanden uitgestelde betaling
Fiat Regata 85 S Quarto '87 12 maanden 0% rente
Ford Fiësta 1.1CL '88 24 maanden 4,9% rente
Hyundai Pony 1400 GLS 85 36 maanden 6,9%rente
Mazda 323 '86 Max. te financieren bedrag
Nissan BlueBird 2.0LX LPG '87 ’ 10.000.-

-57250

J^Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424
dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

Ministerie.
van verkeer.'

en waterstad
Rijswaterstaat ?

directie LinrM
BEKENDMAKIN' 5

ilDe hoofdingenieur-'
teur van de Rijks*
staat in de directie .
burg te Maastricht, f
bekend:..
- dat in verband m,{

constructiewerkza*
heden aan de Ran1*
Noord, aan dezuid0 j
lijke afrit en aan d«' .
westelijke toerit v'
weg Belgische é^
Maastricht - W<*
Eindhoven - 'S_
genbosch - Vtt^
Amsterdam (rijks***
in de gemeente "
weert, de navoté
weggedeelten voO*
verkeer zijn afgesl"!- de zuidoostelijk^!

van de rijksweg '
bij km 200,00 te
derweeri, van K
dag 26 maart l99,i
vrijdag 30 maart "i

- de zuidwestelijk^,
rit van de rijks^l
nabij km 200,00 tej
derweert, van di"*^
27 maart 1990 t/Hl.
dag 30 maart 199UJ- dat voornoemde pc

zoveel korter zal is,
mogelijk dan wel t <langer als noodz**
zal blijken;

- dat het verkeer za'
den omgeleid zoa'
plaatse doorbordei"1
gegeven.

1.Maastricht, 14 maart
A

De hoofdingenieur-"
teur voornoemd, A
ir. G.J. Aalbersbergj>

Rolluiken
(Heroal-systee-11'
Zonwering

Kunststofrag

■■■■■■■*^P. Greymansstraa1

SCHINVELD
tel. 045-25637*1
Vraag vrijblijve^

prijsopgave-^/

ETHIOPI|
GIRO 555 DENJO
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Nederland 2
3-05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuwzee-

landse serie. Afl. 27. Een nieuwe man
komt bij het Redfernconcern. Magda,
Alistair en Chelsea beseffen dat er
meer is op de wereld daneen model-
len-busmess.

16.53 Heathcliff & Co. Tekenfilm.
(Herh.).

17.24 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl.: Het botten-mysterie.

17.48 Bassie en Adriaan. Jeugdse-
rie. Afl.: Geldzorgen. Bassie opent
een bankrekening, maar komt daar-
door in geldzorgen.

17.53 Aktua Junior. Actualiteiten voor
en door kinderen.

18.23 Popformule. Live acts, nieuwe
videoclips en de Nationale Hitparade,
gepresenteerd door Martijn Krabbé.

18.58 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 23.

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

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

ra-programma. Presentatie: Ralph .In-
bar.

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

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-
rie, (serie 4). Afl. 4. Herr Flick ver-
denkt de kolonel en generaal Von
Klinkerhoffen ervan dat zij een
moordaanslag op Hitler beramen.

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

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

22.25 Sport. Sportmagazine gepre-
senteerd door Jack van Gelder.

22.50 Onze ouwe. Duitse politieserie.
Afl.: De waarheid. Tijdens een televi-
sieprogramma belt een vrouw en be-
weert dat zij op dat moment haar
echtgenoot met een revolver onder
schot houdt. Dan weerklinken er zes
schoten.

23.55-24.00 ""Journaal.
"Ben Kingsley in 'Het ge-
heim van de Sahara' (Ne-
derland 1 - 22.00 uur)

Duitsland 1
_r _nter der Sonne Kaliforniens.'kaanse serie. Afl.: Aller Anfang
I (herh.).i Svrnnastik im Alltag. Afl. 7.j £eute./_..Ertdlich als Frau leben. Docu-
tsf*re. (herh.).

Urteil des Mo-

I rv"* Ute-
! De Scheibenwischer. Cabaret
__tk?n met Dieter Hildebrandt.wl
i MA2 ab! spelprogramma met

Schmidt.
5 jJfnscr.au.

6 b _,ersoverzicht.
L.*DF-Mittagsmagazin, met

8% Schichten.
Jqliy kinderprogram-

t)P Oie fünfte Jahreszeit. 9-delige
i„_LA,L2: Das Duell. (herh.). WinterJIPI/82 'yojj a9esschau.
k.^nternehmen Geigenkasten.

int se kinderfilm uit 1985 van
!i *irt' Friedrich. De tienjarige Ole en
!0 p S spelen detective.111| 'TaPi. was machst Du eigent-

Hljl n ganzen Tag? Programma
i« üi ia deren met verschillende beroe-
.: '5 >at kennismaken.. is I. 9esschau.
_\ .6r

e grosse Klappe. Achter de
j,. **nen van de WWF program-

"|p*__

'' Afi A-Team. Amerikaanse se-> ISy- Ritter der Landstrasse. Aan-
Ï-Jq !?. grosse Klappe. '. *"er und Heute. Actualiteiten.

18.52 WWF-Club. Live vanuit de stu-
dio.

19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Heimweh... dort, wo die Blu-

men blühn. Oostenrijkse speelfilm uit
1957 van Franz Antel. Renate wil uit
liefdesverdriet in de Donau springen.

21.40 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Die Affare. Dorothy is
verliefd op een getrouwde man.
Rosé, Blanche en Sophia staan haar
met tegenstrijdige tips bij.

23.25 Sportschau.
23.50 ooLana Turner.Die Rechnung

ohne den Wirt. Amerikaanse speel-
film uit 1946 van Tay Garnett. Frank is
hartstochtelijk verliefd op de jonge
vrouw van zijn chef Nick, eigenaar
van een wegrestaurant.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
\ !_ en CAI-abonnees:
) na|en zie schema exploitant

i^warfwit programma
*". " stereo geluidsweergave
Tp " tweetalig bij stereo-app.

*"" 'eletekst
TELEVISIE
RevisieSj*!**'""'' 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
S^" and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België Tele 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
il S)oJ;hooltelevisie. Geschiedenis:

S>) Afl- 2: Beleid (historisch)
_° Ch* JHü_?/nie-AfL 16:verband tussen

.) u"ormule en eigenschappen.

_-*' Lu. I. Mosa- Braziliaanse seriels _■_> la Santos. Afl. 145.

k 5 f>oJu k' Animatieserie. Afl. 206.
J Ci vs x Jeugdserie rond
■%. 'serieuze weldoenersorgani-

'iSC!*** 1 de kabouter. 26-deligeUr^Serie- Afl. 12: De oude tuin.
iL^rria n 9 door derden. Pro-l> van de Socialistische Om-

iSii^^e'ingen en programma-

if» &ÜWs-bNe <~_CaPito°l- Nieuwe Ameri-
«_ recem Me van Corey A»en. Afl. 5.I}9anq "e van Taylor is volop aan
Cr Öe' h

aar geen sP°°r van Wally.
'S P66t_room,abriek- Presentatie:
C Het JS en Paskal Deboosere.
Oe*Jv._ psa,on- 6-delige BritseS^ene. Afl. 4. Cath is jaloers

van>^a vld een kaart krijg van
*.j* KunT bewonderaarsters.

_n, 's **<i.Illu

23.00 Family viewing. Canadese
speelfilm uit 1987 van Atom Egoyan.
Van woont bij zijn vader Stan en stief-
moeder Sandra.

00.25-00.30 Coda. Een middag lang,
van Michel van der Plas.

%David Hemblen en Gabrielle Rosé in 'Family Viewinq'
(België/TV 1 - 23.00 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.15 Tanzer vom Broadway. Ameri-

kaanse speelfilm ut 1949 van Charles
Walters. Josh en Dinah zijn als dans-
paar zeer succesvol, als echtpaar
minder.

16.00 heute.
16.05 Teufels Grossmutter. Verha-

len met Brigitte Horney, Peter Pasetti,
Lonie von Friedl, e.a. F.H. kan zijn ex-
vrouw Dorothea niet vergeten en
maakt daarom gebruikvan een trucje.

16.55 Programma-overzicht met de
gelukstelefoon.

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

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

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Mutter Langfinger. Jakes moeder
Elaine komt op bezoek.

18.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Tramp. Als de Tanners uitgaan geven
ze Alf een paar videocassettes met
stomme films.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Eva-Maria Thissen.

20.15 (TT)Ein Fall für zwei. Duitse
misdaadserie. Afl.: Bruderhass. Dr.

Franck en Matula werken voor ver-
schillende opdrachtgevers aan het-
zelfde geval.

21.15 Showfenster. Actueel amuse
mentsprogramma gepresenteerc
door Sabine Sauer.

21.45 Heute-Journal.

22.10 Bücher im Gesprach. Nieuw
verschenen boeken gepresenteerc
door Beate Pinkerneil.

22.50 Die Sport-Reportage. Met Bun-
desliga-voetbal; loting Europacup-
voetbal te Zürich. Presentatie: Her-
mann Ohletz.

23.15 lm Zeichen der Vier. Engelse
speelfilm uit 1983 van Desmond Da-
vid. Jaren geleden in India heeft Ma-
jor Sholto vijf mensen bestolen om
een schat in handen te krijgen.

00.45-00.50 heute.

" Rudolf Prack en Sabine Bethmann in 'Heimweh ...dort,
wo die Blumen blühn' (Duitsland 1 -20.15 uur)

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

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

318.
die haar bedreigde.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 W.O. II - Politiek van het min-
ste kwaad. 6-delige serie

21.25 Desktop publishing.
21.55-22.25 De kinderen uit Agadir.

Documentaire n.a.v. de aardbeving
30 jaar geleden (maart 1960).

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00-12.00 Schooltelevisie
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en Nederlands.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 24: De geur van de piste.
19.35 Alan B'Stard. De nieuwe

staatsman,Engelse serie. Afl: De
bunker van Haltemprice. Alan weigert
een petitie te ondertekenen voor het
verwijderen van Duitse oorlogsmis-
dadigers van Engels grondgebied.

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

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

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

21.02 ««De geschiedenis van de
soldaat. Ballet van JiriKylian op mu-
ziek van Stravinsky, uitgevoerd door
het Nederlands Dans Theater. M.m.v.
een ensemble 0.1.v. David Porcelijn.

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

22.45 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over recreatie. Afl. 5: Je kunt altijd
nog een café beginnen.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.50 Vacaturebank. 17.05
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Cubitus en Bouli. (herh.).
17.35 Paper dolls, 14-delige Ameri-
kaanse serie. Met: Lloyd Bridges, Mor-
gan Fairchild, Jennifer Warren e.a. Afl.
6. 18.30 Jamais deux sans toi, magazi-
ne. 18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Contacts, verkeerstips. 20.10 Rocky-
cyclus: Rocky IV, Amerikaanse speel-
film uit 1985 van Sylvester Stallone.
Rocky leidt met zijn gezin een rustig le-

ven. Af en toe ziet hij zijn oude tegen-
stander Apollo Creed nog. 21.40 Géné-
ration pub, 21-delige serie. Afl. 21: Les
bénéfices. Michaël en Hope kunnen
voor het eerst sinds de geboorte van
Jarney weer eens samen weg. 22.35
Weerbericht en laatste nieuws. 22.55-
-23.00 Bourse. beursberichten.______

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

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Eerste aflevering

nieuwe serie.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 ournaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Wedden dat?. Spelprogramma.

Presentatie: Jos Brink.
22.20 De Koos Postema Show.
23.20 Journaal.
23.30 The Odessa File. Amerikaanse

speelfilm uit 1974 van Ronald Nea-
me. 1963, Hamburg, West-Duitsland.
Een oudere Jood pleegt zelfmoord.
Hij laat een dagboek na dat in handen
valt van de freelance journalist Peter
Miller. Het dagboek beschrijft de in
feite onbeschrijfbare wreedheden,
massamoorden en martelingen van
de SS kapitein Eduard Roschmann in
Riga.

01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik, Les 2.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 27. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 7.

18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
Afl.: Spencer will nicht mehr.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Querköpfe. Schmitz Trans
World, reportage over het echtpaar
Schmitz.

20.45 In der Blumenschlucht.
21.00 Kulturszene.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30 West 3 Extra-Spiel. Kindergar-

ten, tv-film van Jewgenij Jewtuschen-
ko. (herh.). Herfst 1941.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Les maudits du
Kazakhstan, documentaire over kern-
proeven in Kazachstan. 20.45 Musi-
ques: Pianoconcert van Martin en aan-
sl. ballet van Kjersti Alverberg. (herh.).
21.45 Coup de film. 22.00 Nieuws,
weerbericht en beursberichten. 22.30-
-23.25 Histoire de laviation. (herh.).

TV5
16.05TVS Infos. 16.15 Envoye Special.
17.15 La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Recreation. 18.50 Club TVS. 19.00 Fu-
tur's. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Suomi. 21.00 Visa
Pour Le Monde. 22.00 Journal Télévisé
et Météo. 22.30 Ciné-Club: L'Affaire du
collier de la reine. 00.15-00.50
Concert.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.07 Het Ge-
bouw met om 7.07Act. binnenland
(7.30 Nws). 8 10 De tafel;9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland 10.06 i
Afd binnenland met o.a. Mediaru-
briek Lo en BORAT; 11.06 De bui- i
tenlandreportage, met BORAT; c
12.06 Afdeling binnenland. (12 30
Nws); 12.52 Bericht voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag 14.07 NCRV-V.I.P.- i
roem. 16.07 VARA Radio I vrijdag- I
editie. 17.30 Nws. 20.03 Country
style. 2103 Jazztime 22.03
NCRV-vrijdag-sport 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh. Wat een nacht, met om
0.02 Stemband. 2.02 De wollige
winternacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws 7.04 Echo.
7 10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12 04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 1404 Ratel
plus 15.30 Binnenlandse zaken.
16.04 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hitwerk.
18.04Radiojournaal 18.30De her-
sengymnastiek. 19.03 De burge-
meester is jarig 20.03 Hobbyvita-
minen. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuwS. 602 Ook
goeiemorgen 9.04 Goud van oud.
11.04 D'Rob of d'ronder. 13.04Ha,

die Holland. 1504 De Top 40.
18.04 Driespoor. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
H3-05 Nieuws voor doven en■"horenden.

jagers van het luchtruim. Na-f*" 1 over kiekendieven en de ge-

Wr* vrijdag is anders. Geva-ar -actualiteitenprogramma. Pre-#e: Mieke Lamers en Willibrord

■'"Journaal.
■'OO jaartekenfilm. Programma
Riv 9esch'edenis van de teken-f jVandaag: De jaren vijftig. Pre-
WdA Maud van der Kroon.«Katholiek onderwijs? Docu-■lre over ouders en de school-
r voor hun kinderen.

■'♦Journaal.
Ir'nts. Spelprogramma met be-

Nederlanders. Presentatie:
["Kramer.

'e'ebingo. Compilatie-pro-
Pa met de hoogtepunten uit de
rn9o-uitzendingen. Presentatie:

|W Glad ijs. Spelprogramma ge-doteerd door Berend Boudewijn.
"Brandpunt. Actualiteitenru-

Jkt geheim van de Sahara.
IS $e serie over de zoektocht naarleende. Afl. 6. Ryker probeert
gr*n°n te dwingen hem de weg! "*e Sprekende berg te wijzen.

Z^SO De stille oceaan. Neder-
£ speelfilm uit 1984 van Digna

](T (Herh.). De journaliste Marian
irs keert na lange tijd in Zuid-J^a te hebben gewoond terug
JJederland nadat haar minnaar

redenen werd vermoord.

_r

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 10.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie

Les 7.
09.00 Schooltelevisie.
16.00 Glück und Sicherheit für Bvd-

" dhas Kinder. Programma over bui-
tenschoolse vorming in Thailand.

16.30 New of the week. Nieuws in het
Engels.

16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Denkmalpflege für Geschich-

te und Kunst. Afl. 2.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 7. (herh.).

18.00 Italiën. Afl. 3: Widersprüchli-
ches Sizilien.

18.29 ■Fury. Die Abenteuer eines
Pferdes, jeugdserie. Afl. 22: Krafte
der Natur. (herh).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein
Sonnenschirm im Wind. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gerichtstag.
20.15 Menschen und Strassen. Alko-

hol am Steuer, documentaire en
vraaggesprekken over alcohol in het
verkeer.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Schnickschnack. Beurs voor i
verzamelobjecten. Presentatie: Mario
Schmiedicke.

21.45 Wortwechsel. Gero von Boehm i
interviewt Albert von Speer, zoon van
de architect.

22.30 Markplatz der Sensationen.
5-delige serie. Afl. 1. Kisch hoort van i
een roofmoord waarbij Frantisek Po- i
lansky verdacht wordt.

23.30 Klassik am Freitag. Serenade inr. 2 voor orkest in A, opus 16, van iBrahms, uitgevoerd door het Cham- iber Orchestra of Europe 0.1.v. Claudio j
Abbado. i

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert I: Lente! 8.00 Nws. 8.02 Vroeg
ochtendconcert II 9.00Het interna-
tionale concertcircuit: Malhis der
Maler, opera van Hindemith. 11.40
De- dirigent Wilhelm Furtwangler
(5). 12.30 Jazz op vier-concert
13.00 Nws. 1302 Operette 14 00
Orgels in stad en ommeland:' Vijf
eeuwen Groninger orgelhistorie
(12). 14.45Klein bestek. 1530 Uit
de schat der eeuwen. 16 00Crème
du baroque. 17.00 De cantates van
J S Bach. 17 40 The best ol brass
18 00 Nws 18.02 Musica Nova I
Musica electronica: Muz. uit Li-
tauen (3). 20.00 Nieuws 20.02
Europees Concert Podium: Koor
van de Griekse Radio en leden van
het Grieks Radio Symf. Ork. met
sol. (ca. 20 50-ca. 21.05 Muziek-
spiegel van Konrad Boehmer)
22.00 Horizon. 22 30 NOS Jazzge-
schiedenis 23.00-24.00 NOS Jazz

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws 13.10 Het Gebouw, met om

13.10 Standplaats Marconiplein;
13 30 Het interview; 14.30 Eurobu-

ro: 14.50 Muziek in het Gebouw;
15 10 Afd. onderzoek. 1530 Afd
Binnenland 16.35 Welingelichte
kringen 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine 17.55 Meded. en schip-
persberichten 1800 Nws. 18.10
Paulus de boskabouter. 18.20 Uit-
zending van Groen Links. 18.30
Homonos. 19.00 Progr voor bui-
tenl. werknemers 20.30 De bijbel
open. 20.55 België totaal 21 05
Schoolagenda 21 20 Zicht op Is-
raël 21.40-22.00 Theologische
verkenningen

RTL Plus
06.00 Lieber Onkel Bill. (herh).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

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

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

(herh.).
10.35 Messe - Markt - Meinung.

(herh.).
11.00 Dr. Med. Marcus Welby.

(herh.).
11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
grootRTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut schmeckt's. Culinaire tips.

Presentatie: Eva Muller.
15.30 RTL plus - Schön und Fit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenshow

met Iff Bennett.
16.30 Vater Murphy. Amerikaanse

serie. Afl.: Die falsche Entscheidung.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

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

rikaanse serie. Afl.: Alkohol gegen le-
ben. (herh.).

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

rie. Afl.: Flucht in die Freiheit.
20.15 Highway nach Nashville. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1986 van Alex
Grasshoff.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
23.00 Das Tier 11. Amerikaanse speel-

film uit 1984 van Phillippe Mora.
00.35 Keom'a - Melodie des Ster-

bens. Italiaanse speelfilm uit 1976
van Enzo G. Castellari.

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.
—' — .
SAT1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Die Beschwerliste.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Vandaag: Topmanager Gopher. 09.50
Teletip Koenen. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Tele-
shop. 10.30 Die Flut bricht los, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1976 van Earl Bel-
lamy. Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücks-
rad. 1.3.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05The real ghostbus-
ters. Afl.: Lord Kildarbys Vogel. 14.30
Teletip Reise. Aansl. Ihr Horoskop.
14.40 Love Boat. Amerikaanse serie.
Vandaag: Der KuGrauber. 15.30SAT. 1
Teleshop. 16.05 Paradise - Ein Mann,
ein Colt, vier Kinder. Amerikaanse
Western van Nick Havinga. Afl.: Der
verschwundene Ehemann. 17.00 SAT.
1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische
familieserie. Afl. Elternprobleme. 17.35
Teletip Test. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 ■Addams Family. Ameri-
kaanse komedie. Afl. Eine heikle Ent-
scheidung. 18.15 Die Ausgeflippten.
Amerikaanse comedyserie. Afl. Keine
Zeit mehr für die Liebe. 18.45 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 19.05 Glücksrad. Quiz-
show. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Drei
Engel für Charlie. Afl. Ein Engel ohne
Erinnerung. 20.55 SAT 1. Bliek. 21.00
Ich glaub', mich knutscht ein Elch.
Amerikaanse komedie uit 1981 van
Ivan Reitman. 22.55 SAT.I Bliek. 23.05
Venus im Pelz. Duits/Italiaanse eroti-
sche film uit 1968 van Max Dillman.
00.30-00.40 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14 02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
17 25-17 59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en informatie over Lim-
aurgse musici 17.55Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen

BRT2
5.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw
6 30, 7 00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
WA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
-let leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets 11.50 Het koe-
<oeksnest. 12.00 Limburg Van-
laag 13.00Nieuws. 13.10 Goed op
Vrijdag 14.00 Het algemeen be-

Mieuws 18 10 Hitriders 20 00Zig-
Zag. 22 00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-600 Nachtradio, (om
5 00 en 5.30 uur Nieuws )

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

Emerald forest.

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

Eurosport
06.00 International Business Report. I07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Motorsport. 10.30
Surfer magazine. 11.00 Basketbal.
13.00 Boksen. 15.00 Biathlon. 16.00
Biljart. 17.00 Avontuurlijke sporten.
18.00 Basketbal. 20.00 WWF Worste-
len. 21.30 Trax. sportmix. 22.00 Ski re-
port. 23.30 Formule 1 race programma.
00.00-02.00 Snooker.

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

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Contról.
12.30 Club MTV. 13.00 VJ Kristiane
Backer. 14.00 VJ Paul King. 17.00 3
From 1 at 5. 17.15 VJ Paul King. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 VJ
Paul King. 18.30 Week in Rock. 19.00
MTV Greatest Hits. 19.30 MTV at the
movies. 20.00 Saterday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes
21.30 Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes 23.00
MTV's Coca Cola Report. 23.15 VJ
Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück 7 15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch. 12 15
Veranstaltungskalender 12 50
Landfunk. 13.00 Treffpunkt Fri-
schauf. 1405 Schulfunk: Hier
spricht Schlumpfi, der Ver-
kehrsschlumpf! Auf dem Lande.
14.20 Musikzeit heute: Klassik
leicht serviert.ls 00 Nachmittags-
studio 16 05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste 18 10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12 15
Casinoparade 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd 17.00 RTL-Themen
17 15 RTL-Musikduell 17.50
Sportshop 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 2005 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30-4 05
Nachtexpress

KIJK ELKE
DAG

LIMBURG DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
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'fl[&, AAC \ GEZELLIG TJIT^ *$*&
__■___■ ____ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - L^—________^—__________!

_UME

___■_■ **? ~*^m\^^^^^m\ _____fl__L_______■: iZïljemxr _________■
_________■_______■ .fii 11 laßEnHil

urn damseh eeh ramp ?
_^I.ORH HAAR DECEHKAHP!

Inschrijven nieuwe leerlingen
Inlichtingen: vrijdag t/m zondag na 18.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

Vanavond
De grote nationale Disejockey kampioenschappen 1990.

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur.
Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger!

Perfect licht en geluid.
57184

ÉElke
zaterdag toporkesten

en V_f_ Morgen 24 maart:

üoèo^ EX-T.V.S.
Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek
* Eldorado infolijn 04493-4848 *

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 24 maart THE BAND

DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM
Zaterdag dansen met orkest

APOLLO-TRIO
l.v.m. karnavalsoptocht

zondagmiddag
geopend

Heden, vrijdag, in

Schuttershüske- Brunssum
gecostumeerd bal

met prijzen!!!
orkest: Check Mate

Aanvang 20.30 uur

Gemeenschaps-
huis Schimmert

zaterdag + zondag

DISCO
in Kamavalssfeer
i.v.m. optocht zondag

vanaf 14.00 uur geopend

||;, r^FrI|»|ni'Blli-JI?S«l ■Ül2||U___________________l

Vr. 23 mrt. Film- en Dansavond Optochtkomitee
18.00 uur Toegang gratis
Za 24 mrt. Gein Gezich
20.00 uur Cabaretgroep Veer en Vief.

Entree ’ 15,50// 12,00
Zo. 25 mrt. Lenteconcert
20.00 uur Landgraaf Symphonie Orkest i.s.m.

koor en orkest van de Stichting Muziek
Dramatische Produkties Limburg.
Entree ’ 19,50// 16,00

Wo. 28 mrt. Mevrouw Bijl
20.00 uur Nieuwe show van Martine Bijl.

Entree / 25,50// 21,00
Vr. 30 mrt. Der Bettelstudent
20.00 uur Operette van Carl Millöcker door

'Orpheus' Roermond
Entree ’ 29,50// 24.00

Za. 31 mrt. Concert Gerits-Koren
20.00 uur Entree ’ 15,00

Expositie: t/m 30 maart Fons Verhoeve, experimentele
fotografie.
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur, za.
10.00-12.00 uur.

&—\stadsschouwburg heerlen

MUZIEKPARADE. Toegang (kleine zaal)
gratis Premiere ELLA door

Volkstheater Heerlen 0.1.v. JosI Prop ’ 13,50: pasp. ’ 10,-.
MUZIEKPARADE. Toegang
gratis

__________■ ***■"■"■■■■ (kleine zaal)
HANS LIBERG. „Kadet No. ELLA door Volkstheater4711". ’ 18,50: pasp. ’ 14,-: Heerlen f 13,50; paps ’ 10,-.
JTP-Tip ’ 12,50

BE^EULS'TUDENT" Ooerette COLLEGIUM MUSICUMfanbarlSe, f 33^ _-'"BUR<f / ?*>■ PfP- "/ 3°.--/27. .pak/-,.-. rehreen/r5O.4iaar/6'";
LIMBRUGS SYMPHONIE IWlfffiWßffißlORKEST oI v Thomas mmMéé_________H__________■
Sanderling. Solist Boris LOEES HINNE EN
Berman, piano ’2O - - BRANDNETELE. Kaarten

> ’ 17,50 - / 15,50; pasp verkrijgbaar aan de kassa voor
’l4 50 23 en 27 maart af 12,50

Openingstijden kassa: ma t/m vr. 10.00-15.00 uur
Za. 10.00-12 00 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

Tiir ATCDDnAI ,|M'teM*Vanaf" 10■' Vertu,,«bM'cn I■ CMI UIDUl« inwisselbaart. alle nedertandse theaters I

lFjp^F Wijngrachttheater
l Rodahal
hfeM»r^[^ Kerkrade

Zaterdag 24 maart. 20.00 uur
ém fe Wijngrachttheater

„Manipulator" en „Underdog"
> PI Fenomenaal en ietwat griezelig

■S___ *"_. Poppentheater voor volwassenen
W&ÈFtft' Entree ’ 15,-; Passen ’ 10,50

Woensdag 28 maart, 20.00 uur
■_Êk W\\___\ Wijngrachttheater

EEN AVONTUUR MET
jj ■ EEN STAARTJE

HmBPÉI I Tekenfilm
K__f44jpU*é^i Woensdag 28 maart, 20.00 uur

Wijngrachttheater
■^■S»^" ANOTHER WOMAN

ÉFilm
van Woody Allen uit 1988

Met o.a. Gena Rowlands en Mia

Donderdag 29 maart, 20.00 uur
fr Wijngrachttheater

ORLANDO KWARTET
M.m.v. Isabelle van Keulen

Entree ’ 17.50,-; Passen

Vrijdag 30 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater

MINNA VON
BARNHELM
Westfalisches Landestheater
Entree ’ 17.50.-; Passen

’ 12,25
Zaterdag 31 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater

NEDERLANDS DANS
THEATER II
Entree ’ 17,50,-; Passen
’12,25

" Zondag 1 april, 18.00 uur
M>j«~vp| Wijngrachttheater
\{l\\ ijMIIDIvJ SPAANSE FILMAVOND:

__.fi1*lN_Ylf_l_iT I - De entreepriis voor een filmlilAllflimiJ bedraagt ’ 6,-
I - Twee films kosten ’ 10,-

- Twee films met etentje
(Spaanse vuurschotel of
paella) slechts ’ 15,-

U wordt verzocht telefonisch te
reserveren
Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa: di. - vr.:
10-16 u./za.: 10-12 u. /vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling.

mr „rrnnnu 2 iaar 9eldi9- Vanaf f 10~-
I Hpfl I tKHUN Verkrijgbaar en inwisselbaar bij

alle Nederlandse theaters.

ledere vrijdag, zaterdag en zondag
Vanavond 23 maart:

TONY SCOTT

Beekstraat 7, Schinveld, tel. 045-252975

Dancing-disco

Maastrichterlaan 116, Vaals HJH

__HHHHHHMiï3_nP'Q3?9HIHMHi

Zaterdag 24 maart

LOU AND
THE NEW STARS

Zondag 25 maart

LEE SOUND

__^^^^R^_r__^_____M_^_^r^_R9 X*] i»j vkt4

I^^^^^H * _____^^l ▼ï_r^

Hk_^j.ft__ii'i_^^nE_iS&__H*E_____________l ________________________ ■■■■■■^■■■■■■H

1 Discotheek JWIviert weer karnaval!!
„31 3kn |/j]l Zaterdag 24 maart Zondag 25 maart

r beri
Bocholtz ■■■^■B Geopend vanaf 19.30 uur Geopend vanaf 13.00 uufber ,

1 _ . -te (jq

.OTH£rW%^'E
'SWffTSfORMySHfEr '_1

■SUGAR AND SPICE' "■"NEEDLES ANDPINS' J
DCWT THROWYOUR LOVE AWAT T_i

WVE POTION NUUBERNINE' ___J
THE FORTUNES J

■FREEDOU COUE- FREEDOU GO'
YOWVE GOT YOUR TROUBLES' ■■■

l____atmUaii_JJ u
RES + INFO: VVV I
g(043)25.21.21 C

k_Tï^__l li^ fvvil I-<"<"__g_i:l U KllH_l *■>,■___Lè_r__f 13_____■___■_■_■ I*____.*_£ /HCT__r___TTTT__lf,(l''
___W_____É I J>m.-»7_> * l**\r___Fu*'i'U __■*_____■___■__■_______________■______( J '■E 1 ■■_______wT\^!_^__nTt^iï l ':>

PB______________________i______l \n\_t_\ \_WA\
Mm 1 kl<

Bmméém__JJH^IBHHHH I
■T ifjl IKaHk I Jjj|-i;

HHÉfi^ÉurTTn*'ft#i^^^^^^^^B f'''i:
Bm ' I 'f'l J3' I ' L I _l ■' '■WMÉMMÉfM I t(

■_o__iT\!_WiW \\Pi'■ '.^a ':\i _f'fli-i_i gpv.
__l"t_

__TffT!fSWT?R'B Ë/r<*______________l_b«UÉl mr^mm'-'

SSS-SSfeé
f'Sl

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

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

«■ -—\\ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 -7130 30phjrrij'rMïf 'J Ij' I'" jUjj''j'j |' V 'fl
_H " CTUCQTrDC INJ 1 5 Zalen me' een voor 'elk watwils' programma.

Kt - J I lILrl I Ll_-J IIN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

9 | : MICHAËL DOUGLAS. KATHLEEN TURNER
SB1: en DANNY DEVITO in lynlnilMm : THEWAROFTHEROSES

W' ' dagelijks 14.15. 18 45 en 21 15 uur I j_JH_,l .' ■_<fil_flJj^K ■ za. en zo 14.15, 16.30. 18.45 en 21.15 uur

"*fj_fc : URBANUS, Bea van der Maat en l_j!i__üJ_| lémvVÊÏJ^ : Willeke van Ammelrooy in: __T|ll\mÏ3_HS(y_l^_____!M
fcp|ÈE KOKO FLANEL AL IJiIjIWJttij^t dagelijks 14.30, 19 00 en 21.30 uur
£*-£*■£♦ 2a en 20 14 30- 16 30' 19 °° en 21 30 uur

■THi LmH TOM HANKS in WÊ WfiJlfM iBÜt
TURNER & HOOCH Ai.
dagelijks 14 00, 18 30en 3*oo uur
za en zo 14 00, 16 00, 18 30 en 21.00 uur __lWWf1'MIv/'ul4 Oscar-nominaties beste film, beste regie (Peter IA/A^kWJ■ I Weir), beste acteur (Robin Williams). beste script!
Hij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder _^_^_\\m___m_\_fmm§

';. maakte Robin Williams vervult een glansrol in Yjjfl_k.^fl
i DEAD POETS SOCIETY 12 J !■ Bil_ dageli|ks 14 00, 18 30 en 21 00 uur ______ _____J

jj za. en zo. 14.00, 16.15, 18.30en 21.00 uur ÜTV \__\_\
Een smeris op de rand van de afgrond ■ __.■ B___i^HtM
MICHAËL DOUGLAS in kv^Vj W_W

: BLACK RAIN 16J MÉSMRÏIj dagelijks 18 30 en 21 00 uur K|SjSttUUyjfl- j ■ vr, ma, di , do. 14.00, 18 30 en 21.00 uur

\ - Walt Disney Pictures presenteert
! ! '. een splinternieuwe tekenfilm /- -v; j . OLIVER&CO ( |

= NEDERLANDS GESPROKEN! _Wm^m_
■ : zaterdag en zondag 14 00 en 16 00 uur W_^ M

; n ; woensdag 14 00 uur A.L. **" ,F 7
\ J j(
! Een "ander" x_S__^_^__i /' '7^"~\- " 1 ■ _i , .. o. _3"__a_"!'"*'==_S_____ t- * ' '*L; a : " verjaardagsfeestjeïf^J^ü^^^^

U; Neem kontakt Pfr DEAD .J*
i etonsopÜl JPOETS:g|

Wij zorgen ook voor de Jwrs\ Kr
■ uitnodigingen. J=|L_ " M- 11 ov^v^it^i x

' _ _ _ _ - '_. _._._. -1 :-. ,_:.:_::::___-.v_:____v________ii*i*'

___________________________■___■_____■ mWeA

___YJlïiT3nllJ W)l>]l lv/ïï.Tn ■*■ "■^^B^BB^MU;_Kai^ajy^__Mfc_-----___________J HP"

■'"■■ ■ f Mg|gM|MyMMHnH "^ -JP.__________________n_.___l __F* <_____■_ lm.

__r T 9 mmWnmWm^^^' J______fP^^^T jtS^!f> 'TL.^ ,_^ tyi

.jjjjjJE^^M^^H^ _______Br .
I Svli WmmW^^-^fr^ K|/'" T^lt!i _^_, - **

Ligt uw hart in Limburgs natuur?b

r , _, A^Y-' i

a4r i

Bel of schrijf:
/$J Stichting het Limburgs Landschap

""^ST Kasteel Arcen
(w/vT"^) postbus 4301, 5944 zg Arcen

v® telefoon 04703-1840
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Van onze verslaggever
HOENSBROEK/SITTARD - „Ik
hoop dat er eindelijk iets veran-
dert in het college. Het moet toch
mogelijk zijn om eens met ande-
re partijen een coalitie te vor-
men. In ieder gevalzullen de mo-
gelijkheden onderzocht moet
worden." Met een flinke portie
enthousiasme staat de uit Hoens-
broek afkomstige Luc Winants,
student aan deKatholieke Leer-
gangen in Sittard, in de start-
blokken om het raadslidmaat-
schap te aanvaarden.

Woensdag haalde de lijsttrekker
van de democraten voldoende
stemmen om D66 een zetel in de
Sittardse raad te bezorgen. „We
hebben de deur gevonden, we

Student debuteert
met D66 in raad

zijn binnen. Nu nog de weg zoe-
ken om verder te komen," zegt
Winants.
Hij maakt op 1 mei samen met
zijn partij een entree in de raad.
De zenuwen gierden woensdag-
avond door zijn keel toen de uit-
slagen van de verkiezingen bin-
nenkwamen. Nadat de tellingen
van 34 van de 35 districten in Sit-
tard binnen waren, had zijn par-
tij nog te weinig stemmen voor

een zetel. Het wachten was op de
uitslag van Leyenbroek/De Kol-
leberg, en die zou pas een zucht
van verlichting geven voor zowel
D66 als WD: ze kwamen ermee
op respectievelijk één en twee
zetels.
De belangstelling van Winants
voor politie bestaat overigens al
langer. Jaren geleden was hij te
vinden onder de Jonge Demo-
craten, en zon twee a drie jaar'

geleden besloot hij zich bij D66
te voegen. En nu Winants als eer-
ste D66-raadslid in Sittard te
boek komt te staan, voelt hij zich
de komende vier jaar zeker nog
gebonden aan deze stad.
Met de hand op hart belooft Luc
Winants dat hij zich in elk geval
de komende vier jaar duidelijk
zal profileren. „We hebben met
de campagne pionierswerk ver-
richt. Met een budget waar je je
kapot om kunt lachen, hebben
we ons best gedaan om zoveel
mogelijk bekendheid te krijgen.
Mijn kop kwam zo groot op de af-
fiches dat ik af en toe dacht: 'Ik
word er niet goed van. Maar we
wilden ons per se laten zien."
Hoe groot het budget dan was?
Winants kan er inderdaad om la-
chen: tweeduizend gulden.

Opname nieuwe bewoners gestopt Sociaalplan personeel

Heisterberg verdwijnt
door joos philippens

HEERLEN - Het pension
Heisterberg in Hoensbroek,
waar momenteel honderd
mannen onderdak vinden,
houdt uiterlijk 1 januari 1992
op te bestaan.

Er worden met onmiddellijke in-
gang geen nieuwe bewoners meer
aangenomen en de huidige bewo-
ners moeten opgenomen worden in
de diverse 'reguliere' instellingen.
Voor het personeel zal men een so-
ciaal plan incasu een afvloeiingsre-
geling opstellen.

Dit is het resultaat van onderhande-
lingen tussen het Streekgewest en
de Stichting Huisvesting Alleen-
staanden (SHA). Het contract komt
op 23 april aan de orde in de Ge-
westraad.

Het Streekgewest biedt Heisterberg
verder een subsidie van 148.000 gul-
den voor dit jaar, waarmee de ex-
ploitatie (vrijwel) rond is.

Als officiële reden voor het ophef-
fen van Heisterberg worden de
structurele tekorten genoemd, die
optreden doordat veel kosten ge-
maakt moeten worden voor begelei-
ding wegens 'concentratie van pro-
blematieken'.

Onderdak
Voornaamste probleem zal nu zijn
onderdak te vinden voor de bewo-
ners en het personeel. Gezien erva-
ringen uit het verleden mag ver-
wacht worden dat het voor een aan-
tal mannen uiterst moeilijk wordt
om te wennen in een bejaardenhuis,
psychiatrische inrichting of verzor-
gingshuis. Door diverse betrokke-
nen is al de zorg uitgesproken dat
sommige mannen op straat terecht
komen.
De situatie rond het personeel is ze-
ker zo gecompliceerd. Bestuurder
Jos Zuidgeestvan het Streekgewest
zal in overleg treden met de vakbon-
den om te zien in hoeverre er gelijk-
soortig werk elders voor hen te vin-
den is.

Mijnwerkers

vangnet voor mensen voor wie ner-
gens anders plaats was. De gemeen-
te Heerlen verleende tot dit jaareen
exploitatie-subsidie, maar stopte
daarmee omdat Heisterberg een
(boven)regionale functie heeft.

In het vijfenzeventigste levensjaar
valt dus spoedig hiermee het doek
voor de instelling, die toendertijd
werd opgericht voor alleenstaande
mijnwerkers, veelal uit het buiten-
land. De laatste jaren fungeerde de
Heisterberg voornamelijk als op-

aecilia
„. natuurlijk geen steek I

**er geworden toen we in I

!A^ kolom schreven dat het IPtoarsconcert van harmonic I
Mlecilia in Nieuwenhagen I
"ternndt op een zaterdag in I
*rt- Nu, dat concert wordt
Waande zaterdag 24 maart
P^den in de Harmoniezaal.
■""tecüia zal samen met het

St. David uit Sim-
föd en het Landgraafs I
'"enfcoor St. Jozefde sterren I
"le hemel spelen.

Beurs
"Oclit u nog behoefte hebben'kleding of speelgoed maar
rjiiet al te veel geld aan uit
*-" geven dan hebben we een
?°or u. Komende zondag na-
Wc houdt de stichting Zymo-

-2J1 tweede hands kleding- en
'"floedbeurs aan de Prinsen-
j*"ll te Hoensbroek. De op-
/Hïst is bestemd voor devrou-

van de stich-
L öe beurs is geopend vanu° tot 15.00 uur.

Spinnen

i 1een pakt ze gewoon van
**ur, de ander gruwelt als
'eentje ziet. Het is vreemd
W met onze reactie op het
leen spinnen. De Rijksuni-
teit in Maastricht gaat

de mensen, die echt
zijn voor spinnen van die

f af te helpen, daartoe
t zelfs met eenspeciale eur-
ostart. Wij (de redactie van
'wiburgs Dagblad) zouden
9 in contact komen met
*n die het Spaans be-
°d krijgen als ze een spin
Dus rijzen U de haren te
'ais zon harige spin uw
kruist, dan moet U bij ons
'45-739260.

Kaarten
A ht- er liggen nog 'n paar. ten te wachten op liefheb-
jjl onvervalst dialectto-
l^,' vanavond presenteert to-
Aereniging Ongeros in Am-
!li,<.,ac*e *^e 'cra'cer 'Semper Fi-

onder regie van 'goud-kptje' No Adriolo. Wie erbij
i^ZlJn moet zich haasten, bij
f,. Ja-n van Cep en drogisterij
j^en liggen nog enkele toe-li^sbewijzen. Toneel is popu-

Hl !n Amstenrade, want de
]^A°-atste) voorstelling die\Ajnavond op de planken
s»l gebracht is helemaal uit-kocht!

Parkeren
iA politie van Kerkrade
(y de draad weer opgepakt,
C' vorige maand bijzonder
\A. gecontroleerd werd op

en hon-
*h *n gehaaste automobilis-
1^ *n bekeuring rijker u>er-
'A et 'offensief is nu ingezet
"«r^ foutparkeerders. Het
,ei Tao-dse korps wist deze

< , il veertig automobilisten
1".).|.etrappen op hinderlijkeerovertredingen.

Zwemmen
Ie Q^ve de her en derversprei-
ÏNq.lches moeten geloven
föri *^ at hoe/t niet- is er in
"\t.?n een Club van Actieve
<-e>, Remmers opgericht. In■ stu.Uüo*rrio Tnani/est zet het
h Ar uiteen waarom de club
S^be. leven is geroepen: 'Tot
*Vrrerittg van het lot van de
*e n n<i'i"en en met het oog op

"* stn!?.erenc^e ondergang van
% £<*'. De club hee/t ook met-
steaar een drietal eisen op
Wk ’ öe^et: I. Het slopen vanN laTeminrichtin9,en en het

'°Pen _>an alle zwem-V7ll. ' Een verbod zich in het
Nfti_.ar uit te laten cwer
Aha en en 3. Het vervallen
\'s ren van alle zwemdiplo-

Zwemmen (2)
'H „, la wil worden van de

volaens het manifest
_^'*io_l Qan een aantal strenge
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Het huidige pand zou voor een paai
miljoen verbouwd moeten worden

" Voor deze bewoner
van de Heisterberg zal
de sluiting van het
opvanghuis een ramp
betekenen. Foto:

MARCEL VAN HOORN
Jussen moet zetel
aan Hoen afstaan

Brunssum haantje de voorste met collegeprogramma

en dat terwijl geen enkele overheid
interesse had in het geven van fi-
nanciële steun, omdat Heisterberg
zich op het terrein van allerlei ande-
re zorginstellingen zou begeven.
De financiële steun van het Streek-
gewest met de daaraan gekoppelde
sanering betekent zowel deredding
alsde doodop termijn voor de jarige
instelling.

Vrouw veroordeeld
voor steunfraude

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een 59-jarige
inwoonster van Kerkrade is door
de Maastrichtse politierechter
wegens valsheid in geschrifte
veroordeeld tot acht wekenvoor-
waardelijke gevangenisstraf met
een proeftijd van twee jaar.
De alleenstaande vrouw, dieeen
bijstandsuitkering geniet, nam
in juni 1987 een baantje aan als
schoonmaakster. Zij verzuimde
daarvan op haar inkomstenfor-
mulier melding te maken en be-

nadeelde de gemeenteKerkrade
tot februari 1989 daardoor voor
13.000 gulden. De vrouw dacht
dat zij per maand maximaal vier-
honderd gulden mocht bijver-
dienen.
De officier van justitieeiste geen
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. Hy wil terugbetaling van
de schuld aan de gemeenteKerk-
rade. De politierechter sloot zich
bij die eis aan, mede omdat de
vrouw nog nooit eerder met jus-
titie in aanraking is geweest.

gramma's. De gemeente wil dit col-
legeprogramma feitelijk voor 1 mei
uitwerken tot een concreet beleids-
plan, binnen het kader van het zoge-

Overigens worden de raadsleden
van Brunssum op 1 mei beëdigd.
Ook zullen dan de nieuwe wethou-
ders worden gekozen.

De nieuw gekozenraadsfracties van
Brunssum hebben gistermorgen
trouwens al gesproken over de tot-
standkoming van het collegepro-
gramma, aan de hand van door de
partijen gemaakte verkiezingspro-

heten 881-project (innoverend be-
stuur).

Tijdens de bespreking gistermor-
gen zijn verschillende data geprikt
waarop vergaderd zal worden. Tij-
dens deze meetings zullen alle
raadsfracties de tien belangrijkste
punten uit hun verkiezingspro-
gramma's aanvoeren en tevens een
omschrijving geven van de centrale
politieke doelstelling. Aan de hand
van die informatie wordt het colle-
geprogramma samengesteld, dat op
zeer brede steun van de raad moet
kunnen rekenen.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Wegens afspraken
binnen de Borgerfractie moet Jo-
han Jussen zijn raadszetel afstaan
aan Theo Hoen. Hoen stond op de
veertiende plaats van de kieslijst,
maar behaalde woensdag meer
stemmen dan Jussen, die op de zes-
de plaats stond.
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IJzersterk
In de voorspellingen werd
uitgegaan van de onder-
gang van de lokale partijen.
Maar (ook) in de Oostelijke
Mijnstreek kwamen ze ijzer-
sterk terug. De 61 zetels van
1986 werden uitgebouwd
tot 70. De helft van die winst
was te danken aan de
Groepering Heerlen-Noord
(met Rein Hummel), die van'

twee naar zeven schoot.Hoe kan deze opmerkelijk gunstige uitslag voor ac iokuikh ver-
klaard worden? Feit is dat in de meeste gemeenten in de Oostelijke,
Mijnstreek na de grote winst van de PvdA vier jaar geleden een
'landelijke' coalitie PvdA-CDA tot stand kwam. De grootste lokale
partijen als Gulpers (Landgraaf), Lenoir (Nuth) en BBK (Kerkrade)
belandden in de oppositiebanken. Da* leek het begin van het ein-
de voor de lokalen. Maar: ze gingen verbeten de strijd aan, vech-
tend voor een soort laatstekans. Met een politiek die meer geba-
seerd is op de plaatselijke bekendheid van de kandidaten dan op
een breed verkiezingsprogramma. Een succesvolle strategie, om-
dat de landelijkgeoriënteerde politiek op gemeentelijk niveau blijk-
baar niet helemaal is overgekomen. Waarom moet de PvdA daar-
voor boeten, en niet het CDA? De PvdA had landelijk de wind al
tegen, maar mag het zich ook aantrekken dat de partij zich in veel
gevallen niet duidelijk genoeg heeft geprofileerd ten opzichte van
partner CDA. De PvdA was zó blij eens te kunnen regeren in de
Oostelijke Mijnstreek dat er vele liters water bij de coalitie-wijn
werden gedaan. Voor veel PvdA-stemmers was 'hun' partij onher-
kenbaar geworden, en ze kozen daarom woensdag voor kandida-
ten van de lokalen. Het ligt dan ook aan de opstelling van de PvdA
in de komende vier jaar of de lokale partijen hun huidige positie
behouden dan wel verliezen.

J.P.
V J

Schreijen: 'Coalitie zal snel rond zijn '

CDA Voerendaal
lonkt naar PvdA

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Als het een
beetje meezit, is medio volgende
week al bekend welke partijen een
coalitie gaan vormen in de gemeen-
teraad van Voerendaal. Dat is de
stellige overtuiging van CDA-frac-
tievoorzitter Schreijen. Zijn partij
kwam als grote overwinnaar -van
drie naar vijfzetels- uit de plaatselij-
ke verkiezingen tevoorschijn. Het
CDA is van plan nog dit weekeinde
met de coalitiebesprekingen te be-
ginnen.

Schrijen wilde daar gisteren nog
niet op vooruitlopen, maar liet wel
doorschemeren .vooral de PvdA als
een serieuze coalitiepartner te be-
schouwen. „In principe zijn we be-
reid om met iedere partij samen te

Geldboete voor
voor mishandeling

.Van onze verslaggever
MAASTRICHT — Een 55-jarige
Heerlenaar is wegens mishandeling
van zijn echtgenote door de Maas-
trichtse politierechter tot een voor-
waardelijke boete van 350 gulden
veroordeeld. Hij had zijn vrouw in
juni van vorig jaar met een pan en
een schoen geslagen. Het resultaat
waren schrammen en twee blauwe
ogen.

Moeder en
dochter

in de fout
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Maastrichtse
politierechter heeft gisteren een
moeder en haar dochter uit Heerlen
veroordeeld tot een boete van 400
gulden en een voorwaardelijke ge-
vangenisstraf van twee weken we-
gens heling.

Een vriend van de dochterbracht in
augustus 1988 een gestolenbankstel
mee naar de woning van de Heer-
lense om zo zijn huurschuld af te
lossen. Later volgde gestolen kle-
ding en schoonmaakartikelen. De
21-jarige vrouw gaf het meubelstuk
aan haar 48-jarige moeder. Volgens
de officier van justitiewisten de bei-
de vrouwen heel goed, dat het hier
om gestolen goederen ging. De
dochter heeft de heling bovendien
ook toegegeven.

Gewonden
in Jabeek
Van onze verslaggever

JABEEK - Twee automobilisten
zyn gistermorgen om 11.45 uur ge-
wond geraakt bij een verkeersonge-
val op de tertiaire weg in Jabeek.
Mevrouw W. uit Brunssum verleen-
de geen voorrang aan de auto van
Van D. uit Hoensbroek. De gewon-
den zijn in het ziekenhuis opgeno-
men. De materiële schade was aan-
zienlijk.

werken, maar ik vind dat we de ver-
kiezingsresultaten niet uit het oog
mogen verhezen. Naast onze partij
heeft ook de PvdA goed gescoord",
aldus Schreijen.
Een coalitie CDA/PvdA zou acht
van de vijfien zetels gaan bezetten.
Een krappe meerderheid geeft
Schreijen toe. „Vandaar dat ik niet
uitsluit dat we ook de WD nog zul-
len benaderen".

Onduidelijk
Overigens gaat F. Moonen van de
gelijknamige raadsfractie in Voe-
rendaal de enige zetel die zijn partij
woensdag behaalde zelf bemannen.
Aanvankelijk bestond daarover eni-
ge onduidelijkheid omdat de num-
mer twee op de lijst, T. van Oppen,
meer stemmen behaalde dan Moo-
nen. Maar volgens Moonen is al voor
de verkiezingen afgesproken dat de
lijsttrekker te allen tijde voorrang
zou krijgen.

(ADVERTENTIE)

De traiteur van
- Limburg voor al uw
feesten groot of klein

Geleenstraat 16
6151 EX Munstergeleen

L 04490 - 15841 22995 A

Pa en dochter
in raad van
Simpelveld

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Door vier stem-
men (141-137) meet te behalen
dan partijgenoot Jo Reijnders
heeft de 29-jarige Simpelveldse
Anja Widdershoven-Frijns afge-
lopen woensdagavond de vierde
zetel van de fractie Franssen-
Frijns in dewacht gesleept. In de
komende vier jaar zal zij met
haar vaderBèr Frijns, wethouder
ruimtelijke ordening, openbare
werken en volkshuisvesting,
deel uitmakenvan de 15-koppige
raad in Simpelveld. De combina-
tie vader-dochter is in de ge-
meentepolitiek yjrij uniek omdat
artikel 23 ( het is verboden dat
twee familieleden in de raad zit-
ten) nog niet zo Lang geleden is
opgeheven. De orthopedagoge
Anja Widdershoven-Frijns gaat
zich specialiseren op het gebied
van emancipatie, kinderopvang
en welzijn.



t
Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie din-
gen waarvan hij in dit leven heeft mogen genieten,
delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Dries van der Velden
echtgenoot van

Fiena Honneff
Hij overleed op 83-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Schaesberg: Fiena van der Velden-Honneff
Schaesberg: Willy van derVelden

Reike van derVelden-van Zeijl
Schaesberg: Leny Demont-van der Velden

Hub Demont
Marco en Barbie
Familie Van derVelden
Familie Honneff

6371 GN Landgraaf, 22 maart 1990
Streeperstraat 54
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 26 maart as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis zaterdag 24 maart om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgseving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
In de gezegende leeftijd van 90 jaar, overleed he-
den, in huize van Espen, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, tante en
nicht

Maria Hubertina
Weusten

weduwe van

Antonius Hubertus
Leunissen

Schin op Geul: B. Odekerken-Leunissen
Eygelshoven: T. Steijvers-Leunissen

Sibbe: A. Last-Leunissen
Voerendaal: H. Leunissen-Knubben

Eygelshoven: M. Steijvers-Leunissen
Amstenrade: P. Leunissen-Knols

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Fam. Weusten
Fam. Leunissen

Valkenburg, 22 maart 1990
Corr.adres: Hanewei 16, 6305 AV Schin op Geul
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrrafenis, zal
plaatshebben op maandag 26 maart as. om 10.30
uur in de H. Jozefkerk te Broekhem.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zondag om 11.30 uur zal de dierbare overledene
bijzonder worden herdacht in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium van de begra-
fenis- en crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43, aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij
ons gedurendezijn leven heeft omringd, geven wij
u met droefheid kennis dat heden, in zijn eigen,
vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Nicolaas Goessens
echtgenoot van

Bertha Hermans
Voorzienvan het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 73-jarige leeftijd.

Geleen: Bertha Goessens-Hermans
Geleen: Liesbeth t

Roermond: Harrie en Bep
Nico, Nadine

Geleen: Jan en Mart ha
Willy, Matfa

Geleen: Wil en Elly
Jeroen, Wendy

Geleen: Karel
Geleen: Jos en Marianne

Els
Spaubeek: Nic en José, Jorna, Renzo

Geleen: Piet en Marlies
Cindy, Jenny

Geleen: Jeanne
Haarlem: Annemiek en Gerard

Familie Goessens
Familie Hermans

6166 AP Geleen, 21 maart 1990
Pieterstraat 59
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 24 maart as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus enPetrus te Oud-Ge-
leen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen heden, vrijdag
23 maart, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Op 16 maart 1990 is onze lieve moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Maria Dahlmanns
weduwe van

Maurice van den Bosch
na een liefdevolle verzorging in deVerpleegkliniek
Heerlen, paviljoen 38, op de leeftijd van 90 jaar
overleden.
Rosmalen: Hilde en WimDamen-van den Bosch

Heerlen: Marthe en Hans
Orboas-van den Bosch

Landgraaf: Paul en Annie van denBosch-Snijders
Heerlen: Jan en Til van den Bosch-Gorissen

en haar klein en achterkleinkinderen
Corr.adres: Cicerostraat 36, 6417 XC Heerlen
We hebben moeder in besloten familiekring begra-
ven.

t
Na een moedigen waardig gedragenlijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 61 jaar, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Pierre Philippen
echtgenoot van

Lies Simon
In dankbare herinnering:

Sittard: Lies Philippen-Simon
Sittard: Netty Bakkes-Philippen

Henry Bakkes
Patrick, Debbie, Sandra

Sittard: René Philippen
Marij Philippen-Janssen
Familie Philippen
Familie Simon

22 maart 1990
Anjelierstraat 19, 6134 TJ Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 26 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van zaterdag 24 maart
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor de
toekomst is heden na een moedig gedragen ziekte
van ons heengegaan, mijn man, onze papa, zoon,
broer, zwager, oom en neef

Alphons (Funs)
Lenaerts

echtgenoot van

Marleen Nix
Hij overleed op de leeftijd van 35 jaar.

Marleen Lenaerts-Nix
Leopold en Miranda
Sebastiaan
Familie Lenaerts
Familie Nix

6369 AJ Simpelveld, 21 maart 1990
Pleistraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 26 maart om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld, waarna begrafe-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
In de avondmis van heden vrijdag 23 maart om
19.00uur zalFuns herdacht worden in voornoemde
kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, op 70-
-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van het'h. oliesel, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, mijn opa,
zwager, oom en neef

Chiel Strijkers
echtgenootvan

Mia Damoiseaux
Urmond: Mia Strijkers-Damoiseaux

Beek: Marly
Grevenbicht: Bert en Lies

Geleen: Jos en Fien, Michel, Nancy
Urmond: Ity en Theo, Sabine, Michelle

Familie Strijkers
Familie Damoiseaux

6129 CW Urmond, 22 maart 1990
Beekstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 26 maart om
10.30 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Oud-
Urmond.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis zaterdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
heden, vrijdag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot
19.00 uur en zaterdag en zondag van 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

In plaats van kaarten
Voor de overweldigende belangstelling, devele condoleances, de prachti-
ge bloemstukken, een overvolle kerk, maar ook de stille handdrukbij het
overlijden en debegrafenis van onze lieve vader en schoonvader en aller-
liefste opa

Ed Reubsaet
willeh wij u langs deze weg van harte dank-u-wel zeggen.
Het isvoor ons een troost dat depijn en het verdriet van het zo plotselinge
afscheid door zeer velen gedeeld wordt.
Om hem te gedenken, maarvooral te dankenvoor het vele dat hij voor ons
heeft betekend, nodigen wij u bij deze uitvoor de zeswekendienst, welke
gehoudenwordt op zaterdag 24 maart a.s. om 19.00uur in deparochiekerk
van de H. Eligius te Schinveld.

Kinderen en kleinkinderen Reubsaet
Schinveld, maart 1990

Dankbetuiging M
Wij danken u van harte voor de belangstelling en het medeleven bij h<
overlijden van mijn lieve echtgenote, onze goede moeder, schoonmoed*
en oma -m-

Catrien 'Savelkoul-Thissen
De volle kerk, de vele bloemen, condoleances en troostende woorden va*j^
familie, vrienden, buren en bekenden, hebben ons zeer ontroerd, steun emm
troost gegeven. j
Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen. <^

Laurent Savelkoul
kinderen en kleinkinderen

Wahlwiller, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 25 maailfa.s. om 10.30 uur in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller. W

t
De Heer is mijn herder.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven steeds heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, na een liefdevolle verzorging in het
bejaardencentrum de Kruisberg te Brunssum, op
de leeftijd van 87 jaar, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Gijsbertha
Schut
weduwe van

Petrus Hubertus Riemersma
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Schut
Familie Riemersma

Brunssum, 22 maart 1990
Corr.adres: dhr. G. Huijzers,
Lijsterstr. 1, 6414 EJ Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag27 maart as. om 13.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het be-
jaardencentrumde Kruisberg te Brunssum.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Geheel onverwacht, overleed, op 77-jarige leeftijd,
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Pierre Simons
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: J.A. Simons

H.A. Simons-Bonten
kinderen en kleinkinderen

Roosteren: M.C. Ophelders-Simons
N. Ophelder.
kinderen en kleinkinderen

6116 AP Roosteren, 21 maart 1990
Kokkelertstraat 29

De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
zaterdag 24 maart om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren, waar-
na per auto naar het kerkhof aldaar voor de begra-
fenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Heden, vrijdag 23 maart, om 19.00 uur herdenking
in de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 17.00tot 17.45
uur in het mortuarium van begr.ond. Peusen,
Kloosterstraat 31, Susteren.

t
Dankbaar voor al het goede dat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat heden, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
85 jaar, zachten kalm van ons is heengegaan, onze
lieve tante, nicht en oud-tante

Jess Loven
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

De bedroefde familie:
Weert: familie Van deLaar-Loven

Swalmen: familie Kuypers-Loven
Meerssen: familie Loven

6042 HM Roermond, 20 maart 1990
Mariagardestraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 24 maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Geest, waarna de begrafenis op het r.-k.
kerkhof Kapel in 't Zand.
Bijeenkomst in de kerk, waar vanaf 10.30 uur gele-
genheid tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag zal er onder de avondmis van 18.30 uur
voor haar worden gebeden.
Jess is opgebaard in het mortuarium van het St-
Laurentiusziekenhuis te Roermond; bezoek van
17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van

Sjef Oostwegel
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. H. Oostwegel-Hommes
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 25 maart a.s. om 11.30 uur
in de kerk van St. Pieter op de Berg te Maas-
tricht.

Il" ' I
t

Te plotseling, te onverwacht, is van ons heenge-
gaan, mijn echtgenote, onze moeder, schoonmoe-
der en oma

Elisabeth Kremers
echtgenote van

Lambertus Vrolijk
Zij overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: L. Vrolijk
Voerendaal: Trees Latten-Vrolijk

Fer Latten
Torn en Bart

Landgraaf: Gerry Gardier-Vrolijk
Ton Gardier
Jolie en Bob
Ruud Vrolijk

6415 GT Heerlen, 21 maart 1990
Heemskerkstraat 87
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 maart as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis heden, vrijdag 23 maart, om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijksvan 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het overlijden, ge-
sterkt door de h. sacramenten der zieken van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrud Tijlkowski
echtgenote van

Gerard Houben
in de leeftijd van 61 jaar.

Heerlen: G.B. Houben
Heerlen: José, Wilma en Robert

Jos en Jolanda
en kleinkinderen

6414 PJ Heerlen, 21 maart 1990
Rozenstraat 20
Avondwake, heden vrijdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de Christus Koningkerk te Nieuw Einde-Heer-
lerheide zal de plechtige uitvaartdienst gehouden
worden op zaterdag 24 maart om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Kampstraat te Heerler-
heide.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.00tot 17.00 uur in derouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen.
Hoewel wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

tAnna Reinders, 65 jaar, weduwevan Thei Dings,
Brouwerslaan 1, 6093 GG Heythuysen. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag
24 maart om 10.30uur in deparochiekerk van de H.
Nicolaas te Heythuysen.

tAna Seegers, 88 jaar, weduwe van Franciscus
Vos, Gasthuisstraat 5, Echt. Corr.adres: Wilhel-

minalaan 45, 6107 AJ Stevensweert. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 24
maart om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Ste-
phanus te Stevensweert.

tFrans Smeets, 81 jaar, echtgenoot van Truus
Vestjens, Olieslagersstraat 137, 6044 TD Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 24 maart om 12.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medeleven
en belangstelling, alsmede voor devele condolean-
ces en bloemen bij het overlijden en de uitvaart van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Sjeng Bemelmans
betuigen wij u langs dezeweg onze hartelijke dank.

Mevr. M. Bemelmans-Buyzen
kinderen en kleinkinderen

Merkelbeek, maart 1990
Geerstraat 14
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van deplechtige
zeswekendienst op zondag 25 maart om 10.00 uur
in parochiekerk St. Clemens te Merkelbeek.

L_______________________^^__a_____________________________J

l tWij bedanken u allen voor de harteli
condoleances, bloemen, h. missen en
geleiding naar de laatste rustplaats ]
mijn lieve echtgenoot, en mijn vader Ej^j

Louis Bosch f**leg
Dienie Bosch-Vonken 'rste
Nico Bosch me

De plechtige zeswekendienst zal plai*?^
vinden op zondag 25 maart a.s. om l£ >
uur in de St. Martinuskerk te Beek. ,de l

■______________________m____________________________^VOO
mmmmm~mm^^^*frieei

In plaats van kaarten j^J
Voor de vele blijken van medeleven on' dgra
vonden bij het overlijden en de begraft
van

Clara Ortmans 5S~ lok;
betuigen wij langs deze weg onze harteli ze\
dank. 'gesl
Een bijzonderwoord van dank aan thuiszd met
bureau Zuijdwijk Landgraaf. leg

Familie Ortmans "De plechtige zeswekendienst wordt gehtij j
den op zaterdag 24 maart om 19.00 uur intradparochiekerk van de H. Jacobus de Meerdt aar
te Bocholtz. ._mi

—f '^ïmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Z «esl
Voor de vele persoonlijke en schriftelijke blij' eCo
van medeleven en belangstelling ons betoond,
het overlijden en de begrafenis van \y-j

Leonie stei-

Lemmens-Gelissen
betuigen wij u onze oprechte dank. \.

J. Lemmens
en kinderen »

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenwoiv %
op zaterdag 24 maart a.s. om 19.00 uur in de St. L 'listuskerk te Neerbeek.

'VVandaag is het een jaar geleden dat wij afscW
hebben moeten nemen van mijn lieve vrouv/
moeder y.

Marlie
Verbunt-Rutten fehi

De mis voor de eerste jaardienst wordt gehou^e
op zaterdag 24 maart a.s. om 19.00 uur in de p'fce
chiekerk H. Hart van Jezus te Schandelen. .>i.ee

Dhr. C. Verbunt, Henk en Manviar—Jüt,
of

Het is al weer een jaar geleden dat wij afschj^oi
moesten nemen van onze moeder, schoonmoe<*iSe 1
oma en overgrootmoeder '"ej.

lenMia Ververs-Geelen £mei
Tot intentie hiervan zal de plechtige jaardie1gev
worden gehouden op zondag 25 maart 1990 a.s.' Hog
11.00 uur in de Pauluskerk te Sittard-Limbrich' dag
veld. Ooi,

Kinderen en kleinkinderen Qoi

De plechtige eerste jaardienst voor mijn ech« &tii
noot, onze vader en opa

.__

Jozef Renkens
zal plaatsvinden op zondag 25 maart a.s. om 1
uur in de St. Jozefkerk te Kaalheide. de

Mevr. A. Renkens-Schnitzi
kinderen en kleinkinderen -.

Kerkrade, maart 1990

Op 28 maart is het een jaargeleden dat wij afscWj
moesten nemen van mijn vrouw, onze moeder, <n
en overgrootmoeder

Marie Bindels-
v.d. Water

De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zaterdag
maart a.s. om 19.00 uur in de St.-MartinuskerK
Geulle.

Dhr. G. Bindels
kinderen, kleinkind?^
en achterkleinkind

De plechtige eerste jaardienst van

Cees Kok
zal plaatsvinden op zondag 25 maart om 1115,
in de kerk van de H. Geestparochie te Brunss1*
Noord.

M. Kok-Vaessen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, Landsheerstraat 13, 6441 EP BrunsS 1*

j

HM-_IM-__i^^^i^H______^_^B^^^aH______________________________________________________a_H_-^a^BM^_ Als u ons voor 12 uur n l
"-f,' Limburgs Dagblad" L£ I

(Ml r\j ’*/*ftl/YQ 's ochtends belt, staat uw Dd

"^ _L_^^M_ PICCOLO de volgende dog al 045-71 0066in het Limburgs Dagblad. \Ë~*Ë Ë W w mXËXË

_______,________________
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de ledenvergadering van PNL
voorstel van de steunfractie

is het echter onwaar-
Mijk dat de Statenfractie zich
r tegen zal verzettten, meldt het
'dgraafse Statenlid Jos Winthae-

Aanleg van de Oost-westbaan ligt
°elig in de PNL, een bundeling
lokale partijen in Limburg met
zetels in Provinciale Staten,

'gesloten groeperingen verschil-
let elkaar van mening over de
'eg van de nieuwe baan, waar
kabinet nu haast mee wil ma-
'\Zo is bij voobeeld de grootste
'ij in de gemeenteraad van Nuth,
'ractie Lenoir (zeven zetels), te-
f aanleg omdat de inwoners van
pmeente dan met geluidoverlast
Rmpen krijgen. Andere bij PNL
[gesloten lijsten wijzen weer opeconomisch belang van de baan.

fwachten
steunfractie van PNL pleit nu in

een discussiestuk voor een 'af-
wacht-scenario', een situatie zonder
Oost-westbaan, waarbij geen 'spe-
ciale stimulansen' worden geno-
men. Bovendien zouden strenge
eisen moeten worden gesteld aan de
nachtvluchten op Beek en deze tot
een minimum beperkt moeten wor-
den. Verder wil de steunfractie geen
grote vliegtuigen meer toelaten op
Luchthaven Maastricht.

Het belangrijkste argument voor de
opstelling van de steunfractie is de
schade voor het (leefjmilieu (Lim-
burg mag geen 'tweede Randstad'
worden) en de geluidoverlast voor
de 'omwonenden. Bovendien twij-
felen de opstellers van het rapport
sterk aan het werkgelegenheidsas-
pect dat met de aanleg van de Oost-
westbaan is gemoeid. Het aantal
nieuwe banen zou wel eens sterk
kunnen tegenvallen, terwijl het
daarbij waarschijnlijk ook vaak om
verplaatsingen zou kunnen gaan, zo
menen de auteurs.

BRUNSSUM - De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren voorlopig
surséance verleend aan Tisaco BV
in Brunssum en Nuth en het in
Brunssum op hetzelfde adres geves-
tigde Tillmanns Bouwservice BV.
Het betreft een groothandel in glas,
behang, verf, zonwering en aanver-
wante artikelen, met naar schatting
veertig werknemers. De crediteu-
renvergadering is op 17 mei." Leerlingen van het Trichtercollege in Maastricht sliepen afgelopen nacht in tenten voor de school in het kader van een

actie voor de Derde Wereld. Foto: widdershoven

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Een aantal leer-
lingen van het Trichtercollege in
Maastricht hebben afgelopen
nacht in tenten voor de school
geslapen. Daar kregen ze nog
voor betaald ook, want de 'kam-
peerstunt' vormde onderdeel
van een actie voor twee projec-
ten in de Derde Wereld en de
scholieren hadden zich duur la-
ten sponsoren voor elkuur dat er
geslapen werd, althans elk uur
dat men in de tent verbleef.

In totaal waren zon driehonderd
leerlingen afgelopen nacht bezig
in de Maastrichtse school. Want
behalve de gesponsorde slaapac-
tie, vond er ook nog een lesmara-
thon plaats, een economie-mara-
thon, video-marathons, een spel-
lenmarathon en ook nog een

In tenten voor de school

Slapen voor
Derde Wereld

toep-marathon. Verder besloot
een klas een nacht lang het 'scho-
ne' lied 'Ik heb een poptje met
vet' te zingen. De actie liep van
gisteravond achtuur tot vanmor-
gen acht uur.
Alle activiteiten leverden geld op

want de leerlingenhadden van te
voren particulieren benaderd om
te sponsoren voor hetgeen ze
vanacht deden. De schoolleiding
denkt dat er een bedrag van meer
dan 10.000 gulden opgehaald zal
worden. „Dat is althans het be-

drag dat we vorig jaar bijeen heb-
ben gebracht, zover komen we
nu ook wel weer en wellicht nog
verder," vertelt Luuk Vries die
samen met conrector Piet Pluy-
makers de actie begeleidt.

Vasten
Het geld dat verzameld wordt
gaat naar Hanny Christiaans in
Brazilië, een oud-leerlinge van
de school die daar een opvang-
project is begonnen voor kinde-
ren. Een deel gaat ook naar een
oud-leraar van de school in
Oeganda, die daar bezig is met
het opzetten van een school. De
totale actie mag gezien worden
in het kader van de vastentijd.
Vandaag omstreeks vijf uur
denkt het Trichtercollege het
eindbedrag van de actie te kun-
nen bekendmaken.

middels de vlam weer ontstoken.
Het ziet ernaar uit dat die voorlo-
pig weer blijft branden, want er
wordt momenteel een nieuw on-
derzoek ingesteld.Vlam uit,

vlam aan

Standbeeld Minckelers

Er komt namelijk een nieuwe be-
reking van de kosten, die het
steeds weer aansteken van de
vlam met zich meebrengt. Als
Nutsbedrijven op gezette tijden
een beambte naar het monument
moet sturen die met ladder en
aansteker telkens de vlam moet
opstarten en in de avonduren
weer moet doven, dan zouden de
kosten van die arbeid best eens
kunnen opwegen tegen de ener-
giekosten. Minckelers verstookt
gemiddeld een kubieke meter
gas per uur, en dat loopt in een
jaarop tot het totale verbruik aan
gas door drie doorsnee gezinnen.

Nuances bij verlies PvdA
Twee dagen na de gemeenteraads-
verkiezingen blijkt dat het ontstane
beeld betreffende de resultaten in
Limburg toch enige nuancering be-
hoeft. De sterk de aandacht trek-
kende uitslagen van Maastricht en
Heerlen blijken het beeld voor ge-
heel Limburg enigszins te verteke-
nen.

Het wachten is nu op de uitslag
van dat onderzoek. Tal van bur-
gers hebben overigens al laten
weten het gedoe rond de vlam
van Minckelers maar een klein-
steedse aangelegenheid te vin-
den. Maastricht krijgt 16 nieuwe
stadsbussen waarvan er vier
voorzien worden van een roetfil-
ter op de uitlaat. Plaats zon roet-
filter desnoods ook op de pijp
van Minckelers, zeggen sommi-
gen. Dat zou echter nieuwe on-
derzoeken en berekeningen
noodzakelijk maken. Inmiddels
houdt Minckelers onverstoord
de vlam in de pijp...

Kleinsteeds

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Sinds enkele
ragen flakkert weer de vlam aane pijp van de Maastrichtse uit-
TOder Minckelers, vereeuwigd
P het standbeeld op de Markt bij
Ce ingang van de Boschstraat.
Fe milieuafdeling van de ge-
rente wil, zoals bekend, de

doven; enerzijds vanwege
e uitstoot van verbrandings-

JJ°ffen en de roetneerslag op het
en anderzijds vanwe-

kostenbesparing. Toen enkele
j*eken geleden de vlam verdwe-en was, dacht iedereburger dat

bestuurlijke maatregel, geno-
den door B&W, al praktijk was

De vlam zou alleen
s°g maar branden als er op vrij-
j:a§ markt wordt gehouden en
b°k tijdens de kunstmarkt op de

die in de toekomst
i & zaterdag zal plaatsvinden.
tl
Leti taxichauffeur, die in de, JJUrt van het monument opanten wachtte, ontdekte dater
B.s ontsnapte uit de pijp van
.Unckelers. Bij onderzoek bleek
't inderdaad het geval en aan-

komen werd dat de vlam door
j? storm was uitgeblazen. De

e,lst nutsbedrijven heeft in-

Lokale lijsten
Opvallend is de standvastigheid van
de lokale lijsten. Hoewel het aantal
deelnemende lokale lijsten in zowel
Noord- als Zuid-Limburg toch sterk
afgenomen is, is er geen sprake van

een deel van de aanhangvan de lan-
delijke partijen, vooral die van de
PvdA, niet heeft gestemd.

gemeenten tenslotte doet de PvdA
het opmerkelijk goed. De sociaal-
democraten boeken hier een winst
van ruim 4,5 procent, hetgeen toch
frappant te noemen is. Daarnaast
wint ook het CDA ruim 3 procent.
Verliezers zijn, evenals in de mid-
delgrote gemeenten, de lokale lijs-
ten en de VVD.

In derubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen op be-
paalde gebieden deruimte om hun visie te geven op een
actuele zaak. Vandaag krijgen Erik Knippenberg en Mar-
cel Ohlenforst, leden van de Werkgroep Lokale Politiek
van de Rijksuniversiteit Maastricht, de gelegenheid hun
visie op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen
van afgelopen woensdag.

Grootte
Een minstens zo interessant beeld
levert een uitsplitsing naar gemeen-
tegrootte op. De elf Limburgse ge-
meenten met meer dan 20.000 inwo-
ners volgen min of meer de landelij-
ke trend. De PvdA is de groteverlie-
zer; D66 de grote winnaar. Daar-
naast boekten ook de lokale lijsten
winst in de grote gemeenten. Uiter-
aard is deze winst vooral te danken
aan de stembusuitslag voor de groe-
pering Heerlen-Noord met Rein
Hummel en de SPV van Harrie van
Mulken in Stem. ,

Het leek er woensdagavond op dat
de PvdA evenals in de rest van Ne-
derland ook in Limburg de grote
verliezer was, terwijl het CDA,
Groen Links en met name D66
winst boekten. In de grootste ste-
den (Maastricht, Heerlen en Venlo)
is de teruggang van de sociaal-de-
mocraten inderdaad ronduit fors te
noemen, terwijl D66 aanzienlijke ze-
telwinstboekte. Logisch dat deaan-
dacht in eerste instantie hoofdzake-
lijk daar naar uitging, maar laten wij
de uitslagen eens nader bekijken,
uitgesplitst naar regio en gemeente-
grootte.

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld,
dat bij een analyse van de uitslagen
in Limburg een onderscheid moet
worden gemaakt tussen enerzijds
de grote steden, die met uitzonde-
ring van Venlo in het zuiden zijn ge-
situeerd en anderzijds de kleinere
en kleinste Limburgse gemeenten.
In de grote steden wordt grosso
modo de landelijke trend gevolgd,
zij het dat deverschuivingen niet zo
drastisch uitvallen als in derest van
Nederland. De PvdA verliest flink,
maar weet nog wel een deel van de
winst van 1986 ten opzichte van
1982 vast te houden.

een serieuze achteruitgang. Welis-
waar zakt het stemmenpercentage
in Noord-Limburg, doch dit wordt
weer gecompenseerd door een lich-
te winst in het Zuiden. Per saldo
blijft het percentage stemmen dat
uitgebracht is op kandidaten van lo-
kale lijsten ongeveer gelijk.

En dat is toch wel opmerkelijk wan-
neer men bedenkt dat 17 procent
van de zetels die ingenomen werden
door leden van lokale lijsten vacant
was. Deze zetels werden dus niet ge-
heel of gedeeltelijk opgeslokt door
landelijke partyen, maar bleven bij
de lokale lijsten.

Het succes van de lokale lijsten
hangt waarschijnlijk tevens samen
met het opkomstpercentage. De
stemmers op de lokale lijsten zijn
wellicht meer betrokken bij de loka-
le politiek dan de stemmers op de
landelijke lijsten en komen aldus
ook in grotere aantallen naar de
stembus. Vooreen groot deel van de
stemmers op de landelijke partijen
is immers de landelijke politieke si-
tuatie bepalend voor de partijkeuze
bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Uit kiezersonderzoek blijkt dat op
dit moment zelfs de interesse voor
de landelijke politiek opmerkelijk
laag is. Vandaar dat waarschijnlijk

Gemeenten met een inwonertal tus-
sen de 10.000 en 20.000 laten een an-
der beeld zien. Het CDA wint haast
4 procent, maar minstens zo opmer-
kelijk, de PvdA wint bijna 1 pro-
cent. Vooral de lokale lijsten en in
mindere mate de WD verliezen in
de middelgroteLimburgse gemeen-
ten. De lokale lijsten verliezen hier
ongeveer 6 procent van hun aan-
hang. D66 en Groen Links spelen in
de middelgrote gemeenten geen rol
van betekenis. In de twaalfkleinste

Zetten wij Noord- en Zuid-Limburg
tegen elkaar af, dan vallen verschil-
lende zaken op. Het CDA wint ten
opzichte van 1986 een kleine 5 pro-
cent in Noord-Limburg en wint 1,5
procent in het verstedelijkte zuiden.
De PvdA, die provinciaail gezien 2,6
procent achteruitgaat, blijkt in
Noord-Limburg, inclusief Venlo
zelfs nog een procentje te zijn geste-
gen. Het verlies voor de sociaal-de-
mocraten is dusafkomstig uit Zuid-
Limburg. Daar kan een achteruit-
gang geconstateerd worden van 4
procent. D66 deed het met name
goed in Zuid-Limburg, hoewel de
partij in Landgraaf niet eens mee-
deed.

De kleinere en kleinste Limburgse
gemeenten vertonen een duidelijk
afwijkend beeld. Geen verhes voor
de PvdA, maar zelfs enige winst. De
hogere opkomst in de kleinere ge-
meenten is zeker niet de enige ver-
klaring voor dit verschijnsel. Zeker
zal ook een rol gespeeld hebben, dat
de sociaal-democraten in de meeste
kleine Limburgse gemeenten geen
concurrentie hebben ondervonden
van Groen Links en D66.
Daarnaast dient in dit kader nog te
worden opgemerkt, dat in kleinere
gemeenten de band tussen kiezeren
gekozene wat hechter is. De kiezer
laat zich wat minder leiden door de
landelijke politieke situatie. De ver-
schuivingen in de kleinere gemeen-
schappen zijn dan ook nooit zo
spectaculair als in de grotere ge-
meenten, waar een minder hechte
relatie tussen kiezer en gekozene
bestaat.

Omroep Limburg
minder beluisterd

Van onze rtv-redactie

Steunfractie PNL wilgeen Oost-westbaan
Voorstel binnenkort in ledenvergadering
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Omroep Flevoland (8%)
laten zich het best ver-
gelijken met het cijfer
van Radio West in 1988.
Deze toen beginnende
omroep haalde in dat
jaar een bereik van 4%.
Van* omroep Zeeland
zijn nog geen cijfers be-
kend, want daar startte
men pas dit jaarmet de
eerste uitzendingen.

Kijk- en Luisteronder-
zoek (KLOZ) van de
NOS.

HEERLEN - Het aantal
mensen dat vorig jaar
dagelijks minimaal een
kwartier naar Omroep
Limburg luisterde is te-
ruggelopen naar 79.000.
Dat komt neer op 9 pro-
cent van het totale aan-
tal luisteraars dat de
omroep in een kwartier
had kunnen bereiken.
In 1988 luisterden nog
94.000 mensen oftewel
10 procent.

taal van vorig jaar elke
volledige luisterdag ge-
middeld ruim 1,5 mil-
joen luisteraars. Dat
aantal correspondeert
met 13 procent. Omroep
Limburg ligt dus vier
procent beneden dat ge-
middelde. Dit alles
blijkt uit een onderzoek
door Intomart in op-
dracht van de dienst

De nieuwkomers onder
de regionale omroepen
laten het vertrouwde
beeld zien van het zoge-i
heten opstarten van de
programma's. Radio
Utrecht (3%), Radio
Noord-Holland (4%) en

De drie noordelijke re-
gionale radio-omroe-
pen, Radio Noord, Ra-
dio Drenthe en Radio
Fryslan, worden pro-
centueel het best be-
luisterd.

De twaalfregionale om-
roepen in ons land haal-
den in het vierde kwar-

(ADVERTENTIE)

wasmachine
onderdelen
voor alle
merken

I Heerlen Saroleastraat 1*
045-7101 CX)

(ADVERTENTIE)

Morgen begint devoorpret bij RCN!
r_W___u: Houdt u van een prettigevakantie in U bentvan harte welkom bij één van

■~^3S^> eigen land? Het liefst met een tent, deRCN recreatie-eentra.
/&$ ~ :_S^^P*^'_ f"_■___> — caravan °*f m een bungalow?Kom f-P/r^-! Be'voor informatie:

,l^_S_f'C^^_a Stó P^S^an morgen (zaterdag 24 maart) MC^J 03438-13547
(ft(ÈMw>é§_S BBr^ 'naar devoorpretdagvan RCN. F£R

-'"^^lkSa Bij RCN krijgt uw vakantie deruimte!
SNEEK,RCN De Pdtten, Olfingawier.telefoon 05150 -15205. APPELSCHA,RCN De Roggeberg, telefoon 05162 " 1441. DWEMGELOO, RCN De Noordster, telefoon 05219 ■ 7238. EPE, RCN De

Jagerstee, telefoon 05780■ 13330.ERMELO, HetTrefpunt, telefoon 03417-58774. FLEVOLAND,RCN Zeewolde, telefoon 03242 " 1246.DOORN. RCN Hel Grote Bos. telefoon 03438-13644.
ODDDORP. RCN Toppershoedje, telefoon 01878 - 2600. CHAAM (N-Br).RCN De Flaasbloero. telefoon 01619 1654.

Minckelers wacht nu op de uitslag van het onder-
Foto: WIDDERSHOVEN

Mgr Delhaye
overleden

Van onze verslaggever
ERLEN - De ledenvergadering van de Partij Nieuw Lim-
§(PNL) zal zich in mei moeten buigen over een voorstel dat
teder geval voorlopig zal moeten worden afgezien van dekg van de Oost-westbaan bij Luchthaven Maastricht. Het
""■stel is afkomstig van de steunfractie van PNL en gaatver-
dan het standpunt van de Provinciale Statenfractie. Die is
'mening dat de Oost-westbaan er moet komen mits aan alle
telijke voorwaarden op milieugebied (geluidoverlast)
rdt voldaan.

ROLDUC/BRUSSEL - De vroegere
secretaris van de Internationale
Theologencommissie, rngr Philippe
Delhaye, is op 78-jarige leeftijd in
Louvain-la-Neuve overleden.

Delhaye, afkomstig uit Namen, nam
als adviseur deel aan het Tweede
Vaticaans Concilie. Sinds de opricht
ting door paus Paulus VI in 1969
was hij lid van de Theologencom-
missie, waarvan hij in 1972 secreta-
ris werd. In 1989 werd hij in die
functie vervangen door de pater Do-
minicaan Georges Marie Martin
Cottier, maar hij bleef lid van de
commissie.

Surséance
voor Tisaco

De Theologencommissie, waarvan
het hoofd van de congregatie voor
de geloofsleer, kardinaal Joseph
Ratzinger, voorzitter is, telt 30 le-
den, onderwie de Nederlander dr Jl
Ambaum, docent aan het grootse-
minarie Rolduc in Kerkrade.

provincie

'gastgesprek'
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NEDERLANDSE FREES MIJ BV.
De Nederlandse Frees Maatschappij B.V. is een jongen dynamisch
aannemingsbedrijf dat zich bezighoudt met frees- en repave-
werkzaamheden aan wegen in heel Nederland. Voor de bediening
van één van haarfreesmachines (standplaats Geleen) zoeken wij
op korte termijn

MACHINISTEN m/v
(leeftijd 20tot 30 jaar)
Zij die reeds eerder in dewegenbouw gewerkt hebben en in het bezit
zijn van een chauffeursdiploma genieten devoorkeur.
Wij bieden u na de inwerkperiode een zelfstandige functie en een
hoog loon.

Uw sollicitatiekunt u richten aan:
Nederlandse Frees Maatschappij B.V. p/aBorrekuil 102,
6163 AG Geleen. Voor nadere informatie kunt u bellen tussen 9.00 en
17.00 uur met de heer R Machiels (04490) 5 57 62.

i\"pL*WlL___L_L_^~* ö**^sB*]|llllri___E______UJ^^^-^Jg

P"*o_772x 60xJ__«x_|Bedrag___ü? — Ï397~~~Ï8V I

|er_"000'" Be?t"renle vanaf 12.1% '

FINANCIERINGSKANTOOR jAN |||l

Scharnerweg 108 Maastricht *V| Bf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel.045-225000

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederl.

Vereneniging van FinancieringsadviseursN.V.F.

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg
ja>MiÉ en onderwijs vanzelfsprekend.

jflÉf Geef.... ActieW SYMPATIA
gf& '#»^* GIRO: 17797

___*^* *'>mw%HÊr Ac,'e *>ymP>tia Biltseweg 14,

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

en
HANDLANGERS

Sollicitatie na telefonische afspraak
36280 045-254592 tot 13.00 uur.

Wieeen
goed hartheeft

neemt't
niet meenaar

dehemel.
_H^l^l

HetDorKKC<xfcAV*antewrebe»ana__
■

! jmACORSTENS->fir VERSCHUREN
A** Helmond koopt

zat. 24 maart mankanaries lichte
kleur 11 donkere 8 popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes 13
kneu- & sijsbast 12 putterbast
27.50, JONGE KANARIES
broed 1990 alle kleuren 6 JON-
GE rode man & popjes 10 pst.
glosters, witte & kuiven spec.
prijs d. duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park. 8 valken 20 witte
etc 30 collis 20 pp brengen: SIT-
TARD 10.30-11.00 putstr. 10
HEERLEN 11.45-12.30 em-
mastr. 7a TERBLYT 1.00-1.30
rijksw. 46 BEEK 2.00-2 30
maastrichterln. 7

Wegens reorganisatie v/h winkelcentrum Geleen moeten wij ons L^mHl filiaal REZA-MODERN gevestigd GROENSTRAAT 10A+B FJIGELEEN definitief verlaten.
|^^ Daarom gaan wij noodgedwongen over tot een |_^|

u ii^V7^__^_n^____n____^T7F^9[flil r__j

van de aanwezige voorraad berbers, Chinese tapijten, Nepal-tapijten,
MH Pakistaanse tapijten en div. klassieke kleden. lilLü VOOR MINDER DAN HALF GELD! LÜ
■ ►j Profiteer van deze eenmalige gelegenheid! I>j
■ _____! 483°' r_____i

Ministerie
van verkeer

en waterstaat
Rijkswaterstaat,
directie Limburg

BEKENDMAKING
Wet verontreiniging op-
pervlaktewateren (WVO).
Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (WABM).
De minister van verkeer en
waterstaat,
gelet op artikel 7 van de
WVO en op artikel 12 van
de WABM, maakt bekend:
dat op 22 februari 1990 bij
de hoofdingenieur-direc-
teur van de Rijkswater-
staat in de directie Lim-
burg, een aanvraag is bin-
nengekomen van Mebin
BV, Halve Maan 10 te
Bom, om vergunning in-
gevolge de WVO voor het
op deGulyck Gelderhaven
te Bom lozenvan spoel- en
hemelwater;
dat de aanvraag en andere
terzake zijnde stukken
vanaf 26 maart 1990 tot en
met de termijn waarbin-
nen tegen de definitieve
beschikking op de aan-
vraag beroep kan worden
ingesteld, op werkdagen
tijdens kantooruren ter in-
zage liggen ter gemeente-
secretarie van Bom, Mees-
ter Speestraat 1 te Greven-
bicht;
dat van 26 maart 1990 tot
en met 25 april 1990 de be-
scheiden tevens op elke
dinsdagavond van 18.00
tot 21.00 uur kunnen wor-
den ingezien in de openba-
re bibliotheek, Pr. Bis-
domstraat 7;
dat gemotiveerde bezwa-
ren schriftelijk bij de
hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat in
de directie Limburg (pos-
tadres postbus 25 te 6200
MA Maastricht) kunnen
worden ingediend tot en
met 25 april 1990;
dat de persoonlijke gege-
vens van degenen die
schriftelijk bezwaar heb-
ben ingebracht, indien
hierom - gelijktijdig bij
aparte brief - wordt ver-'
zocht, niet worden be-
kendgemaakt;
dat terzake geen openbare
zitting wordt gehouden;
dat degenen die daarom
telefonisch (043-294234 of
294151) verzoeken tot en
met 18 april 1990 in de ge-
legenheid zullen worden
gesteld gemotiveerde be-
zwaren mondeling in te
brengen;
dat alleen diegenen die be-
zwaren hebben ingebracht
en diegenen die kunnen
aantonen dat zij redelijker-
wijs daartoe niet in staat
zijn geweest, tegen de te
zijner tijd op te stellen ont-
werp-beschikking be-
zwaar kunnen maken;
dat men zich voor het ver-
krijgen van nadere inlich-
tingen en kopieën van de
ter inzage gelegde stukken
(tegen betaling) kan wen-
dentot de hoofdingenieur-
directeur van de Rijkswa-
terstaat in de directie Lim-
burg, postbus 25 te 6200
MA Maastricht, of tel. 043-
-294234 of 294151.
Maastricht, maart 1990.
De minister voornoemd,
namens deze,
de hoofdingenieur-direc-
teur van Rijkswaterstaat,
mr. J. Teders 1.-HID.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

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

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

g_q
_Jp|tó r IOVInCI© Bureau Bibliotheek
■ifm^fX} I*__ L Postbus 5700

Oj_._ss*l LimDUTQ 6202 MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
M66/12-90 maken bekend, dat zij voornemens zijn een

zone, als bedoeld in artikel 53 van deWet ge-
luidhinder,vast te stellenrond het industrie-
terrein Havengebied Stem en omgeving te
Stem.
De ontwerp-zone, (dezoneringskaart) en -toe-
lichting, alsmede andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen ter inzage van 26 maart 1990tot 26
april 1990en wel:- in hetProvinciehuis te
Maastricht (bibliotheek) tijdens de werkuren;
- in het gemeentehuisvan Stem eveneens
tijdens dewerkuren.
Tot uiterlijk 26 april 1990kan een ieder bij Ge-
deputeerdeStaten schriftelijke bezwaren te-
gen hetontwerp indienen.Zij dietijdig be-
zwaren hebben ingediend,worden in de gele-
genheidgesteld deze bezwaren tijdenseen
hoorzitting nadertoe te lichten.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
GedeputeerdeStaten van Limburg, t.a.v. de
afdeling Milieu,Postbus 5700,6202 MA
Maastricht, onder vermelding van: Haven-
gebied Stem en omgeving te Stem.

'gezocht'
Voor een bedrijf in Simpelveld. Wij zijn op zoek

naar een medewerker voor het verrichten van al
het voorkomende (onderhouds)timmerwerk.

Voor deze baan komt ook een leerling-timmer-
man (gezel) in aanmerking.

Heeft u interesse? Neem vandaag kontakt op
met Jos Driessen van onze vestiging in Kerkrade.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

ÉSKESER- uitzend-kracht.

||MJ Provincie
jfjs Limburg
mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
m 72/12-90 dat op 1 februari 1990 bij hen is binnengeko-

men de aanvraag d.d. 31 januari 1990 (inge-
schreven onder nr. Bs 57639) van Gebr. Swin-
kels B.V. Metaalrecyding i.o. In deCramer 100
6412 PM Heerlen om vergunning ingevolge
deAfvalstoffenwetvoor het oprichten en in
werking hebbenvan een inrichting tot ver-
werking van metaalresten tot schroot en inci-
denteel ontmanteling en verwerking van au-
towrakken ca., gelegen te Heerlen, Industrie-
terrein "DeBeitel". De aanvraag en andereter
zake zijnde stukken liggen ter inzage van 26
maart 1990tot 26 april 1990en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (Bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het
Stadskantoor van de gemeente Heerlen, Pro-
menade 54,kamer 610,van 9.00 tot 12.00uur
en van 14.00tot 16.00uur en bovendien opza-
terdagenvan 10.00tot 13.00uur, inde open-
bare leeszaal, Raadhuisstraat 20 te Heerlen,
alsmedetijdens de werkuren na laatst-
genoemdedatum op deze plaatsen tot het
eindevan determijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag. Tot uiterlijk 19april 1990bestaat de
gelegenheid gemotiveerde bezwaren tegen
het gevenvan de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen,waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebbenwaar-
bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daar-
toe dient tijdig (eventueel telefonisch:
043-897571) een verzoek bij Gedeputeerde
Staten te zijn ontvangen. Tot uiterlijk 26 april
1990 kunnentegen het gevenvan de aange-
vraagde beschikking schriftelijk gemoti-
veerde bezwaren worden ingediendbij Gede-
puteerdeStaten, Postbus 5700,6202 MA
Maastricht, onder vermelding van het num-
mervan de aanvrage. Degene dieeen be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken. Al-
leen degenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
eenieder dieaantoont, dat hij daartoe redelij-
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.

ttimV^jfiJÊUÏÏP Vollkommen N^UtEL IN/i L__=gp==f=H Eröffnung: gestaltel!
ig_Jll7 g Ol Samstag, 24. Marz 1990,
niiiiiiTi7 1 LJLTiéi von9oobis 1400Uhr
[ j 7 [ -J^ffisiffl Sonntag, 25. Marz '90, „Freie Schau" von 10.00 bis 17.00 Uhr.

~~M 7 -C L "^luHnf ' (kein Verkauf; keine Beratung)

—Il AA j J : -*v fc_____ y7 Deutsche Küphen gelten als die besten in der ganzen Welt. Überzeugend in der
—I j /Uj J^ l^^^__T■'T' Qualitat und im Design.
—II /> "^ L^ I W_\ \_r Lemen Sic Deutschland's beste Kuchen kennen. Kommen Sieam Samstag, zur
_H-^Ï_______ !_-/f»-/ ’ WnWf_\v Eröffnung des „neven" doberg Küchen-Studios in Selfkant/Wehr (an der B 56).
I J^^f^ / _^_^^^ Die besten Rezepte für IhreKüchengestaltung finden Sichier; denn doberg nat in
I JJiii lp \ Sachen Küchen-Trend die Nase im Wind.

_JH 111 I I 1 twW 7^ j „Neues Leben in der Küche" prasentieren wir in unserer Küchen-Sonderschau.
mnnr~^ nn i~Dnn #*■■_____■_«* i onHctran.* fi Kuchen im Trend unserer Zeit. Praktisch! Zeitlos! Funktionell! Wohnlich! Dazu das
U H b M ITIIPIO .i«oii! t va/ h fachmannische Know-how und den perfekten Service eines Küchen-Profis.
i\ |n i r_l_J__k___.__ beiTKant-wenr Kostenlos! Besuchen Sic das „neue" doberg Küchen-Studio.Holen Sic sichfür

UUL_JL_JUUL_aU\J*N*_. QODerg Telefon (02456) 1267 mre Küchenplanung völlig neue Anregungen. Erleben Sic den neven Küchen-
Für unsere Gaste aus Holland: Sic erreichen uns über den Grenzübergang Trend in Design, Funktion und Komfort. Herzlich willkommen bei doberg. Für Ihr
Sittard/Wehr. Weiterfahrt auf der B 56. leibliches Wohl ist gesorgt.

"^^^—^— ■ ■ ■ ' —»^^^^^^— l I ——■ ________________________________________________________-_______»_______________________■ I II! ■■ ■■■■!■■.■■■■■_■■■■■■■—^^^^^———————————————
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"an onze Haagse redacteur
t i' HAAG - Een Kamermeerder--4 ! van PvdA, CDA en VVD wil—-dat de Middelbare Tuinbouw-

°l in Venloverdwijnt als gevolg'k oprichting van een 'Agra-
de*1 Opleidingscentrum' in Lim-Volgens een ontwerp-fusie-

' [noet de hoofdvestiging van
""JC-Limburg in Horst komen,
Jtevenvestigingen in Heerlen en

De activiteiten van de
gPouwschool in Venlo zouden(pJ (op termijn) moeten worden

geheveld naar Horst.

lvolging van Gedeputeerde Sta-an Limburg zijn de Tweede
van PvdA, CDA en

echter voorstander van het

Handhaven als nevenvestiging van 'Horst'

Kamer in de bres voor
Tuinbouwschool Venlo
handhaven van een nevenvestiging
in Venlo. „Wij kunnen ons vinden in
het standpunt van de provincie dat
Venlo als nevenvestiging moet blij-
ven bestaan", meldt het Limburgse
Kamerlid Servaes Huys namens de
PvdA-fractie. Maar ook de CDA en
VVD steunen die stellingname, zo
bleek gisteren tijdens het monde-

ling overleg over de oprichting van
24 AOC's in heel Nederland van mi-
nister Braks van Landbouw met de
Vaste Kamercommissies voor
Landbouw en Onderwijs.

Minister Braks wilde gisteren nog
geen toezeggingen doen. Hij wil
eerst het definitieve standpunt ter

zake van het bestuur van het AOC-
Limburg in oprichting vernemen.
Naar uit betrouwbare bron verluidt
voelt Braks echter wel degelijkvoor
de door de Kamer gewenste oplos-
sing.

Oplossing
Het bestuur van het AOC-Limburg
in oprichting is de Vereniging voor
Voortgezet Onderwijs in Limburg
(VVVOL). Dat aanvaardde vorig
jaar maart na felle strijd het huidige
fusieplan waarbij Venlo moet wij-
ken voor Horst. Vorig jaar oktober
werd die stellingname weer op de
helling gezet. Het wachten is nu op
een definitief besluit.

Omzet bleef 40 miljoen gulden achter

Bouwfonds verkoopt
minder hypotheken

Directeur H. Kruijssen van 25-jarige Cebemo:

'Bisschoppen lankmoedig
tegenover mgr J. Gijsen'

ROERMOND - De rooms-katholie-
ke medefinancieringsorganisatie
Cebemo, die deze maand 25 jaar be-
staat, ergert zich bij monde van di-
recteur H. Kruijssen aan de lank-
moedige houding, die de Neder-
landse bisschoppen tegenover bis-
schop Gijsen van Roermond inne-
men.

Gijsen heeft in 1!_80 toegezegd om
de samenwerking met de Vastenac-
tie, de Week voor de Nederlandse
Missionaris en de Pauselijke Missie-
werken te herstellen. Kruijssen her-
innert eraan, dat de bisschoppen
Gijsen er niet op hebben gewezen,
dat alle bisschoppen tijdens de Bij-
zondere Synode hebben besloten
nationaal samen te werken op het
gebied van missie en ontwikkeling.

Gijsen heeft een discussie daarover
altijd ontlopen. De andere bisschop-
pen missen kennelijk/de 'creativi-
teit en de communio' om Gijsen totzon discussie te dwingen, aldus
Kruijssen. „De bisschoppen moeten
nu maar eens de lading boter van
hun hoofd halen".

" Dir. H. Kruijssen

De Cebemo-directeur is blij dat het
Roermondse voorbeeld bij andere
bisschoppen geen navolging heeft
gevonden en dat kardinaal Simonis
heeft aangekondigd dat hij het Vati-
caan zal vragen Gijsen in het gareel
te dwingen.

Internationaal werkt Cebemo met
vastenacties in tal van landen sa-
men in de Cidse (Coöpération Inter-
nationale pour le Développement
Socio-Economique). De activiteiten
in Indo-China en Zuid-Afrika wor-
den in Cidse-verband gecoördi-
neerd. Dat betekent dat Cebemo en
de Bisschoppelijke Vastenactie niet
zelf projecten in deze delen van de
wereld steunen, maar- de hulp via
Cidse verstrekken. Een der vasten-
acties heeft de taak van coördinator'

Herplaatsen personeel schier onmogelijk

'Distributiecentrum
V&D kan naar Weert'Van onze redactie economie

jERLEN- Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) is
4 'ontevreden over de financiële resultaten over 1989, hoewel

0,ïïzet aan nieuwe hypotheken met ’ 385 miljoen ver achter-
fp *f bij de ’425 miljoen in 1988. Het bedrijfsresultaat bleef

'A 32,4 miljoen op ongeveer gelijk niveau en de hypotheek-_|Neuil.e groeide met bijna ’l3O miljoen naar ruim ’3,5lJard.
Ê-Uwfonds is vanouds sterk in. met gemeente-garan-

had het bedrijf wel erg
b i'ast van de vorig jaar gedaalde

p°°p van premie-woningen. Het
7. sloot maar liefst 25 procent
l^r hypotheken voor premie-

■ af. Het Bouwfonds zoekt
l\ °orzaken in de beperkingen in
ï* ïtysteem van gemeente-garantie
iet feit dat het aanbod aan goede

huizen te wensen
\. 'aat. Het is moeilijk om een
Rekkelijk huis te bouwen bin-
de prijsgrenzen van de rijksbij-

i 8e-regeling, oordeelt het fonds.
j Ruwbouw in de vrije sector

?I! v°rig jaar wel aanzienlijk toe,
r-jj'.dat kon het omzetverlies in de
ui^iesector niet goedmaken. De
J^tin bestaande woningen daal-

' i Poral in de laatste maanden van
Jaar naar een iets lager niveau'in 1988.l<

De omzetverwachtingen voor het
lopende jaarzijn niet bemoedigend.
Het Bouwfonds denkt dat de hoge
hypotheekrente voor veel aspirant-
kopers een belemmering vormt.

Rente
Overigens verwacht het BLG on-
danks een dalende omzet een licht
stagend bedrijfsresultaat. De ont-
wikkeling van het rendement en de
omvang van de portefeuille is alles-
zins bevredigend, aldus het Bouw-
fonds.

HetBLG zorgt voor een winstuitke-
ring van ’ 25 miljoen aan de Lim-
burgse gemeenten. De statutaire re-
serve steeg vorig jaar tot ’ 177 mil-
joen terwijl de reserve onverdeelde
winst een niveau van ’ 1,6 miljoen
bereikte.

__Hi__________^^^H^^^^M__-______-_HH^^Hi

Justitie op spoor
van handel in

planco paspoorten
- Met de arrestatiee eigenaar van een Thornse

itjj^b - op 28 april 1988 - dacht
&g, e de hoofdverdachte van een

Scheepse handel in blanco pas-
n en rijbewijzen te hebben
k*"' Gisteren behandelde de

tl |? ank in Roermond de zaak te-
il .j6-jarige sexclubeigenaar H.
Hj en H. en diens twee compag-

ml 45-jarige J. P. uit Eindho-
D nde 50-jarige W. L. uit Breda.

||scJj' e zouden in april 1988 voor
NW gulden vijftig blanco pas-
wtfo ** en rijbewijzen hebben ver-
Ita aan een pseudokoper, een in-
ft.(j.| die in opdracht van justitie

ff'd« et begin van de vier uur du-
m^- ""echtszaak kreeg officier van
Lf. mevrouw mr E. van der Bijl
Ho_f i_e tegenslag te verwerken.
iCverdachte Van den H. ging -
Lftii s.Sriog - vrijuit. Het openbaar
Tl.laer'e werd niet-ontvankelijk
yky* ar d. De dagvaarding had Van

74-jarige
overvallen
Ijêlt . ~ Een 74-jarige vrouw uit
J. : s woensdagavond rond half
IPdty h__i- woning aan de Vlieg-
h6rVa.f door twee onbekenden«Sn tv n" ZiJ was op dat moment
Js b-J^is. De buit is nog niet pre-
l*1 a» end> maar vermoedelijk zijn,
HrQnta' sieraden gestolen.
r°rir. W WerCl door de daders vast-
Sd Mn- Daarbij raakte zij ge-
ÏVij'd de Pverval wist zti zich te
J.v en hulp in te roepen.
J t^a'*jrvallers spraken een vreem-
an/- Een van de mannen had
l~ brullend haar.

den H. te laat bereikt. De officier on-
derzoekt binnenkort of zij verdach-
te opnieuw zal dagvaarden.
Uiteindelijk stondenalléén P. en L.
terecht. MrVan der Bijl eiste tegen
de twee een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstrafvan een jaar.

Speurhond
Twee maanden voordat de paspoor-
tenhandel in Eindhoven werd afge-
wikkeld, was ingebroken in het ge-
meentehuis van het Zuidhollandse
Leimuiden. Ontvreemd werden uit
de kluis enkele honderden paspoor-
ten en rijbewijzen, die later in Eind-
hoven weer opdoken. Om de inbre-
kers te achterhalen zette de politie
een speurhond in. L. werd hierbij
als inbreker 'aangewezen.

De twee wezen Van denH. als initia-
tiefnemer van de paspoortenhandel
aan. „Van den H. had ons gevraagd
hem te beschermen in verband met
een of ander handeltje."
Van den H. zei dat de twee dehoofd-
rol vertolkten en dat hij alleen maar
een tussenpersoon was.

Vrijspraak
De raadslieden van P. en L. bena-
drukten dat hun cliënten niets met
de handel te maken hadden. Zij
pleitten voor vrijspraak. Daarnaast
is, aldus mr R. van Bree en mrL. Ci-
lissen, de rechtbank in Roermond
niet bevoegd om de zaak van hun
cliënten te behandelen. Nu het
openbaar ministerie in de kwestie
rond Van den H. niet-ontvankelijk
is verklaard, moeten de twee in het
arrondissement terechtstaan waar
ze wonen, vonden de advocaten.

De rechtbank doet 5 april uitspraak.

(ADVERTENTIE)

\w—_zin _____________________■

""«er. _W WT r"*\. ’__" w,ci I !A_M _________________________
coiiect le I I^—l*^^—^^^WJli-' _\{A\1 Emmaplein ...! 1Wh- ■fJt.H'-'fJR|Chting m Jaü! II
E,Tl mastraat% Richting ... M IV^VPMPIPPnPiraat m Emmastraat M

"^ voorbn m voorbij ABN-bank^p

" De kunstenaar John Verschuren uit Ter-
neuzen legt momenteel de laatste hand aan
een replica van het zelfportret van Vincent
van Gogh. Het schilderij wordt 20 bij 20 me-
ter groot. Opdrachtgever is koopcentrum
Blerick en Faxion J.P. Janssen uit dezelfde
plaats. Het werk moet 20 april worden op-
geleverd. Het 264 kilo wegende doek wordt

Van onze redactie economie
SITTARD - CNV-districtsbestuur-
der G. Molenkamp is van mening
dat sluiting van het Maastrichtse
V&D-distributiecentrum 't Rondeel
helemaal niet past in het vestigings-
beleid van V&D. Hij heeft daarom
een alternatiefplan laten uitwerken.
In 't Rondeel verdienen nu 74 men-
sen hun brood.

De bond heeft een klein onderzoek-
je verricht, waaruit blijkt dat een
nieuw en aan de eisen van de tijd
aangepast distributiecentrum in
Weert veel efficiënter kan zijn dan
bevoorrading vanuit St. Oedenrode
of 't Rondeel. Het Maastrichtse per-
soneel kan dan dagelijks met
groepsvervoer naar Weert.

De NV Industriebank Liof is inmid-
dels bereid gevonden om een onder-
zoek te verrichten naar de noodzaak
van het sluitenvan de V&D-winkels
in Geleen, Kerkrade en Brunssum
en het distributiecentrum in Maas-
tricht. HetLiof stelt als voorwaarde
dat V&D met het onderzoek in-
stemt en er ook actief aan mee-
werkt.
Volgens het CNV is de V&D-direc-
tie veel te snel met alle reorganisa-
tieplannen. CNV-bestuurder R.
Vlietman: „V&D bedenkt allemaal
nieuwe winkelformules, zoals 'top-

stores' en 'citystores' en gaat tege-
lijk flink reorganiseren. Is het niet
verstandiger om eerst eens af te
wachten hoe die nieuwe formules
aanslaan bij het publiek, voordat er
allerlei winkels dicht gaan?"
Die mening is ook districtsbestuur-
der van de Industriebond FNV, G.
van Hees, toegedaan. Op de protest-
vergadering afgelopen dinsdag pre-
senteerde hij een veelbetekendende
rekensom. Bij de met sluiting be-
dreigde Limburgse V&D's werken
265 vaste personeelsleden. Als die
in de overblijvendeLimburgse ves-
tigingen Sittard, Maastricht en
Heerlen de plaatsen van de mensen
met een tijdelijk contract kunnen
innemen, dan blijven er nog altijd
135 fulltimers en 29 parttimers over
voor wie nergens plaats is. „Een
enorm probleem," aldus Van Hees.

Duiven niet
naar Modave

HEERLEN - De opleervlucht van
de Centrale Limburgse Bond van
Postduivenhouders, die vanavond
op het programma stond, gaat niet
door. Het bestuur heeft devlucht af-
gelastvanwege de slechte weersom-
standigheden.

Zaak tegen compagnon
kidnapper ingetrokken

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het openbaar mi-
nisterie in Roermond heeft de
rechtszaak tegen de 34-jarige Ma-
rokkaan M.A. moeten intrekken
omdat er een fout was geslopen in
de dagvaarding. De 34-jarige M.A.
moest gisteren terechtstaan wegens
het verlenen van hulp aan zijnvader
M.A. (62), die 9 november vorig jaar
zijn twee zoontjes - van vier en acht
jaar - in Helden ontvoerde. De va-
der bracht hen met zijn auto naar
Marokko, waar zij momenteel nog
verblijven.

„Er is een administratieve vergis-
sing gemaakt in de dagvaarding",
zei officier van justitiemevrouw mr
E. van der Bijl gisternamiddag des-
gevraagd. Justitie had niet de 34-ja-
rige, maar de 62-jarige M.A. gedag-
vaard.
„We hebben de fout van tevoren

ontdekt en de zaak deze week inge
trokken. Anders zou de dagvaar
ding toch nietig zijn verklaard", al
dus officier Van der Bijl, die noj
niet kon zeggen wanneer de 34-jari
ge zoon zich moet verantwoorder
voor zijn optreden. De nieuwe dag
vaarding zal begin volgende weel*
worden verzonden.

School
De ontvoeringvond plaats rond half
negen 's morgens van die 9de no-
vember. De kinderen waren op weg
naar school. Bij de ontvoering was
de zoon van de 62-jarige M.A. be-

'. hulpzaam, evenals een dochter van. de man. r"""""1
Of de 62-jarige M.A. in Marokko nog
achterhaaldkon worden, wenste of
ficier van justitie mr H. Droeser
niet te zeggen.

Pleidooi prof. Knipschild
voor meer onderzoek naar
alternatieve geneeswijzen

Van onze correspondent
MAASTRICHT- Prof dr Paul Knip-
schild (epidemiologie, RL) vindt
meer wetenschappelijk onderzoek
naar alternatieve geneeswijzen no-
dig. Ook in het onderwijs aan toe-
komstige artsen en in de nascholing
zal de alternatieve gezondheidszorg
meer aandacht moeten krijgen.

Op een bijeenkomst in het kader
van het studium generale van de
Limburgse universiteit zei Knip-
schild gisteravond dat debewijslast
voor de doeltreffendheid primair
ligt bij de mensen die met alterna-
tieve gezondheidszorg hun brood
verdienen.

Maar ook de medische faculteiten
zullen daar meer dan nu een rol bij
moeten gaan spelen. „Waar sprake
isvan een grote belangstelling bij en
een fors gebruik door patiënten is
het arrogant om de wetenschappe-

lijke discussie uit de weg te gaan",
aldusKnipschild.

Overigens is volgens hem al veel
meer onderzoek gedaan dan de
voor- en tegenstanders beseffen.
„Men bekvecht meer dan men zich
in de literatuur verdiept". Boven-
dien accepteren beide kampen on-
derzoeksresultaten onvoldoende als
die in strijd zijn met hun vooroor-
deel.

Irisscopie
Als voorbeeld noemde Knipschild
zijn onderzoek naar irisscopie
(waarbij bepaalde kleuren en struc-
turen in het regenboogvlies van het
oog zouden wijzen op aandoenin-
gen in andere delen van het li-
chaam). Een van de deelnemers was
een leraar irisscopie aan de Neder-
landse Akademie voor Natuurge-
neeskunde in Hilversum.

Het onderzoek leerde dat irisscopie
waardeloos is. „Na publikatie bedol-
ven de belangengroeperingen der
irisscopisten mij onder hun scheld-
kanonnades", aldus Knipschild,
„terwijl ze ook de betreffende leraar
in diskrediet probeerden te bren-
gen".

Omgekeerd weigerde het Neder-
landsTijdschrift voor Geneeskunde
een artikel waarin Knipschild aan
de hand van een grootaantal onder-
zoeken aangaf dat ginseng (de wor-
tel van een Koreaanse plant) een
goed tonicum kan zijn voor oudere
mensen die last hebben van apathie
en nervositeit.

Vooroordelen
De redactie wenste zich niet in de
aangehaalde literatuur te verdiepen,
aldusKnipschild. „Toen ze later wel

" Prof. dr Paul Knipschild:
„Waar sprake isvan grote belang-
stelling is het arrogant om de we-
tenschappelijke discussie uit de
weg te gaan."

belangstelling toonde voor het stuk
over irisscopie begreep ik pas goed
dat deeindredacteur het blad vooral
runt om zijnvooroordelen oppeil te
houden".

De negatieve conclusie uit ruim
honderd gecontroleerde experi-
menten met acupunctuur leidde bij
de betrokken beroepsorganisaties
tot de reactie dat het onderzoek van
geen kant deugde. Anderzijds zijn

aanwijzingen dat grote doses vita
mine E bij patiënten met aderver
kalking in de benen pijn en ander*
ongemakken kunnen verminderer
nooit gevolgd door grotere en me
thodisch betere onderzoeken.

Investeren

Op vitamine E is geen octrooi tt
krijgen én het is goedkoop te ma
ken. Onderzoek naar de doeltref
fendheid is duur en dus moeilijk fi
nancierbaar. Universitaire institu
ten doen wellicht liever onderzoel*
naar de effectiviteit van middeler
waarin de farmaceutische industrie
veel geld wil investeren, aldui
Knipschild.

Hij zei dat de overheid alles bes
vindt zolang de alternatieve zor_
maar minder kost dan de reguliere
Wel hecht ze aan diploma's: „Goed
kopere alternatieven moeten voora
geleerd worden op dure scholen, aai
worden tentamens afgenomen ovei
bijvoorbeeld de Nei Ching (acv
punctuur), de Materia Medica (ho
meopathie) of de wereldbeschou
wing van Rudolf Steiner (antropo
sofie). Ook worden daar de vaardig
heden getoetst van de mediscl
astroloog, de voetzoolmasseur en d«
paranormale strijker in spé. Een
maal gediplomeerd verlangt d<
overheid dat men zich nader 'inter
collegiaal toetst' om zo verden
'kwaliteitsbevordering' te bewerk
stelligen".

aangemeld voor opname in het Guiness
Book ofRecords als het grootste portret dat
ooit is gemaakt. Het publiek kan het zelfpor-
tret voor het eerst zien op Koninginnedag
tijdens een kunstmarkt in Blerick. Minister
d'Ancona van WVC is gevraagd het werk te
komen onthullen.

Limburgs dagblad i provincie
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Bouwmaterialen

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
'ó denkt! (Verhuur zonder
forg). 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
Te k. rollen DAKLEER met
öf zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. Tek. watervaste pla-
ten 2.44x1.22. 04490-15338
VLOERTEGELS ’ 15.-
-’19,50 ’24,50 p/m2. De
Hut 7, Gulpen. Tel. 04450-
-1970.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoirte-
gels, div. maten ijzeren bal-
ken. Grondverzetbedr. V.
HÖPPENER, Vijfbunders-
weg 1, Wijlre. 04450-2981.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. MULDEN-PANNEN,
Tuille du Nord kantpannen,
opnieuw verbeterde Hol-
landse pannen, trottoirtegels
Tel. 045-241588.

-■

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.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
yoor daarna. Boschdijk 363.
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
Bel voor vakkundig invullen
van uw BELASTING-
FORMULIER. 045-312949

Winkel&Kantoor
BUREAU en bureaustoel,
typemachines, telex met
ponsband, comp. met prin-
ter, bureaulamp, verpak-
kingsapparatuur met rollen
folie, weegschaal, huisbar,
drumstel merk King, witte
kast met inb. bed met 2 pers
matras, 1 pers. Aupingbed
met matras, tafeltennistafel.
Na 19.00 uur 045-710952.

Hobby D.h__.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. AQUARIUM compl. en
vissen en planten en toe-
beh. 160x50x55 ’700,-;
aquarium compl. 200x75x65
en toebeh. ’ 1.150,-, 04490
-79323.

Bedrijven/Transacties
_. —— 11 - ■ ' '■" ' 'Ter overname aangeboden

Huur-café
met koop van inventaris, ml. 045-352848^

RESTAURANT in Valken-
burg zonder woning. Schit-
terend ingericht bedrijf (120
zitpl., terras 40) met goede
omzet. Huur ’3.000,- p.
mnd. Kooppr. inventaris

’ 150.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck, 043-475732.
CAFÉ-ZAAL met woning in
centr. dorp omgev. Echt-Sit-
tard. Interassant bedrijf mei
uitbr. mogelijkh. Kooppr.
pand mcl. inventaris

’ 250.000,- k.k. Horecabu-
reau Frits van Dijck, 043-
-475732.
CAFE-TERRAS in centr.
Beek met ruime boyenwo-
ning. Mooi ingericht bedrijl
met hoge omzet. Huur
f 1.500,- p. mnd. Kooppr.
■invent. ’ 65.000,-. Horeca-
bureau Frits van Dijck, 043-
-475732.
Klein zelfst. ass.kantoor v.a.
"1975 werkzaam met B-in-
schr. zoekt COMPAGNON
voor opr. B.V. Br.o.nr. B-
-3999 LD. Postbus 3100,
6-401 DP Heerlen.
T.k. horecaslagerij-invent.
ó.a. SOFT-SNIJ-GEHAKT-
WACHINE enz. 04492-5149

"Te huur of te koop, na 15- succesvolle jaren café de
)KASTANJE-BOOM te
> Bunde. A-locatie met diver-.se verenigingen. Oppervlak-
; te plusm. 160 m2. Ruime
jparkeerplaats plusm. 400m2. Smaakvolle inrichting:met werkkeuken, vergader-
ruimte met alle toebehoren.

| Eventueel ook te huur zon-
der woning. Zondere eigen

;middelen onnodig te reflec-

' teren. Alleen schriftelijk via

'dit adres: Julianastraat 1,

' 6241 EX Bunde. Telefonisch-wordt geen informatie
■ verstrekt.
f Landbouw

' ONDERDELENBANK.
'Tel. 04493-2715.

■ In- en verkoop van PAAR-
DEN en ponies. Tel. 04454-

-'4276.
■Te k. zwartbles SCHAPEN
I met lammeren. En drachtige
schapen. 04754-81549.

■Te k. HAFLINGER M. 5 j.. W.P.N. M. 4 j. betuigd en. bereden. Mogelijk inscharen■ jongvee. Lenoir, Overgeul
2a. Mechelen.

Auto's_ ____________
Kerp Heerlen heeft 't:

WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -
VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -

:LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

K^BP BV

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

Verhuisd

l Creusen B.V.
ons nieuw adres is:

Parallelweg 34, Heerlen.
I Tel. 045-742121

Daihatsu Charade CS 1988
Daihatsu Charade CS 1987
Daihatsu Charade TS 1989
Daihatsu Charade TS 1986
Daihatsu Charade TG 1987
Daihatsu CharadeDiesel TS 1987
Daihatsu CharadeDiesel CS 1985
Daihatsu Charmant 1300 1983
Ford Scorpio 2.0iGL 1986
Seat Malaga 1.2 GL 1988
Seat Ronda 1.6 GLX 1983
Austin Mini 1985
Citroen Visa 19831987
Skoda 1986

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

Jonge automaten
Daihatsu Charade "special"

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

40.000 km, nieuwstaat, bwj. feb. 1988

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

Driessen-Beek
Maastrichterlaan 26, 04490-71920.

1 Jaar garantie op alle occasions
boven ’ 10.000,-.
Autobedrijf Driessen-Beek.

_______H_iS_L_N
biedt aan zijn

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

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

APK-gekeurd
als extra "Volvo-paspoort"

3-6 maanden garantie
Volvo Auto Kallen

Rijksweg-Zuid 320, Geleen. Tel. 04490-42719.

Volvo 440 Jubilee
Nu in onze showroom

met een zeer aantrekkelijke
aanschafprijs van ’ 27.950,-

Ryksweg Zuid 320 in Geleen. Tel. 04490-42719

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

Ford Fiësta XR2i
1989, zwart

6.800 km, prijs ’ 28.800,-.
Hamstraat 70, Kerkrade

Tel. 045-423030.

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

Ford Escort XR3i
1988, zwart

21.729 km, prijs ’27.600,-
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030.

Zo goed als nieuw: Alfa 33 1.3 Junior, 1.3 S, 1.5 Tl en
1.7 QV. Diverse kleuren en bouwjaren.

Alfa 75 1.6, 1.8en 2.0 Twin Spark 1987/1988
Alsmede Alfa Giulietta's 1983 1984/1985

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

* Fc SANDERS
Vanwege de succesvolle verkoop van de Alfa 164 bieden

wij enkele exclusieve occasions aan:
Alfa 75 Twin Spark 2.0 1987
Peugeot 505 SX 1987
BMW 520 I grijs 1987
Renault 25 TX Monaco 1988
Mercedes 190 E 2.3 1987
Renault 25V6metallic 1986
Peugeot 505 GTI 1986

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Ford Siërra 2.0 GL, 1987
wit, 5-deurs, 36.000 km., 1e eig.

ÉLmMMu: ■a3iKiiftv_=
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000.

All Round Garagebedrijf
biedt aan:

Uitlaten
(tegen zeer scherpe prijzen)

Trekhaken
Gratis montage of 35% korting

Banden
MATEN:

'145X13’ 78,-; '155X13 ’ 81,60; "175/70X13’ 99,50
Deze prijzen zijn inclusief BTW, balanceren en montage.

Spekhouwerstraat 10A, Voerendaal. Tel. 045-750168.

Alfa 90
2.o.motronic, maart '88, km.st. 46.000.

Automobielbedrijf E.A. Kozole BV
Edisonstraat 23, Schaesberg. Tel. 045-321088.

. Een selectie uit ons aanbod no-risk occasions:
Polo Coupé Sprinter rood 1986 ’ 13.500,-
VWPolo 3-drs 1986 ’ 11.500,-
VW Golf div. uitvoeringen 1985/1987
VW Golf CL Turbo diesel 1988 ’ 22.500,-
VW Golf Diesel 1983/1987
AudiCoupéGT 1982 ’ 14.500,-
Audi 80 1.8 grijsmetallic 1987 ’ 26.950,-
Audi 80 1.8 blauw 1988 ’ 29.950,-
Fiat Panda 1000 CLrood 27.000km 1987 ’ 9.950,-
Mazda 323 1.3LX 1988 ’ 17.950,-
Opel Kadett 1.6 SGT blauw 1987 ’ 20.500,-
Opel Kadett 1.2 1986 ’ 13.950,-
Peugeot2osXE 1987 ’ 13.950,-
Peugeot 309 XL Diesel 1987 ’ 18.950,-
RenauItIBGTLLPG 1986 ’ 10.895,-
CitroënßXl4RE, kl. rood 1987 ’ 16.500,-
Daihatsu CharadeTX 1987 ’ 13.950,-
Ford Siërra 2.3 diesel 1987 ’ 18.950,-

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

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

Auto Veneken biedt aan:
Audi 80 1600 GT, grafietmetallic 1986
Daihatsu Charade TS, rood 1985
Peugeot 309 GTi, grijsmetallic 1988
Opel CorsaGT, wit 1986
Golf GTi, zwart 1987
Golf GTD, wit, 5 deurs 1986

l_Uw_l_
P Schunckstr. 10 (hoek Heerlerbaan) Heerlen 045-412641 ,

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

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

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

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

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

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

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

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

OBOVAG GARANTIE
r/flGebruikte Wagens
UuPlusSysteem

Ford Scorpio
2.0 CL, mei'B6, km.st. 71.000

Automobielbedrijf E.A. Kozole BV
Edisonstraat 23, Schaesberg. Tel. 045-321088.

voor nieuw of gebruikt
/ __JF=_=L_ .*»

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

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

-■T- .^■■^rei-ra
fiaT* Q-*" Vrouwestraat 89

_
SL Tel. 045-453030 O

NU NIEUW IN ONZE SHOWROOM
Kadett 1.6 i GT Irmscher

Limburgs mooiste.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Voorjaarsshow
Volvo Dealer Veders

** N I E UW* *
Volvo 440 Jubilee

1.8, 5 speed, rood nu ’ 27.950,-

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

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

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

Volvo Dealer Veders
Handelscentrum Bergerweg

Sittard. Tel. 04490-10342
Volvo 360 GLT Sedan, 1987

rood, 50.000 km., div. extra's
Volvo 360 Special, 3 drs., 1985

blauwmetallic, 1e eig., div. extra's.
Volvo 340 DL 1.7, 5 drs., 1987

wit, 58.000 km, getint glas
Volvo 440 GL injection, 1989

Lavendel metallic, 20.000 km., div. extra's
Volvo 740 GLE automaat, 1985

zilvermetallic, schuifdak, 120.000km.

______!_".*.|J: ■HdrlMzWila
Strijthagenweg 123, Kekrade. Tel. 045-458000.

Canton Reiss
* Uitgebreide keuze uit div. scherpe aanbiedingen.

* 24 maanden garantie op occasions.
' Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur;

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

Leijenaar's Autocentrale
biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto's met Bovag-
garantiebewijs en VVN gekeurd. Mitsubishi Pajero 2500
Turbo Diesel 45.000 km '87; Mercedes 190 Diesel 68.000
km '88; Opel Omega 1.8 Stationcar '87; Kadett HB 1.3 S
'87; Kadett 1.6 Diesel GL Sedan (koffer) '87 ne LS '87; As-
cona 1.6 HB '87; Ascona 1.6 Diesel Hatchback '87; Ascona
1.6 HB Luxus '83; Ascona 1.6 Diesel '82; Opel Corsa 1.2
Luxus TR 2-stuks '83; Kadett Caravan 1.6 Diesel '85; Ka-
dett HB 1.2 S '81; VW Jetta 1.6 met LPG Sedan 86; VW
Golf 1.6 Diesel C '85; VW Golf GTI nieuwtype '80; VW Golf
Caddy 1.6 Diesel met verhoogd polyester opbouw '86; Vol-
vo 740 GL div. opties '85; Audi 80 1.8 GLS Sedan '84; Ford
Siërra 2.3 Diesel GL 5-drs. stuurbekr. schuifdak '87; Ford
Siërra 2.0 CL 5-drs. '87; Ford Escort Estate 1.6 Diesel CL
5-drs. '87; Ford Escort 1.3 Laser Sedan '84; Ford Escort
1.6 Luxus Sedan '83; Ford Escort 1300 Station 5-drs. '85;
VW Golf 1.8 inspuit '87; VW Kleinbus voor pers.vervoer

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

* VVN-milieukeuringen * Compleet auto-onderhoud
* Taxatie en schadeherstel * Verkoop van nieuwe en

inruilauto's. Leijenaars autocentrale, Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek. Infolijn: 045-212091, ook na 18.00 uur.

Goedkope inruilers
Renault 4 TL '84 ’ 5.000,-;Renault 5 TL '83 ’ 6.500,-;

Renault 9 TL '83 ’ 6.000,-; Renault 9 TSE '82 ’ 6.500,-;
Renault 18 GTL '82 ’ 6.000,-; Citroen GSA '82 ’ 2.500,-;

Peugeot 305 GL '83 ’ 2.500,-.

Renault Kerres
Domaniale Mijnstr. 25 Kerkrade. Tel. 045-452424.

Peugeot 205 XRD, dcc. 1987
grijs kenteken, wit, 89.000 km., 1e eig.

______! _^< f l:»__iil______li
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

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

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

Tel. 045-416023.
1

Occasions beneden ’ 10.000,-
Renault 4 F Combi ’ 2.900,-
Ford Fiësta ’ 3.700,-
Lada2lo7 ’ 3.900,-
Peugeotsos ’ 5.500,-
Mitsubishi Sapporo aut ’ 5.750,-
OpelKadett Berlina ’ 5.900,-
Renault 18 station TL ’ 6.750,-
Renault 9TL ’ 6.750,-
Skoda 120 LS ’ 6.900,-
Lada 1.3 ’ 6.950,-
Fiatßitmo6o ’ 7.250,-
Peugeot 305 SR ’ 7.750,-
Hyundai Stellar ’ 7.900,-
Renault 18 TDDiesel ’ 7.900,-
Talbot Solara ’ 7.900,-
Volvo 340L 2.0 cc ’ 7.950,-
Renault 18 Stationcar ’ 7.950,-
Renault9GTL ’ 7.950,-
Ford Escort Ghia ’ 7.950,-
Renault 9 GTD Diesel ’ 7.950,-
Renault 11 GTL ’ 8.500,-
RenaultsTC ’ 8.900,-
Opel Ascona 16S ’ 8.900,-
Citroën CX GTI ’ 8.900,-
Renault 9 automaat ’ 8.900,-
Peugeot3os ’ 8.900,-
RenaultlBGTS ’ 8.950,-
RenaultöTL ’ 9.750,-
Renault 5Le Car ’ 9.750,-
Renault 11 GTD Diesel ’ 9.750,-
Opel Ascona 1.3 S ’ 9.900,-
Ford Escort 1.1 Laser ’ 9.900,-
CitroënVisallooßE ’ 9.900,-
Opel Corsa 1.3 Berlina ’ 9.990,-
Renault 11 GTL 5-drs ’ 9.950,-

Renault De Jonghe
Maastricht

Molensingel 3, Autoparc Maastricht
Tel. 043-616288/618250

Gelegen langs autoweg Maastricht-Luik (wijk 29)
Renault de Jonghe

Valkenburg
Wilhelminalaan 19-21. Tel. 04406-12514
Gelegen in het centrum van Valkenburg.

Combi Car Centrum
De stationcar-specialist in de regio

Mercedes 230 TE Combi 1986
Opel Omega I.BSCombi 1987
Opel Omega 2.0 iCombi 1989
Ford Sierra 2.0 CL Combi 1987
Mazda 323 1.3LX Combi 1987
Renault Espace 2000TSE 1987
VW Passat 1.6 D Avance 1987

Tel. 045-463344
Langheckweg 2, Kerkrade

Industrieterrein Dentgenbach
Te k. gevr.

Toyota's
Datsuns

tevens toyota-bussen en
datsun-bussen 4-en 5-drs.

vanaf bwj. '78 tot '84. Bellen
tot 's avonds 10.00 uur.

Correct en met vrijwaring.
Tel. 045-443996.

(bij Makado)

Ford Escort '82 t/m '87; Ford
Fiësta 1.1 '86; Ford Orion
1.6 '85; Ford Siërra 1.6 '85;
Daihatsu Charade '88; Mit-
sub. Colt '84; Mitsub. Tredia
I.6'B4;Mitsub. Colt GLX'B6
Toyota Corr. '86; Peugeot
309 '86; VW Jetta 1.3 '83;

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

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

87-'B9.

Ford Escort
1.6 D, bwj. '88, grijsmet.,

veel access. vr.pr.

’ 19.900,-. Tel. 04454-2478
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.

Autobedrijf
P. Floegel

Galvanieweg 21, Echt.
Tel. 04754-85969.

1981 Ford Escort XR3 zwart
1982 Ford Escort 1100
1985 Ford Siërra diesel

1985 Ford Scorpio
1982 Renault 5

1981 Renault 5 LPG
1983 Austin Metro
1981 Ford Fiësta

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

maat iets aparts
1979 BMW 320 zilver, zeer

mooi
1981 BMW 320, zwart
1981 Talbot Horizon

1980 Peugeot 505 automaat
1980 Volvo 244 GLD6

1982 Volvo 340 GL autom.
1980 Volvo 343 DL autom.
1979 Volvo 343 DL autom.
Voor liefhebbers BMW tou-

ring 2002 opknapper
VW 1303 3x
VW 1300 3x
VW 1200 2x

Inruil, garantie en fin.

Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.

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

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87

BMW 520inov.'B6
VW Golf Manhattan '89
Honda Integra aut. '87

Honda Accord 2.0iEX '87
Honda Prelude EX 83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Siërra Sedan 2.0 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL 88
Audi 80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Fiësta KR 2 '82
Ford Escort 1.6Combi

Ford Escort 1.6 '83
Ford Escort XR3 '81

Suzuki Swift 1.3 GLX '86
Lada Samara '87

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81
Citroen Visa 82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87

Opel Kadett 1.6 GT. '85
VW Passat Sedan '86

BMW 316 4-drs'B7
Opel GT '69

Honda Civic 13 S 85
Opel Kadett 1.6 D '83

VW Golf 1.6 CL 5-drs '84
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Ascona 1.6 5-drs '83

Opel Manta 1.8 S '84
Opel Kadett 1.3 autom. '82

Opel Rekord Combi '83.
Terrein- en

bedrijfauto's
Rocky Turbo Diesel '88
Isuzu Trooper Turbo '88
Mitsubishi L 300 verh. en

verl. '85
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,-t/m

’ 1.600,-. Reeweg 112 (Ind.
terr. Abdissenbosch) Land-

graaf. Tel. 045-321810

Sierra 2.3 D
5-drs. 8-'B6, 5-bak, trekh.,
radio, 79.000 km, geen les

of leasauto, ’ 14.950,-.
Inruil en fin. mogelijk.

"7 OF3^!- e

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
Citroen BK 19 TRS Break
'86 en '88; Citroen Visa 11
RE '85; Fiat Uno 60 S '86;
Ford Escort 1.1 '85; Ford

Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Ford Escort
1.4 CL 5-drs. '86; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '86; Ford

Fiësta 1.1 S '88; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Nissan Sunny
5-drs. Caravan '83; Peugeot

205KR '86; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD

Break '88; Seat Ibiza GL '86;
Saab 900 '86; Toyota Co-

rolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Starlet '87; Volvo
340 DL 3-drs. '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. '86;

Volvo 240 DL met LPG '88;
Opel Veetra 5-drs. '89.

Uiteraard hebben wij 'n rui-
me keuze in ons eigen merk.

OPCL

Lf
Kadett 1.8 S
3-drs. 9-88, 1e eig.

schadevrij, 26.000 km,
5-bak, sportvelgen, get.

glas, stereo-install. etc.etc.

’ 21.950,- mr. en fin. mog.

_/ "of=>**=i__. e

MnV£*//ÜW£7
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700

Kadett 4-d. 1.6 i
1e eig. 8-'BB, metaliclak,

get.glas, sportvelgen, ste-
reo-install. alarm, etc. etc.

’ 23.950,- mr. en fin. mog.

"7 OPELQ

MËIMfJiiMJ
Haefland 2, Brunssum. Tel.

045-257700

Ad van Neer
Autobedrijf

Ford Escort 1.44-drs. 1e eig
bwj. '87; Opel Rekord 2.0 I
CD '83; Ford Escort 1.3 Bra-
vo 5-drs. '82; Opel Ascona
1.6 5-drs. '84; Citroen Visa
'82.

Zandweg 160, Heerlen
naast Vroedvrouwenschool.

Tel. 045-416023.

Pr. hand gew. wollen TA-
PIJT 190x195 kleur 1.b1./
grijs-wit en voor kenner gr.
ant. gewei. Tel. 045-715924

l.v.m. lease auto te k. CI-
TROEN CX in perfecte staat
m.'B6, ANWB gek. 128.000
km. bl. met. elec. ramen,
stuurrembekr. LPG

’ 13.000,-. Tel. 043-640402
Te k. Toyota COROLLA 1.6
XL, nieuw model, bleu mica,
42000 km., (weg.auto v.d.
zaak),04409-1538 pr.n.o.t.k
Te k. Ford ESCORT 1.6 GL,
zwart, chroom striping, bre-
de banden, trekh., get.glas,
achterspoiler, 04455-1314.

Te koop VW SpeedS J
BRIOLET, bwj. '71|*___

’ 12.500,-. Tel. 045-
Te k. klein open VI
AUTO; MAzda EI6U
up, benz.; kl. rijbew
'84; All. laadbak,
lucht, APK '91, i

’ 4.250,-. Zien is l
-—'

045-323178.
ALFA Giulietta 2.0
APK 1-'9l, 5-bak, bil
pr. ’2.000.-. 045-32J-*
Te k. compl. hydrail \
KIEPINST., 3 ton, v<J
ne Kipper of aart
04743-1575. >jr.c
Te k. MITSUBISHI aisen
sporter, bwj. '80, die .nt
kent., kl. rijbew., ar .
1.58 mtr., pr. ’ 4.504_r
045-254657. hplil
Te koop gevr. PEwns
TOS, v.a. 1980UL
211071. _or e
ALFA Sprint bwj.'79, ,
APK '91, l.m. velg., U_K
sunr., pr. ’2.200,-. en
49545 _orb
Te k. Talbot SOLABfker
'82, LPG, zeer moo'en;
omst.hed., ’ 1.400,-* u
str. 76, Vaesrade na^ oi
Te k. van 1e eig. OP'1!0
dett 1.6 diesel, bwj. ?"'
versn., div. extra's, ,b<
120.000, vr.pr ’ 12.9!' h(
04490-23649 rl 'J l
Te k. Ford FIËSTA ~*.]
'83, i.g.st. ’ 4.500," f252731. W
Te k. VW-GOLF 110,*;
'78, APK3-'9l, verk. *'Vr.pr.’ 1.500.-.045-2J
Te koop gevr. alle i_C)-
auto's, schade of __;geen bezwaar. 045-4
KOOPJES! Ford
Combi '80, Renault *n
'80, Honda Accord '7l J*1'80 autom. '77, Rem
'78. Geen APK's, mO-
gewerkt worden, allQ
een koop.Vaste pr./
Amstenraderweg 9, I
brock. £r
Te k. Alfa GIULIETIür.
kl. blauwmet., APK, i-d apr.n.o.t.k. Tel. 043-6 sj_
na 9.00 uur. >eri
ALFA Romeo GTV 6, de
bwj. '81, nw.st., tor

’ 11.250,-. Tel. 045-2 Ho;
Rode AUDI 100 5 cMt!
nwe. model, mooie Iv»».

’ 10.950,- (in)ruil f.
043-476675. , -Ja
AUDI 80 GLS type '80 _(,
4-drs., i.z.g.st., ’2
045-720951 L
Audi 100 beigemet., _(
genaar, km.stand 4
airco., getint glas, st
krachtiging, etc. Btf
1988, ’35.900,-. * ft t
drijf VAN LEEUWEN, ,thagenweg 129, Kef.
045-453355. A
AUDI 80 1600 CC, b*. n
vr.pr. ’ 11.800,-. Tel im
618025. lej
Tek. AUDI 100 cc, 5-< r_
aircond. bwj.'B2, nieu ,)g
kl. zilvergrijsmetall., L.
gek. Vr.pr. ’8.750,-. \\.minastr. 56, N'hagea,
BMW 318, bwj. '78, i-"__
zilvermet., vr.pr. j*4.?
Tel. 045-727739.
Pracht BMW 318, Ha
'80, APK mei '90 i _i

’ 1.950,-. Schutters! s
Brunssum.
BMW 315 1600 cc^l'83, LPG zwart, sportr
zeer mooi, ’ 7.000,"
045-351985. ,
Te koop BMW 320 ai1
i.z.g.st. Dr. de Visset
Heerlen. 045-722665^
BMW 520 iaut. nw.J'ei
'83, APK 10-'9O, LP^
groen, schuif/kaf c.
stuurbekr., centr. '_j
alarm, trekh., el. sp* iq
get.glas, br. bandef1
Vaste prijs ’ 6.800,-.r
04498-54096 ife
BMW 518 bwj. '82, kl- <u
schuif/kanteldak, stu^ .i
radio enz. pr. ’ 6.250f.

045-441583. X
BMW 320 i, bwj. 'Bi\
mantzw.,

% shaoowl. P' \schuif/kanteldak, ve'f
alarm, Im-wielen, LPG I
04406-14821. \
Te koop 6 BMW sporPj
p.b.s met banden, vo°
7-serie, pr. ’650,-;,.,
BMW ’ 175,-. Agaats»>li
Heerlen. , \
BMW 1602 bwj. 1-73.".
'72, geh. gerest., tech* 1 -h
100% en car. 100%. \
APK 2-91, 043-6160^ *
Te k. BMW 320i, b*!.*}
km.st. 74.000, orig. sJltl
kanteld., i.z.g.st, pr"^
04406-12577.
Tek. BMW 316, bwj.'^
alu. velg., div. extra £goudmetal., pr.n.o.t.k" **

272803 na 17.00
Te k. BMW 633 CSI. "* »
pr. ’9.500,-. Tel- .l

458128 b.g.g. 46365> ?|!
Te k. BMW 528 i, b*f
'85, type'B6, blauwm^ v
extra's, o.a. ABS, f.
kanteld. Tel. 04490j>ji e koop BUICK Reg***]
ted Coupé V6, bwj. '&K
'91, pr. ’5.500,-. Lot'v
str. 39, Sittard. _y
Chevrolet BLAZER 8
aut. 2 w.dr. ’6.750.'mog. 045-211071. >
Fiat Uno 60S 5-drs- ,
blauw; VW Golf 5-drs-
wit; Citroen BK 14 P^wit; Citroen BK Leade*.
grijs; Citroen AX 11 Pej
wit; Nissan Cherry '\
1985 blauw; Peuge^i
GL Break 1986 grijs;
BK URE 1985 rood;.|
316 1982 blauw; Se3'
da 1.6 GLX 1984 blaftda 1200 S 1986 wit;
BK Basis 1988 wtAf
Visa 11 RE 1985 vyj-.,
bedrijf VAN LE&^
Strijthagenweg 129, *de, 045-453355. _A

Voor Piccolo's,; s

zie verder pagin*5
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Landgraafkiest
voor de wijken
—fDGRAAF - 'Landgraaf twijfelt
II j**sen dorp en stad' schreef deze
d'^it enkele maanden geleden■ Jfir aanleiding van een enquête
sWf,r de deze gemeente na de her-
—-kling. Welnu, jongstleden
PE^nsdag hebben de inwoners
80m Landgraaf gekozen. En niet

°r de stad.
79,
g., *AKEN de inwoners in genoem-
!,-" enquête nog lovend over bij-

,j>rbeeld Op de Kamp, het win-
*AßPeentrum met stedelijke allure,
-ïoo'ens een van de lievelingsdoch-
-10- 's uit het CDA/PvdA-huwelijk...
na_ ouders zijn er niet voor be-
OP >rid. De Landgraafse bevolking
w j. "jft de heren/dames politici on-
i's, bbelzinnig te verstaan gegeven
2.9!' het de belangen van de afzon-

/lijke wijken prefereert boven■A belangen van dehele gemeente.
)0,- dat is een onverwachte kop-

°ot aan het adres van CDA en

rk ' kozen Waubach en Rimburg
,_2i 0r hun Burgerbelangen (ten— ste van het CDA), Abdisschen-
e ' «ch voor Abdisschenbosch 2000
-. hkoste van de PvdA), Nieuwen--4 —

hagen voor Landgraaf '81 en Sjir
i Beckers.
; LIEFST acht lokale partijen hebben

straks zitting in de raad. Vier daar-
van krijgen één zetel, evenals de
WD. Eén luis in de pels houdt de
kat wakker, vijf luizen vragen om
een vlooienband. Het is vriend en
vijand dan ook duidelijk dat het
besturen van de gemeente er niet
eenvoudiger op zal worden. Vanaf
heden: eens per maand op donder-

W I nieuws

1 dagavond vlooientheater op de
buis. De dorpspolitiek die tijdens
de recente campagnes weer de

1 kop opstak, heeft de verkiezingen
ruimschoots overleefd.

[ HOEWEL er in Landgraaf een grote
vervlakking is opgetreden lijkt

l een brede coalitie voor de hand te
liggen. Vast staat dat CDA en Gul-

pers (samen goed voor elf zetels)
daarin de dienst gaan uitmaken.
Maar wie wordt nummer drie? Mo-
gelijk dat beide partijen in zee
gaan met Burgerbelangen (dat
daar wel oren naar heeft) en de
CDA-aanhangwagen Sjir Beckers.
Erg waarschijnlijk is dat niet. De
PvdA passeren zou voor het CDA
gelijk staan met zout wrijven in de
toch al diepe wonde van de coali-
tie. Afgezien van het feit dat het
CDA niet blind is voor de kwalitei-
ten van de PvdA-lijsttrekker.
Al mag er natuurlijk even gekie-
teld worden. Voor wethouder Jan
Bonten is de lamp definitief uit.
Voor hem zijn de verkiezingen
ronduit desastreusverlopen. Al zal
de fractie Gulpers hem slechts uit
beleefdheid condoleren. Pinkpop
zal hem missen.

DE kans dat Thei Middeldorp terug-
komt als wethouder is ook nog
lang niet zeker. Met een kanjer van
een baan op zak en de wetenschap
dat Wiel Mulders een prima ver-
vanger zou zijn, zal Middeldorp
nog wel een paar nachten slaap
mislopen.

GROTE vraag blijft natuurlijk hoe-
veel wethouders Landgraaf straks
zal krijgen. Als burgemeester, Hans Coenders zijn woord houdt,
doet hij in de laatste drie jaar van
zijn burgemeesterschap afstand
van de portefeuille financiën. Het, 'skelet' loopt immers weer. In dat
geval zal Gulpers geen moeite
meer hebben met een vierkoppig
leiderschap. Gulpers heeft overi-
gens drie wethouderskandidaten:

Jef Horbach, Rob Silvertand en
Dré Boumans, die de beste papie-
ren lijkt te hebben. De 'Grieze Du-
vel' zelf zal in zijn laatste raadspe-
riode bedanken voor die eer.

DE basis voor een bestuursconve-
nant tussen de drie grote partijen
lijkt trouwens snel gelegd. Proble-
men liggen hooguit in het ver-
schiet voor wat betreft een bunga-
lowpark in Strijthagen (hoewel de
Raad van State wel eens behulp-

zaam zou kunnen zijn met het
wegwerken hiervan), een eventue-
le uitbreiding van winkelcentrum
Op deKamp en het Dormansberg-
tracé.

HET beeld van het bord spaghetti,
dat Wiel Heinrichs zo treffend
schilderde, zal straks vooral voor
de oppositie gelden. Naar verluidt
hebben het Vrouwenappèl (dat
woensdag ook al teleurstelde) en
nieuwkomer Abdisschenbosch

2000 elkaar al gevonden. Hans Se-
pers van de VVD zal wederom zijn
eigen degelijke beleid gaan voeren
en veelvuldig knipogen uitdelen
aan de coalitie.

HOE het ook zij, de boze droom
over elf schaapjes die allemaal
door elkaar mekkeren zal nog
vaak herhaald worden. Of is dat
soms geen droom?

emile hollman

Fotoclub wil
niet uit pand

Van onze verslaggever
-fRLEN - De Heerlense fotover-
Jfjng ASA'88 wil niet weg uit het
3jl aan de Akerstraat en ook geen
T'die afstaan. ASA maakt zich
-|6n over haar voortbestaan om-
He gemeenteverhuurder Zymo-
fort op de subsidie. Hierdoor is
rfose waarschijnlijk genood-
l-pt het pand af te stoten.
«ens de ASA raakt Heerlen een
Paal gelegen fotovereniging
:f)t, wanneer ze haar huidige pand

verlaten.

Nieuwe brassband
in Schinveld

fllNVELD - In Schinveld be-
Jfl sinds kort Brass '90. De nieu-
I rnuziekvereniging presenteert
f aanstaande zaterdag om 20 uur
frns een kennismakingsconcert
pt zaaltje van café Nieling aan de
-fckstraat.
j brassband staat onder leiding
IB.Dirks uitLandgraaf en wil wil
(Pop een zo breed mogelijk muzi-i
f vlak gaan bewegen. Brass '90
i onder andere koffieconcerten
fjorgen en jubileummissen op-
reren. De groep is inmiddels
jfSesloten bij de Koninklijke Ne-
J'andse Federatie van Muziekver-
pingen.

per persoon

Afscheid Vliex
in Simpelveld

-^! Hein Vliex, de beheerder van
'r,^1 postkantoor in Simpelveld,
"afl _?mt met inSan8 van 1 aPrü af-

' Dit in verband met het
.pjReiken van de pensioengerech-
gri leeftijd. Vliex was 33 jaar
j.Y6rkzaam bij het postkantoor,

i'jdag 30 maart houdt hij een
rf 'seheidsreceptie van 19-20.30
iü'_"r *n hotel-restaurant Maxime:q-A de Vroenhofstraat te Simpel-

Rechter beboet
bromfietsdief. Van onze verslaggever

I.«tj£sTRICHT - De Maastrichtse
ijj'erechter heeft een twintigjari-
H^erkradenaar voor verschillende

1(i ivffijpen veroordeeld tot 400 gul-
'Oete.

_$*«_"J[ in J^n stal vorig jaar in Kerkrade
gj j) brommer.' Hij werd daarmee

.(i.iH later in zijn woonplaats

' _ogehouden.
"fli ****e c^efstal kreeg deKerkrade-
.ï _r 200 gulden 'boete opgelegd,

'j_6 et onverzekerd rijden op een
" v°erde bromfiets nog eens

100 gulden. De politie-
° -. ïrnield in zijn vonnis rekening
' t feit dat cle verclachte z*cn

heeft gemaakt aan verbo-

"* WaPenbezit.
-_."- ,

Regioredactie
OostelijkZuid-Limburg

J Heerlen,
6 * 045-739284
"" l^le Hollman,
<j Ljfis Rooijakkers,
l\ '045-714876
I ''ank Seuntjens, chef:3
i _^hard Willems,*jI IStoor Kerkrade,
4 "* 045-455506

Q 04455-2161
Voorklachten

over bezorging
S 045-739881

I

Eind zestiger jaren dacht men dat Nederland
rond de eeuwwisseling 20 miljoen in-

woners zou tellen. Op basis van dieprogno-
se werden toen maatregelen voorgesteld
om tegen die tijd voldoende drinkwater te
hebben. Geschat werd dat in het jaar2000
het verbruik rond vier miljard kuub jaar-
lijks zou liggen.

Zoals vaker valt het wel eens andersuit.De
bevolkingsgroei is minder onstuimig.
Voorlopig zal het rond de vijftien miljoen
zielen blijven schommelen. Thans denkt
men in 2000 voldoende te hebben met twee
miljard kuub drinkwater jaarlijks. Toch
heeft de Waterleiding Maatschappij Lim-

burg (WML) op basis van de prognoses uit
de zestiger jaren ook in Limburg plannen
gemaakt.

Plannen om behalve grondwater ook op-
pervlaktewater te gebruiken. Want het is
niet meer zozeer de bevolkingsgroei als wel
de verontreiniging van het grondwater,
die dit noodzakelijk maakt.

Een van de genoemde projecten was het
slaan van twaalf putten langs de Maas.
Daarvan is er slechts een gerealiseerd: de
oevergrondwater-onttrekking langs de
Maas in Roosteren. Daar wordt indirekt
van Maaswater drinkwater bereidt door

op de oevers Maaswater via grindlagen
naar boven te pompen.

Een tweede project is de aanleg van een
kunstmatig spaarbekken langs de Maas in
Itteren. Dit gaat vanwege de hoge kosten
zeker niet door. Voor een dergelijk spaar-
bekken zouden twaalf meter hoge dijken
aanlegd moeten worden.

Een derde project is een 'natuurlijk' spaar-
bekken. Dit gaat wel door en is gepland in
een grote grindput van honderden hecta-
ren tussen Panheel en Beegden. Nu de
grindwinning daar ten einde loopt gaat
WML de plannen concretiseren.

Waterleidingmij gaat spaarbekken exploiteren

Kwart Limburgers drinkt
straks water uit Maasplas

Verkoopexpo
kunst uit

Derde Wereld
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De stichting
'Derde Wereld Hulp' houdtvan 3
tot en met 6 april in de hal van de
hoofdingang van het Gregorius-
ziekenhuis in Brunssum een ex-
positie met verkoop van kunst
uit Derde Wereldlanden. Ver-
kocht worden onder meer kleine
meubelstukken, die door jonge-
lui uit Indonesië werden ge-
maakt. Men kan begin april de
tentoonstelling dagelijks bezich-
tigen van 10 tot 17 uur. Met de
opbrengst wordt steun verleend
aan een instituut voor lichame-
lijk gehandicapte kinderen op
Bali.

Volgens de eerder genoemde
stichting zijn er naar schatting
nog rond de 1700 gehandicapten

lop Bali, dievoor directe opname
in aanmerking komen. Daaron-
der ruim honderd kinderen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het spaarbekken in de zogeheten
'ontgrindingsfase C' op de grens van Heel en Beegden
zal over twee jaar al een belangrijke rol spelen in de
drinkwatervoorziening van Zuid-Limburg. De 160
hectare grote grindplas met een inhoud van 30 miljoen
kuub water wordt pas in 1995 overgedragen aan de Wa-
terleiding Maatschappij Limburg (WML). Toch zal het
spaarbekken eerder in produktie worden genomen.

Het is het duurste project dat WML
ooit onder handen neeft gehad. Het
drinkwater uit 'fase C' is twee keer
zo duur als de huidige prijs voor
drinkwater (1,05 gulden per kuub).

Omdat elders in de provincie (nog)
goedkoop grondwater gewonnen
kan worden, zal de prijs voor een
glas 'gemeentepils' niet drastisch
omhoog schieten.

WML kan straks uit het spaarbek-
ken ongeveer een kwart van het to-

" WML-direkteur H. Vliegen:
„Geen waterrecreatie op
spaarbekken toestaan".

Foto's: JEROENKUIT.

tale drinkwaterverbruik(80 miljoen
kuub) in Limburg dekken.

Dit zegt WML-direkteur H. Vliegen.
Hij heeft op woensdag 9 mei aan-
staande een uitstapje met de ge-
meentebesturen van Heel en Pan-
heel en Beegden naar het waterlei-
dingbedrijf de Brabantse Bies-
bosch. Daar bestaat al jaren een
spaarbekken waaruit drinkwater
wordt bereidt. Met name voor Rot-
terdam. De gemeentebestuurders
kunnen daar zien wat het WML in
hun dorp wil.

Putten
Het is de bedoeling om aan de noor-
westzijde van het spaarbekken in

Beegdenover een lengte van eenki-
lometer vele putten te slaan. Op cir-
ca honderd meter uit de oever. Via
de poreuzewanden wordt het water
uit het spaarbekken getrokken. Te-
gelijkertijd zal ook grondwater wor-
den opgepompt. Dit mengsel zal
volgens Vliegen geschikt drinkwa-
ter opleveren.

Echter niet nadat het gefilterd is.
Dit gebeurt in een nog te bouwen
filterhuis in de direkte nabijheid
van de plas. Hiervoor heeft WML al
tien jaar een perceel van 25 hectare
(bos) in eigendom verworven. Bin-
nenkort gaat men met de gemeente
bakkeleienover devorm van het ge-
bouw.

WML wil graag de hoogte in; een fil-
terhuis van tien meter hoog. Het wa-
ter moet namelijk in twee fases wor-
den gefilterd. Vliegen denkt dat de
energiekosten een flink stuk min-
der zijn indien dit kan gebeuren via
een vrij-vervalsysteem. „Het is
goedkoper water in één keer naar
tien meter te pompen, dan twee
keer naar een hoogte van vijf me-
ter", zegt hij.

Voorraad
Het spaarbekken zal continue ge-
vuld blijven met water uit het Late-
raalkanaal en uit de Maas. Hiervoor
moeten straks ook flinke leidingen
worden aangelegd, plus een pomp-
gemaal. Vooral 's winters als de wa-
terafvoer in de Maas het grootst is
en relatief het schoonst wil men het
spaarbekken vullen. Het water in
het spaarbekken blijft daarna een
half jaar staan. De zwevende
deeltjes in het stilstaande zinken
dan naar de bodem, 's Zomers is er
een grotere vraag naar drinkwater
en kan devoorraad in het soaarbek-
ken worden aangesproken.

Recreatie
Volgens Vliegen is het duidelijk dat
er op het spaarbekken geen enkele
vorm van waterrecreatie geduld kan
worden. Zwemmen, hengelen of
plankzeilenzal er verboden worden.

„We gaan het gebied wel verfraaien
met struiken en bomen. Ook gaan
we een wandelpadrondom het wa-
ter aanleggen. Eigenlijk willen we
zo weinig mogelijk publiek bij dat
water, maarvan de andere kant wil-
len we er ook geen omheind kamp
van maken", zegt Vliegen.

" Het toekomstige drinkwaterspaarbekken in Beegden. Nu wordt er nog grind gewonnen.
Straks wordt de plas afgesloten van de Maas en de andere grindplassen. Over twee jaar wordt
hier een kwart van de totale drinkwaterbehoefte gewonnen.

klein journaal
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Heerlen

" In samenwerking met 'de Verza-
melaar' houdt Welterhofzondag van
13 tot 16.30 uur een ruilbeurs.

" In auberge De Rousch wordt za-
terdag het Halfvastenbal van Ut
Veerde gehouden. De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door twee
orkesten 'The Blues Brothers' en
'Sunny Sound. Aanvang 20.30 uur.

" Ruben's Poppenkasttheater
geeft morgenmiddag in De Nor de
voorstelling 'Het ben je bang voor
boe-gebeuren.

" Het pianotrio Francois, bestaan-
de uit Augustine Boshouwers, Hen-
riette Janssen en Marij Denessen,
verzorgt zondag 25 maart in muziek-
huis Arons (Honigmanstraat 5,
Heerlen) haar debuutconcert. Aan-
vang 15 uur.

Hoensbroek

" De Lotbroekers houden zondag
om 11 uur Frühschoppen in het
MFC Gebrook.

" In gemeenschapshuis Mariarade
houdt de CV Blauw Wit vanavond

om 20 uur het jaarlijkse halfvasten-
bal. Fer Vroomen zorgt voor de mu-
ziek.

Ransdaal

" Het Ransdaals Amateur Toneel
voert zaterdag en zondag om 20 uur
in zaal Vonken te Ransdaal de
klucht 'Pension Dr Doevesjlaag'
op. Ten bate van de Klimmania-
jeugd wordt zaterdag 31 maart een
uitvoering gegeven in zaal Claessen
te Klimmen. Entree: vijf gulden.

Eygelshoven

" De schietvereniging St. Huber-
tus houdt zaterdag van 19 tot 21.00
uur receptie in verband met het feit
dat het eerste viertal onlangs kam-
pioen werd in de eerste klasse B van
de NBVS.

Schinveld

" De fanfare St. Lambertus houdt
zaterdag om 19.30 uur een geva-
rieerd concert in het Fa-si-la-lokaal.
Medewerkenden zijn de fanfare St.
Jozef uit Buchten en de harmonie

St. Caecilia uit Koningsbosch. En-
tree vrij.

Simpelveld

" Vanavond begint om 20 uur in
zaal Dackus te Simpelveld de jaar-
vergadering van de huurdersbelan-
genvereniging.

" Apotheek Voncken, gelegen aan
de dr. Ottenstraat in Simpleveld
houdt zaterdag van 10 tot 16 uur
'open huis.

"De afdeling Bocholtz-Simpel-
veld van het IVN maakt zondag een
wandeling in de omgeving van Bol-
land in het Land van Herve. Vertrek
aan de Wilhelminastraat in Bocholtz
om 9 uur. Meer info: _? 045- 443760
of 045-443597.

Bocholtz

" In de Wilhelminazaal te Bocholtz
wordt zondag een carnavalshappe-
ning gehouden voor de jeugd met
hun ouders van 16 tot 20 uur.

Huls

" Zondag trekt de carnavalsop-
tocht 'op' de Huls. Vertrek om 15
uur vanaf de Deus.

weekend-agenda

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Van de Wouw, Dorp-'
straat 153, S 251620.
HEERLEN. Apotheek Claessens,
Saroleastraat 6, S 712541. B.g.g.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Nieuwen-
hagen, Bernhardstraat 52,
S 312294. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, _? 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH _t 711400). 'TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend _f 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
_? 713712.
NUTH - VOERENDAAL- SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen _f 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
_? 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Hamers, Diepenbrockstraat 15,
_? 452712. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Uiter-
waal, Pricksteenweg 42, _? 453059.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5,
__■ 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Eussen,
Muhlenbergstraat 3, _t 320660 en
zondag Meyer, Frans Erenslaan 32,
__■ 313186.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, __ 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Straus, Zandweg 8,
_t 410584. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
B.g.g. TIGH® 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Twiss, Willem Sophiaplein 2 Kerk-
rade, __ 417700.' Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 19.00 tot
19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Janssen, Hofstraat 9 Nijswil-
ler, S 04451-1969. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Philips, Wilhelminastraat 4
Nuth, S 244422. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.

DIERENARTSEN
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

Steunfraude
LANDGRAAF - De sociale recher-
che in Landgraaf heeft tegen twee
mannen proces-verbaal opgemaakt
wegens steunfraude. De mannen. kregen een uitkering van de ge-
meentelijke sociale dienst, terwijl ze
officieel niet in Landgraaf woon-

■ den. Een van de mannen zal ruim. 22.000 gulden terug moeten betalen
i De ander staat voor 6500 gulden ir

het krijt. » ,____
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Auto's
CITROEN BK 14 RE 5-bak
nw. model '87 in perf. nw.st.
zeldz. mooi 1e eig.

’ 10.500,- pas gekeurd.
043-254462.
EEND 2CV-6, bwj. '81, km.
st. 43.000, APK 3-'9l, i.z.g.
st. ’ 2.350,-. 045-230346.
Te k. Daihatsu CUORE 850
TX, bwj. 88, kl. wit, km.st.
20.000, i.z.g.st. vr.pr.

’ 10.750.-. Tel. 04752-3900
DAIHATSU mini bus, m.
banken, geel kent., APK'9I
hondenkooi ’ 2750,-, Klein-
graverstr. 154. K'rade West.
Te k. DAIHATSU Cuore bwj
'84, km.st. 51.000, pr.

’ 4.950.-. Tel. 04490-22689
Te k. aangeb. DATSUN 260
Z, 2 plus 2, bwj. 75, vr.pr.
’5.500,-. Tel. 043-647663
na 18.30 u.
Te k. gevr. AUTO'S van
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Speciale VOORJAARS-
AANBIEDINGEN bij auto-
bedr. Loek Schaepkens een
greep uit onze voorraad van
plm. 75 topoccasions: Ford
Escort 1300, 5-drs,

’ 8.950,-; Ford Siërra sta-
tionc., 5-drs, t. '84,

’ 11.900,-; Fiësta luxe uitv.,
2 kl., ’3.950,-; Escort sta-
tionc. ’4.500,-; Toyota
Starlet 1e eig. 50.000 km.,
'87, ’ 11.900,-; Opel Rekord
traveler, LPG '86 ’ 13.900,-;
Kadett coupé 1600 SR,
’2.700,-; Corsa 1200 TR,
50.000 km., '85, ’9.900,-;
Kadett 1600S85 ’11.900,-
Kcfdett 1200S'78, ’1.500,-;
Kadett coupé ’1.500.-;
Ascona 1600, '82, ’3.900,-;
VW Golf 1300, '83, nw.t.,

’ 10.950,-; Jetta, LPG, t. '81

’ 3.250,-; Jetta sport, LPG,
’4.900,-; Golf GTI, zwart,
'82, ’9.900,-; Golf 1600 SC
81, ’ 5.750,-; Volvo 245 GL
stationcar, ’ 9.500,-; Volvo
245, stationc. LPG ’ 7.950,-
Volvo 340 autom., '83,
’6.000,-; Audi 80 GLS, 4-
drs, ’3.000,-; Renault 18
stationc, ’4.250,-; Renault
5 autom. 5-drs 81 ’ 4.950,-
Honda Prelude, '83,

’ 7.000,-; Suzuki Alto 1e eig
'84, ’ 7.900,-; Nissan Micra
DX, '83, ’ 7.900,-; Alfa Giu-
letta, '81. ’2.900,-; Visa
super 2E, 1e eig., ’4.500,-;
Skoda de Luxe, t. '85,

’ 3.950,-; Visa spec. sport,
'84, ’ 8.950,-; Fiat Uno 55,
5-drs, '83, ’6.250,-; Diver-
se inruilers v.a. ’ 750,-,
Klimmenderstr. 110 Klim-
men. Tel. 04405-2896.
OPEL Kadett 12 N '80, 3-drs

’ 3.500,-; Renault Fuego
GTL '81 ’ 4.500,-; VW Golf
D '79 ’ 3.600,-; Honda Civic
automaat, '80 ’ 2.900,-; Fiat
Ritmo '83, ’ 3.900,-; Opel
Ascona '81, ’3.500.-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.900,-;
Colt '79, ’ 1.950,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht 043-634978.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiësta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Opel Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’8.900,-;
BMW 315 t.'B3 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t.'Bl ’ 3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900.-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’4.900,-; VW
LT-bus personenvervoer t.
'82 ’ 5.700,-. Opel Ascona
19 S, '78, autom., ’ 1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Lada 1500 S, sta-
tion, t.'Bs, ’3.500, , Rover
2000 S t.'B4 nw. st. koopje

’ 4.500,-; Honda Prelude
automaat t.'Bl sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900.-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Datsun
Violet 5-bak t.'B2 ’2.700.-;
Opel Kadett station t.'Bl
’4.900,-; Simca Bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t. 82
’2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van
maand, tm vrijd. 9.00-19.00
uur, zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin. gar. mog.
Te k. 2 CV-6 EEND, '84"
APK 91, 1e eig. km.st.
45.000, wit. 045-225336-
-251641.
Te k. Fiat RITMO 60 vr.pr.
’2 800,-. Bwj.'B4, tel. 045-
-353141.
Fiat CROMA Turbo Diesel
bwj. '87, i.z.g.st, 95.000 km,
dealer onderhouden, nw.pr.

’ 56.000,- nu vr.pr.
’22.500,-. Evt. mr. kl. auto
mog Tel. 04750-22697.
Fiat UNO Rialto, bwj. '85, s-
versn., km.st. 60.000, pr.

’ 6.900,-. Tel. 045-722078.
Fiat PANDA 45, m. 84,
’4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
INRUILAUTO'S v.a. ’500,-
-tot ’5.000,- o.a. Kadett,
Mazda, enz. Heerenweg
248, H'heide/ Heksenberq
Te k. Fiat PANDA, bwj. 85,
75.000 km, met radio en
trekhaak, ’ 4.500,-. Tel.
045-728874.
Te k. Fiat PANDA 750 CL,
juli '88, km.st. 14.500. Tel.
045-255677.
Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
86, vr.pr. ’ 7.650,-, mr. mog
Tel. 045-222415.
Te koop Fiat PANDA 1000 S
bwj. '88, get.glas, 5-gang
bak, enz. 045-316419.
Te k. Ford ESCORT KR 3
uitv., bwj. 87, 100% in orde,
kl. wit, kooppr. ’ 16.950,-.
045-726876 na 18.00 uur.
Te k. FORD Escort 1.3 L au-
tomaat, bwj. nov. '77, APK
tot '91, ’BOO,-, Sluiterdstr.
46 Brunssum. 045-253835.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, type '81, APK, kl. groen.
Demstraat 26, Hoensbroek.
Ford ESCORT 1100 Bestel
'82 APK i.z.g.st. ’2.750,-.
Tel. 04499-3398.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’ 4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Ford ESCORT Styling 1.6
nw. mod. '85, geheel uitge-
bouwd. Geen 2e zo mooi,

’ 9.750,-. Tel. 045-455778.
Ford ESCORT 1.3 CL nw.
mod. 87, in abs. nw.st.
34.000 km, vr.pr. ’ 12.750,-.
Te bevr. 045-455778.
Te koop Ford CAPRI 2.0 S
bwj. '80, APK 9-'9O,

’ 2.900,-. Tel. 045-423519.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'78, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-728494.
FIËSTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544 Hrl.-Rennemig
Te k. rode Ford ESCORT
XR3i, bwj.'B3, APK'9l,pr.

’ 8.250,-. 045-273340.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'Bs, i.z.g.st., met veel
extra's. Tel. 04454-2791
Te k. Ford CAPRI 1 1600
GT, bwj.'73, blok '79, APK,
div. extra's, i.z.g.st., t.e.a.b.
Tel. 04454-5698
Te koop Ford ESCORT
1300 bwj. '85, i.z.g.st,
60.000 km, div. extra's, vr.
pr. ’ 9.500,-. Wilheminastr.
7, Gulpen.
Ford SIERRA 1600Laser m.
'87, 66.000 km, met schuifd.
L & L Autoservice Bom.
04498-54656.
Te koop Ford ESCORT '79,
APK 2-'9l, pr. ’2.250,-.
Tel. 045-726457.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. 11-'B6, centr. deur-
vergr., vr.pr. ’ 15.750,-, tel.
043-616375.
Ford CAPRI 11, 1600 GTR,
'75, schuifd., APK '91,
’1.750,-; Capri 2.05, '78,
’3.900,-; Capri 1.65, '79,

’ 2.500,-; garantie, mr. au-
tomotor mog. 04404-1317
FORD Scorpio 2.0 i CL, '87,
LPG, 82.000 km., vr.pr.

’ 18.000,-. 04498-57049.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL i.g.st. bwj. '82. Inl.
045-211263.
Ford ESCORT 1.1, bwj. '82,
kl. zwart. Heerenweg 83,
Heerlen. .__
Ford ESCORT 13 CL nw. m.
'87, brons met., nw.st.

’ 11.950,-, 04490-80867.
Ford ESCORT 1.3 Bravo, m.
'84, 5-drs., z. mooi,

’ 6.750,-. Tel. 045-454087.
CIVIC, '79, voor loop of
sloop, ’250,-. Tel. 045-
-223825.
ie k. hunua uivic dwj. .a,
APK 11-90, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-415528.
Honda CIVIC 1.3, aut., wit,
bwj. 87, pr. ’ 14.750,-. Tel.
04406-12577.
JAGUAR 4.2 '79, duurste
Daimler, blauwmet., APK 2-
-91, ’6.000,-. 045-318521.
Te koop: LADA 2105 i.z.g.st.
bwj. 09-'B2, t.e.a.b. Tel.
045-227803.
Te koop LADA 2107 bwj.
11-'B5, beige, 1e eig. km.st.
46.000, nw. bnd. In nw.st.

’ 3.650,-. Tel. 04490-47737
LANCIA Bèta 1600 HPE,
bwj. '77, grijs, gave auto,
’4.000,-. Tel. 04^-219134.
Te koop in nieuw staat verk.
MAZDA RX 7, juni '81.
Dorpstr. 19,Bingelrade.

Te k. MAZDA 323 1.3 sedan
bwj. '83, ’ 5.750,-. Tel. 045-
-463501.
MAZDA 323 ES, bwj. '78, pr.

’ 500,-. Tel. 045-752648.
Te k. MAZDA 626 Sedan,
bwj.'79, i.g.st., Dorpsstr. 25,
Brunssum, tel. 045-252815.
Te koop MAZDA 626 2.0 HB
GLX, LPG, bwj. '88, km.st.
58.000. Tel. 04490-31275.
MAZDA 323 1300 sedan 6-
89, ca. 12.000 km, grijs-
met., sportbumpers in kleur,
sportvelgen met banden 14/
185, sportstnpmg, z.g.a.n.
Tel. 04492-4057.
Te k. MAZDA 626 LX, km.st.
42.000, bwj. 03-'BB. Faes-
sen, Koestr. 42, Konings-
bosch, tel. 04743-1547.
Te k. MAZDA 626, bwj.'Bo, i.
z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
04459-1884.
MAZDA 626 GLX coupé,
bwj. eind '83, pr. ’ 7.800,-.
Tel. 045-425072
Te koop i.v.m. auto v.d. zaak
MAZDA 2.0 GLX coupé,
d.blauw met., 5-pook, bwj.
6-'B6, zeer luxieuze uitv.,
perf. staat, elke gewenst
keur. toegest. Pr. n.o.t.k. -Tel. 045-412643, na 19 u. [

Te k. MERCEDES 250 bwj.
mei 79, licht groen, LPG, i.z.
g.st. Vr.pr. ’5.200,-. Tel.
04405-3780.
Mercedes 280 SE nw. type,
bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.
Te koop MERCEDES 190
bwj. '83, op gas, centr, ver-
gr., uitgeb., mr. mog. Hee-
renweg 277a, Heerlen, t.o.
Zeekoelen.
Tek. MERCEDES Benz 300
D bwj. '77 mod. 123, vr.pr.
’1.850,-. Tel. 045-213019.
MERCEDES 190 D bwj.'Bs,
vr.pr. ’ 28.000,-. Inruil Sier-
ra of Kadett Combi mogelijk.
Tel. 04406-14603. Zaterdag
04405-3453.
MERCEDES 200, bwj.3l-7-
-'B7, In nw.st., alle extra's.
Inruil stat.car of bus be-
spreekb. Tel. 04492-5149.
Te k. MERCEDES 230 E
bwj.'B2, met veel ace. mr.
mog. Baronstr. 6, Landgraaf
MERCEDES 200 D, bwj.'79,
APK '91, 2e eig., ANWB-
keur. toegest., gar. voll., mr.
mog., ’ 6.500,-. Autobedr.
W. Schoffelen. 04404-1317.
Te koop MERCEDES 608
Diesel bwj. '79, (ideaal als
camper) dubb. cab. en verl.
Vr.pr. ’4.000,-. Tel. 043-
-252777, 045-272067.
MERCEDES 280 S, in nw.st
geen 2e zo mooi, pr.

’ 7.500,-, mr. mog. Kunder-
gats 26, Kunrade, (bij de
kerk). Tel. 045-752547.
MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 04406-12690.
MINI 1100 kl. zwart, bwj.'Bo,
APK 10-'9O, zeer mooi, alle
ace. ’ 1.750,-. Tel. 04406-
-14202.
Mitsubishi COLT Eterna als
nw., bwj. eind '84. Tel.
04490-29217 tot 15.00 uur.
Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. '80, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-52015.
Mitsubishi COLT GL, absol.
nw.st., 34.000 km, weg.
aank. nw. Colt, d.grijs, M'B7.

’ 11500,-. Tel. 045-451773.
MITSUBISHI Colt '84,
50.000 km., 1e eig., iedere
keuring toegestaan,

’ 4.800,-. Tel. 045-454975.
NISSAN Micra 1.0 SDX bwj.
'87, 1e eig. 73.000 km, APK
1-2-91. Tel. 043-631678.
Opel Kadett SEDAN grijs-
met., bwj. 5-'B7, 1e eig., pr.
n.o.t.k. Schutterstr. 24
Brunssum.
KADETT 1.2 LS HB, z.g.a.
nw., juli '85, 41.000 km,
radio-cass., ’ 12.950,-. Tel.
04766-1416.
Te k. Opel REKORD 2.3
Diesel t. '83, centr. lock,
trekh., met extra's, vr.pr.

’ 4.750,-. 045-458850.
Voor de liefh. bijz. mooie
Opel MONZA 2800 bwj. '80,
uitgeb., stuurbekr. autom.
Tel. 04490-40445.
Te koop van 1e eig. Opel
KADETT Sedan 1.6ibwj. 2-
'BB, km.st. 25.000, pr.

’ 19.500,-. Tel. 04492-3662
Te k. ASCONA, type 85, i.z.
g.st. te bevr. Zonstr. 290,
Kerkrade.
Te k. Opel KADETT bwj. '80,
APK 3-'9l, pr. ’2.600,-.
Mesdagstr. 147, Heerlen.
Opel KADETT D-type 1300,
3-drs., bwj. '81, nw. APK,
’3.250,-. 045-323178.
Te k. OPEL Corsa 12 S TR,
bwj. april '87, 4-drs., km.st.
37.000, kl. wit, vr.pr.
’13.500,-. Mgr. Nolenstr.
86. Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 2.0
schuifd. 4-drs., trekh., sport-
wln., APK '91, kl. wit, bwj.
'81. Deze is als nieuw zo
mooi ’ 3.450,-. 045-323178
Te k. Opel KADETT 12 S
i.z.g.st., groenmet. eind '83,

’ 6.750,-. 045-750372.
KADETT Caravan 12S '82;
Kadett Caravan 16D Luxe
'82. APK. 04499-3398.
Stationcar Opel KADETT
12S '80 LPG, APK 3-'9l,
’2.650,-. 045-322619.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj. 83, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Opel KADETT 2.0 GSI 16V
bwj. 4-1-'B9 wit alarm ABS.
Autobedrijf Servaas Bruns,
Bleyerheiderstr. 123, Kerk-
rade
Te koop Opel KADETT '76,
2e eig., met APK, puntgaaf,
vr.pr. ’ 1.000,-. Zandkuilen-
str. 11, Hoensbroek.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'79 , sportvlg., APK '91; Opel
Manta bwj. '77, APK '91.
Tel. 045-215361.
Te koop Opel KADETT 12S,
bwj. '84. Peter Schunckstr.
304, Heerlen.
Te koop Opel KADETT D, in
nw.st., ’ 3.250,-. Broekstr.
62, Schinveld.
Opel KADETT 1.6 SR bwj.
'83, kl. zwart, i.z.g.st. 045-
-244142 na 17.00 uur.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
eind '80 model '81, APK, nw.
schokbr., nw. uitlaat, vr.pr.

’ 1.550,-. Boven Devoonstr.
18, Heerlen.
Opel KADETT '85 aut.
40.000 km. L & L Autoservi-
ce, Bom. 04498-54656.
Te koop Opel KADETT 1200
S bwj. '79, APK '91, vr.pr.

’ 1.475,-. Tel. 04490-27595
Opel SENATOR 2,5 E, LPG,
antracietmet. schuifkantel-
dak, radio, etc. model '84,
zeer fraai, pr. ’12.500,-
-event. mr. 04750-17148.

Opel KADETT Caravan 1.3
N, 5-deurs, bwj. eind '80, 4
nw. banden, APK 11-'9O.
Tel. 04490-53526.
Te k. of te ruil voor kleinere
auto; Opel Ascona bwj. '81,
APK ’ 1.800,-. Abdissen-
laan 36 Landgraaf.
Te k. Opel KADETT 1200 S,
bwj. sept. '80, APK tot '91,

1 100% in orde, 3 deurs,
045-419749
Te k. Opel ASCONA 1.9 N
i.z.g.st., bwj. '80, autom.

1APK '91, div. extra's, pr.

’ 3.850,-, 045-273032.
Te k. Opel KADETT bwj.'B6.
Tel. 045-272321, Woen-
dershof 42, Brunssum.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
5-drs., wit, bwj. '86, km.st.
45.000, i.z.g.st. " vr.pr.
f 12.500,-. 045-726104.
Opel COMMANDORE 2.55,
bwj.'77, APK'9I, trekh., i.pr.
st., ’975,-. 04404-1317.
Te k. KADETT 13 LS Hatch-
back grijsmet. m. '86, i.z.g.
St. ’ 10.500,-. 04490-14427
Opel CORSA Swing 1.5 D,
blauwmet. 2-drs. m.'BB, s-
bak, pr.n.o.t.k. Rennemigstr.
22 Heerlen. 045-215425.
Te k. Opel COMMODORE
Berlina m. LPG bwj. laat '81,
kl. bordeaux-roodmetall. m.
sportwiel. trekh. enz. APK
gek. vr.pr. ’ 3.850,-. Ariens-
str. 2 Kakert-Sch'berg.
Te koop Opel ASCONA
1900 bwj. '79, i.z.g.st. Tel.
04492-1886.
Opel KADETT bwj. '80,
groen/bl.met. i.z.g.st. Tel.
045-270125.
OMEGA 2 L i bwj. '87; Asco-
na 2 L i GT '88; Kadett 1 6i
3-drs. '87; Kadett 13 N 3-d
'88; Kadett 13 N 3-drs. '88;
Kadett Caravan 5-drs. '85;
Corsa GSI '89; Corsa Diesel
3-drs. '88; Corsa 13 3-drs.
'88. 1 jr. garantie, mr. en fi-
nanc. mog. Garage J. Buis-
man, Stenen Brug 6,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Opel KADETT 12N '81. vr.
pr. ’ 2.650,-, tevens Kadett
12 S, vr.pr. ’ 1.800,-, Ridder
str.9 Landgraaf (Schaesb.).
Te k. PEUGEOT 305 Break,
i.z.g.st., APK en radio, pr.n.
o.t.k. 045-461078.
Te k. PEUGEOT 205, GTI
Van, 130 PK, bwj. 10-87, kl.
rood, mr. mog., vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-221808
Te koop PEUGEOT 604 SL
automaat, bwj. '80, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04490-15464
b.g.g. 045-241435.
i e koop PEUGEOT 309 GTI
bwj. 31-5-88, km.st. 30.000
pr. ’ 29.000,-. 045-464535.
Te k. PORSCHE 928, kl.
rood, als nw., vr.pr.
’34.500,- mcl BTW, mr.
mog. Broekstr. 8, Obbicht.
Tel. 04498-55824.
Te koop PORSCHE 924 m.
'83, i.p.st., v. extra's, 2e auto

i pr. ’20.500,-. 045-716109
na 18.00 u. 09-3211722298.
RENAULT 18 TS Stationcar,
bwj. '80, APK april '91, 5-; drs., ’ 1.450,-. 045-720951.
Te k. Renault 5 EXPRESS
1.1, bwj. '87, wit, 1e eig., gr.
kent., 27.000 km., in nw. st,
vr.pr. ’ 8.500,-. 045-326492
Pracht RENAULT 5 GTL,
bwj. '81, 60.000 km, zeer
mooi en gaaf. 045-456487.
Te koop 2x RENAULT R4
GTL, bwj. '79 en '82, i.g.st.,
kl. groen en rood, vr.pr.

’ 500,- en ’ 2.000,-. Tel.
04451-1812.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, met APK, in prima toest.
pr. ’ 1.750,-. Tev. crossmo-
tor Suzuki 250 cc, bwj.'Bs,
geen wedstr. gereden, tel.
045-417775.
Rode RENAULT 4 GTL bwj.
'82, APK 3-'9l, vr.pr.
’3.750,-. Inl. 045-711397,
na 18.30 uur 04493-4602.
RENAULT 5 Alpine, bwj.'77,
bijna fabrieksnw., motor 0
km, 1/2 jr. garantie, taxatie,

’ 7.500,-. Autobedr. W.
Schoffelen, 04404-1317.
RENAULT 5 TL bwj. '86
rood, sunroof, stereo, iedere
keuring toegestaan.

’ 9.500,-. Garantie, inruil
mogelijk. Autobedrijf W.
Schoffelen, 04404-1317.
Te koop RENAULT 5 TL
bwj. '81, APK tot 26-4-'9l
vr.pr. ’2300,-, tel. 04454-
-2092.
Te koop RENAULT 5 autom.
met trekh. APK 3-'9l, i.z.g.
st. ’1.000,-. 045-321629
Te k. ROVER 2300 S, bwj.
'82, km.st. 70.000, nw. ban-
den, ’ 3.500,-. 045-254657.
Te k. ROVER 2600 S, bwj.
'82, APK, alle extra's, aut.,
mr. mog. 04490-10207.
Te k. ROVER 2300 S, bwj.
'81, vr.pr. ’2.000,-, Grous-
str. 1, Stem, 04490-34336.
SAAB 900 EMS bwj. '79,
’5.000,-. Tel. 045-719794,
na 19.00 uur.
Voor liefh. te k. groen (jade)
SAAB '79, 134.000 km, pr.

’ 900,-. Benzenrade 45,
Heerlen. Tel. 045-425574.
Te k. SIMCA Talbot 1507
GLS, 5-drs., dcc. '79, vr.pr.
’950,-. Tel. 045-423454.
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs.,
bwj. 9-'B5, km.st. 50.000, in
pr.st. Tel. 04750-30327.
T.k. Suzuki JEEP Softtop,
bwj.'B3, zwart, ' vr.pr.

’ 7.800,-. Tel. 04498-52317
Te k. Suzuki ALTO GL 3-
drs. wit '89 ’ 3.000,- onder
nw.pr. 04743-1575 na 17 u.
Suzuki SWIFT GTi, bwj.'B9,
nieuwpr. ’ 27.000,-, vr.pr.
’21.000,-. 045-312936.
TALBOT 1.5 GLS, bwj. '81,
pr. ’750,-, APK juli '90,
technisch goed. Tel. 045-
-453690.
Te koop Talbot HORIZON i.
g.st., bwj. '79, APK2-91, vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-716333.

Te k. Suzuki ALTO GL bwj.
'85, Ie eig., in nw.st.; In-
bouwoven en onb. 4-pits
gasconf. te bevr. vrijd. na
17.00 uur, 045-319814.
SUZUKI Jeep SJQ 410, geel
kent., 1983, cabrio plus
hardtop, en extra's, tel.
04455-1489.
Te koop weg. inruil Toyota
COROLLA 1.3 DX Hatch-
back, wit, 3-deurs, 5 versn.
van 1 eig., sept, '87, kl. wit,
km.st. 48.600. Onderhoud
bij off. Toyota dealer. On-
derhoudsboekje ter inzage.
Toyota dealer verleent 3
maanden garantie. 04498-
-51496.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé ST, APK tot 12-90, sp.
wielen, ’ 2.500,-. Unescostr
98, Vrieheide-Heerlen. Tel.
045-225913.
Te k. Toyota CAMRY Diesel
Turbo bwj. '85, 1e eig.,
95.000 km. Vr.pr. ’ 14.000,-
Tel na 19.00 uur 04493-
-1282, zaterd. v.a. 9.00 uur.
Te k. TOYOTA Starlet '81,
zeer mooi, APK febr. '91,
’2.350,-. Tel. 045-218925.
Te k. Toyota CELICA 1.6
Coupé ST, kl. wit, bwj.'B4,
km.st. 100.000 km, tel. 045-
-451365.
Toyota COROLLA DX lift-
back bwj.'Bo, wit, sportvel-
gen, div. extra's, APK 10-9-
-'9O, ’ 2.750,-. 045-212037
In nw.st. TOYOTA Starlet
DX '86. Alle keur. toegest.
’8.750,-. 04490-15431.
Toyota COROLLA 13 DX s-
bak Sedan, bwj. '85, nw.
model '86, kl. grijsmet., in st.
van splinternw. Pas gekeurd

’ 8.750,-. Inl. 045-225201.
Te k. VW GOLF GTi, 5-bak,
bwj.'Bl, kl. zwart, div. extra's
sportv., electr. ramen, enz.,
APK '91, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-259809.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’ 16.250,-.
045-753053.
Te k. VW JETTA, bwj. '80,
vr.pr. ’ 2.750,- zeer mooi.
G. van Prinstererstr. 4A,
Heerlen.
Te k. VOLKSWAGEN-per-
sonenbusjes, bwj.'Bo en '81
na 18.00 uur. Hompertsweg
12, Landgraaf.

Te k. GOLF diesel Stayer,
bwj. '82, 5-bak, div. extra's.
Tel. 045-443973.
USA JETTA GL, '84, Turbo
Diesel, div. extra's. Tel. 043-
-644657.
VW POLO 1300 Pointer '86
62.000 km serv.boek aanw.
vr.pr. ’ 8.900,-. 045-455966
Te koop VW GOLF 1.3 I
Manhaften, vele extra's, mci
'89, km.st. 11.000, vr.pr.

’ 20.900,-. Tel. 045-751296
Te k. VW GOLF Diesel,
1980, APK tot 29-06-90,

’ 2.000,-. Huisbergerstr.
200, Heerlen.
GOLF 13 S GTi Look als nw.
72.000 km. ’4.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'80, veel extra's, vr.pr.

’ 5.950,-. Tel. 045-314105.
VW POLO '86, i.z.g.st.,
’10.700,-. Tel. 045-
-320765.
Te koop VW GOLF GTI 16V
1986, zwart, sportvelgen,
mr. mog. Tel. 045-453265.
Te k. VW PASSAT Rimini
1600, bwj. 9-'B3, 5-drs., wit,
als nw., ’ 4.750,-. Tel. 045-
-225377.
Te k. VW TRANSPORTER,
bwj. 82. Schoolstraat 15,
Hulsberg.
Te koop VW PASSAT C
Diesel bwj. '82, pr. ’ 4.700,-
Heiveldplein 45, Kerkrade.
Te koop GOLF Miljonair,
bwj. '89, km. 13.000. Tel.
045-417081.
VW KEVER APK (ca.

’ 5.000,- aan ace.) o.a. ver-
br., parelmoer, etc. Inr. mog.
vr.pr. ’ .5850,-045-351987
Te k. VW GOLF-C 1.3, bwj.
1985, km. 75.000. LM-vel-
gen, brede banden, blauw-
met. I.z.g.st. Schadevrij,
’12.000,-. 04490-31238.
Te k. VW GOLF 1.8 bwj.'B6,
i.z.g.st. k. antraciet, div.
access. 045-440466.
VW TRANSPORTER, geel
kent., nieuw model, veel ex-
tras, vr.pr. ’4.500,-. Prof.
vd Waalsstr. 8, Hoensbroek
Te k. VW GOLF diesel 1.6
LX, kl. wit, APK gek. i.z.g.st.
nw. bnd. radiocass. alles
100%, vr.pr. ’6.900,-. E.
Casimirstr. 2, Landgraaf.

Te k. GOLF GTI, kl. wit, bwj.
'80, APK tot 7-3-91, ATS
velg 15" plus radiocass. i.z.
g.st. Tel. 04454-5836.
GOLF GTI bwj. '81, 1600i,
5-bak, veel extra's, t.e.a.b.,
Tel. 045-753187.
GOLF L Diesel m. '82, veel
extra's, i.z.g.st. 100% motor,

’ 4.650,-. 04490-24782.
Te k. GOLF diesel 3-deurs,
kleur geel, 2 jaar oud,
42.000 km met trekhaak,
z.g.a.n. ’ 17.250,- van part.
Apollolaan 14, Nieuwen-
hagen, tel. 045-310009.
Te k. GOLF GTi, bwj.'Bo,
l.m. velg., 5-bak, ’ 5.500,-.
G.v. Prinstererstr. 3 D,
(Pleintje Meezenbroek)
Te k. GOLF diesel, m. '80,
APK, zilvermetal., prijs

’ 2.300,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. als nieuw GOLF S aut.
bwj.Bl, kl. bordeaux-rood,
APK gek. vr.pr. ’4.850,-.
Kieskoel 8. Schaesberg.
VW JETTA, liT Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304. na 17.00
uur.
Te k. VW GOLF GTi 1,8 bwj.
dec'Bs, kl. wit, Amerik. uitv.,
veel extra's, verlaagd, sport-
velgen enz., zeer mooi, tel.
045-453118 na 14 uur.
Te k. weg. aanschaf nieuwe;
VOLVO 240 GL bwj. 6-'B5,
i.prima st., grijsmet. div.
extra's, vr.pr. ’ 25.500,-.
Tel. 04404-1210.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O. Tel. 045-271835.
Te k. VOLVO 66 automatiek
bwj.'79, ’750,-. Tel. 045-
-316940.
Te k. VOLVO 440 GL kl.
rood, km.st. 13.500, bwj. 3-
89. 045-723830 na 13.00.
VOLVO 66 GL aut. 1.3 bwj.
'79, APK-gek., kl. grijsmett.,
zeer snel, vebr. 1:11, vaste
pr. ’ 1.200,-. Tel. 04498-
-54096.
VOLVO 360 GLT, bwj. 9-'B6
z.g.a.nw. sportst. lederen
bekl. mcl. div. extra's,
’15.500,-. 04499-4195.

Te k. VOLVO 440 GL wit, 4-
89, km.st. 14.000, pr.n.o.t.k.
04490-50492.

Volvo 360 GL, 2 Itr. Inj. SE-
DAN, bwj. '87, 41.000 km.,
div, extra's, vr.pr. ’ 16.800,-
Tel. 04406-12588.
VOLVO 360 GLT inj.'86, km.
72.000, veel extra's, Neptu-
nusstr. 21, Geleen. Tel.
04490-42416.
Te k. VOLVO 66 DL, bwj.77
km.st. 79.000, APK tot 15-
-02-91, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-241144.
Te k. VOLVO 340 DL 1700,
bwj. '88, km. 23.000,kl. rood
veel extra's 04490-18362.
VOLVO 740 GL bwj. '86,
82.250 km, met schuifd. en
electr. ramen. L & L Auto-
service, Bom 04498-54656.
Te k. VOLVO 740 GL diesel,
bwj. dcc. '85, zeer mooi, 1e
eigen., 5-bak, kl. antraciet,
stuurbekr., vr.pr. ’ 19.500,-
-incl. BTW, inruil mogelijk.
Broekstr. 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
Te koop VOLVO 440 GL 5-
89, aubergine-metallic, km.
st. ca. 16.500. 04498-52695
Te koop VOLVO 240 DL
Combi, wit, bwj. '83, i.z.g.st,

’ 12.500.-. 045-317153.
Te k. VOLVO 440 GL bwj.
2-5-'B9, kl. zilvermet., st. v.
nw., met access. Gerardstr.
6 Schaesberg (Landgraaf).
Te k. VOLVO 340 autom.
bwj. '79 i.z.g.st. 59.000 km,
onderh.boekje aanw. 045-
-228076 (na 19.00 uur).
VOLVO 244 DL 1978, vr.pr.
’1.250,- evt. LPG. Tel.
045-218186.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Garage Central, t.k. Ford
ESCORT 1600i, 5-drs. bwj.
'88, kl. wit en Peugeot 205,
5-drs., bwj.'B9, kl. blauw met
Bovag-garantie. Rijksw. Z.
97, Geleen, 04490-43175.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Kadett 16 S Caravan '86;
Kadett 13 LS '87;Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86 en
'85; Kadett 12S2x '84; Cor-
sa 12 S '84; VW Jetta '80;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedr. J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

Opel Kadett 1200 Stationcar
5-drs. '85; Corsa 83; Kadett
1200 '86; Ford Siërra 1600
5-drs. '87, nieuw model;
Ford Scorpio 2.0 GLI '85;
Mazda 323 82 ’4.500,-;
VW Golf CL 1300 '86; Ford
Siërra 2.0 '84; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. stationcar '86;
Lada 2107 '84 ’4.000,-;
Honda Civic '81 ’ 3.500,-;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80

’ 3.000,-; Opel Kadett
Sedan '87 automatic; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Ka-
dett 120084’ 7.750,-; Ford
Taunus 1600 '82 ’3.500,-;
Toyota Corolla, zeer mooi
'80 ’3.000.-. Auto's met
Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
WETZELS Auto's: Merce-
des 280 SL aut. '85; Merce-. des 300 D aut. '89; Merce-
des 300 D aut. '88; Merce-
des 2.5 TD '88; Mercedes
190 E aut. '84; Mercedes
190 D '87; Mercedes 200 TD
'87; Mercedes 300 SD aut.
'84; Chevrolet Camaro Z2B
Crossfire '85; Jaguar 3.6
aut. '87; BMW 635 CSI '88;
BMW 728 I aut. '86; BMW
320 IBaur '84; BWM 323 C 1. '86; BMW 520 I aut. '88;
Porsche 928 aut. '80; Por-
sche 944 '84; Porsche 911
'80; Golf GTI 85; Ford Es-
cort 1.3 Bravo '89; Ford Es-
cort 1.1 '84; Opel Senator
3.0 I'BB aut.; Opel Kadett 13
S '88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3 TD
'83; Opel Kadett 1.6 I aut.
'88; Mitsubishi Pajero 2.5
Turbo Diesel verlengd '87.
Industriestraat 35, Sittard.: Tel. 04490-10655.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-

-i 723076 Of 727742.
BMW 320 I 1986, 70.000
km. LMV verlaagd, schade-
vrij en Opel Kadett 1.3 N; club 1987, 48.000 km, tel.
045-317593.
HONDA Prelude '81; Skoda- 120 L '84; Skoda coupé '84
enz. Garage Piet de la Roy
en Zn, Hoofdstr. 114 Hoens-
broek. Tel. 045-212896.

Te k. Demo auto Rovw
E '89; Metro Spofjf
Landcruiser 2.4 TD jm
met div. ace. 11.OOM
Maestro 1.3 '86; MaesH
Mayfair '86; BMW I
automaat '82; Citroë _B
Special '83; Volvo <■1300; Datsun Sunnyw
'82; Mazda 323 130W
Opel Rekord 2.0 LS^»met LPG '81; Rover 21

1 '85. Austin Rover «: HAVE, Industriestr. 3' ,
tard. Tel. 04490-' f
Bovagbedrijf. AH*
ringsstation, alle type 'j
Tevens verhuur
moffelcabini Mn Inl MÈ

Autohandel F.v. OPHIH
biedt aan: Ford EscortH
5-bak '85; Ford Escortß
Laser 5-bak, div. extraH
Mitsubishi Galant TuH
'85; Citroen BK 14REB
11-'B5; Opel AsconaJMdrs. '83; Mazda 626 Om
diesel 11-'84; Subarum■ GLS autom. '82; MitsH; Saporro 80; Mazdal

i coupé 2 Itr. '82; CitroëM
GT 5-bak 83; Ford Tfl: 16 L '80; Opel Kadettß

i beri. 5-drs. '81; Ford ■13 GL LPG '80; 2x tiÊt
! Cherry '80; Peugeot 3jH
i.z.g.st. '79;Ford Escw
GL aut. '78; Innocentiß

! 1e eig. '80; Citroen Gm
bak '82; Fiat Ritmo <*■'80; Renault 18 TS Ifl
'81; Fiat 128 1300 CH
Renault 5 Alpine

i ’1.500,-; Manta GTE
st. voor liefhebber; Inj

jverkoop, financiering. 1 .
se inruilers. Akerstr. N- 'I Hoensbroek. Tel.
224425. Geop. van 1, 19.00 u. Zat. 10.00-17 J
Autobedrijf Martien f
ritsma. 1e klas occassl
Suzuki Alto GLX 5-drs4
torn. '86; Peugeot 20m: 13.000 km, '88; Peiß
309 Allure '87; Mazdfß1300 '87; VWGolf mv
'87; Opel Corsa 1300
'86; Ford Escort 1100 M
'85; Fiat 127, 1050, 2%.
km, '86 ’6.750,-; SaaU
GL '80. Auto's met W%: garantie. APK-keurin<J J
tion. Pastorystr. 106 "; Tel. 045-242412.

Voor Piccolo's
zie verder pagina %
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Met de komst von de nieuwe Alfa 33 krijgt De vloeiende lijnen van de carrosserie zetten afwerking en kwaliteit - onder meer door de
rijden weer dynamiek. Zijn nieuwe lijnen zich voort in het schitterende interieur. toepassing van elektroverzinkt plaat-
stralen kracht, sportiviteit en stip uit. En standaardvoorzieningen als getint glas, staal - van hetzelfde hoge niveau als de
De fameuze boxermotor is nu ook leverbaar elektrische ramen vóór, neerklapbare achter- techniek. Kom kennismaken met het nieuwe

als 16-klepper met gefaseerde klep- bank. in hoogte verstelbaar sportstuur, genieten en ontdek dat het kiezen van een
timing, digitale ontsteking en elektro- toerenteller en close-rafio 5-versnellingsbak auto eenvoudiger is dan ooit: de nieuwe Alfa 33. _4_f|jÉÊSï__Kt
nische multipoint injectie. Een briljante bevestigen de bijzondere klasse van de nieuwe <é?_\ 2^Kfr
krachtbron die net als de 1.7 injectiemotor is Alfa 33. Alfa 331.3Fl. 25.190,- £&
uitgerust met een geregelde kotolysotor De uitvoeringen met miectiemotoi zijn lever- Alfo 331.71[ Fl. 30.850,- .HFV" _■
Maar ook met de 1.3 motor levert de Alfa 33 ■ baar met ABS en zijn standaard uitgerust met Alfa 331.716VQV Fl. 35.190,- v^L
het hoogste vermogen in zijn klasse. stuurbekrachtiging. Bovendien zijn Prijzen mcl. BIW af importeur.

CZpttrntjciA/ t/e t*>ep {/uvinldef**

I AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23,Landgraaf

04490-56222 . 04750-21092 045-321088

AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN
Akerstraat 128, Brunssum Schamerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne

045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer) A
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KV praat met
Guus HiddinkDaan het gesprek door een neutrale

voorzitter te laten leiden. De heer
Mentink is medegedeeld, dat ge-
noemd gesprek onder leiding van
het sectiebestuur zal plaatsvinden.

MILAAN - Guus Hiddink is vol-
gens John Cordier een belangrijke
kandidaat volgend seizoen hoofd-
trainer bij KV Mechelen te worden.
De voorzitter van de Belgische
landskampioen liet gisteren in Mi-
laan weten Hiddink binnenkort
voor een gesprek uit te zullen nodi-
gen. „Want wij zijn onder de indruk
van zijn kwaliteiten".

Cordier was voor aanvang van dit
seizoen ook al graag met Hiddink in
zee gegaan, maar diens contract met
PSV liep toen nog door. Hoewel
Hiddink onlangs een mondelinge
overeenkomst met PSV bereikte
over een verlenging van zijn verbin-
tenis met twee jaar, wil hij aan hét
eind van deze competitie bij de Ne-
derlandse club opstappen. Hiddink
is van mening dat voor hem een on-
gunstig werkklimaat in Eindhoven
is ontstaan. „Ik ben al enige tijd op
de hoogte van zijn onvrede", aldus
Cordier, die Hiddink al van zijn trai-
nerslijstje had geschrapt. „Maar nu
een andere situatie is ontstaan, is
Hiddink een serieuze kandidaat".

" MILAAN - John Cordier geeft
Johnny Bosman en Graeme Rutjes
geen toestemming maandag met
het Nederlands elftal naar Kiev te
vertrekken voor een oefeninterland
tegen de Sovjetunie. „Als AC Milan
Van Basten en Rijkaard thuis kan
houden, dan laten wij Bosman en
Rutjes ook niet gaan. Wij spelen drie
dagen na die interland in Rusland
(28 maart) tegen Anderlecht. Voor
ons is dat een hele belangrijke wed-
strijd", aldus de voorzitter van KV
Mechelen.

Van onze sportredactie

Het sectiebestuur Betaald Voetbal
heeft er, met name gelet op de be-
langen van personen die in het ge-
ding zijn, geen behoefte aan om na-
dere informatie te verstrekken over
het verloop van besprekingen in
deze zaak. Genoemd bestuur be-
treurt het dan ook, dat de advocaat
van de heer Libregts een andere op-
vatting huldigt over het naar buiten
brengen van informatie, en dien-
overeenkomstig zelfstandig - en
zonder enig overleg met de KNVB -
handelt."

Inmiddels heeft Johan Cruijff te-
genover Spaanse sportjournalisten
in Barcelona ontkend, benaderd te
zijn voor de mogelijke opvolging
van Thijs Libregts als trainer van
het Nederlandse elftal tijdens de Wk
in Italië. Cruijff deed zijn uitlatin-
gen op de persconferentie, waar de
komst volgend seizoen van de Bul-
gaarse internationaal Jristo Stoich-
kov van CSK Sofia werd bekend ge-
maakt.

Gullit blijft
bij AC MilanJan Wouters zes

duels geschorst
ZEIST- De tuchtcommissie van
deKNVB heeft Jan Wouters een
schorsingvan zes wedstrijden en
een boete van 750 gulden opge-
legd. De commissie achtte bewe-
zen, dat Wouters op 11 maart in
de wedstrijd van zijn club Ajax
tegen Volendam een elleboog-
stoot had uitgedeeld aan de Vo-
lendammer Pastoor. Wouters
mag bovendien tot 1 januari 1991
geen aanvoerder van Ajax meer
zijn.

De tuchtcommissie deelde nog

De straffen zijn verder: Valentijn
(Excelsior): 3 wedstrijden, 100
gulden boete; Blackson (Feyen-
oord): 3 wedstrijden, 150 gulden
boete; Mossel (Heracles): 5 wed-
strijden; Van Veen (coach RKC):
1 wedstrijd voorwaardelijk met
een proeftijd van 1 jaar, 500 gul-
den boete; Van den Berg (Spar-
ta): 3 wedstrijden, 200 gulden
boete, tot 1 januari 1991 geen
aanvoerder; Advocaat (coach
SVV): 2 wedstrijden, waarvan 1
voorwaardelijk met een proeftijd
van 1 jaar, 500 gulden boete.

Willemsen van Vitesse een
schorsing van vijfwedstrijdenen
150 gulden wegens vechtpartijen
tijdens de wedstrijd FC Gronin-
gen - Vitesse op 11 maart.

een aantal forse straffen uit. Zo
kreeg Henny Meijer van FC Gro-
ningen een schorsing van vier
wedstrijden en een boete van 250
gulden en reserve-doelman Hans

Van onze sportredactie
MILAAN - „Ruud Gullit en nie-
mand anders zal onze derde buiten-
lander zijn in het komende seizoen.
Hij speelt nog zeker drie jaarbij AC
Milan", meent AC Milan-elftalbege-
leider Paolo .Taveggia, nadat de
Brusselse chirurg Mare Martens
woensdagmiddag een persoonlijk
onderhoud heeft gehad met voorzit-
ter Berlusconi. De Milanese clublei-
ding zal Gullits zaakwaarnemer, de
Amsterdamse advocate Ella Berg-
ansius Adriaanse, halverwege april
uitnodigen voor onderhandelingen
over een nieuw contract. Het huidi-
ge loopt per 1 juli af. Het is de be-
doeling dat Gullit na het paasweek-
einde weer samen met de ploeg mee
gaat trainen. „Of Ruud het Wü
speelt, is een andere zaak", aldus
Taveggia. „AC Milan staat hem al-
léén maar af aan de KNVB, als de
artsen Monti, Tavana (beiden in
dienst van AC Milan) en Martens
hem fit hebben verklaard. Hij zal
dan nogwel een wedstrijd voor onze'
club moeten spelen".

Zondagavond gesprek bondscoach met spelersgroep

Geen bemiddelaar
in 'zaak-Libregts'

Lanckohr
'Olympisch'

Le Mond: geen
Waalse Pijl

KEULEN - De Bundesliga moet het
volgend seizoen zeer waarschijnlijk
stellen zonder de „voetballer van
het jaar"Thomas Hassler. De 1. FC
Köln maakte bekend dat, een trans-
fer van Hassler naar Italië niet zal
worden tegengehouden, hoewel hij
nogtot 1994 onder contract staat bij
de Keulse vereniging. Met de ver-
goeding voor Hassler wil Köln zich
zowel sportief als financieel verbe-
teren. AS Roma heeft veertien mil-
joen gulden voor de middenvelder
geboden, terwijl Juventus bereid is
nog verder te gaan. De „oude dame"
heeft ruim zestien miljoen voor de
Westduitser over.

Hässler
mag weg

Organisator Theo van Griethuy-
sen en sportdirecteur Roger Le-
qeay van de Z-ploeg hebben ru-
zie. Het zit Van Griethuysen
dwars dat Leqeay in zijn functie
van voorzitter van de associatie
van sportdirekteuren eraan mee-
werkte dat de Waalse Pijl van vo-
rig jaar met ruim dertig kilome-
ter moest worden ingekort tot
200 kilometer.

HOEI - Wereldkampioen en
Tourwinnaar Greg Lemond mag
met zijn ploegmaten uit de
Z-ploeg niet deelnemen aan de
Waalse Pijl van woensdag 11
april aanstaande.

Sampdoria in
halve finales

Tegenover het commentaar van
Adrie van der Poel, die desondanks
geen moment overwoog om een
protest in te dienen („zoiets haalt
toch niks uit") stond de mening van
de winnaar. „Ik was", aldus Van
Hooydonck, „aanvankelijk niet
eens zeker, dat ik als eerste de
streep had bereikt.Als Van derPoel
beweert, dat ik hem gehinderd heb
zit hij er echter helemaal naast. Ze-
ker zo hard als ik eventueel tegen
hem aanleunde deed hij ten opzich-
te van mij. Overigens, ik maakte on-
derweg nog wel iets anders mee dan
hij. Ik werd op een gegeven mo-
ment, toen ik na een afdaling in
Kluisbergen een demarrage van
mijn ploegmakker Jelle Nijdam wil-
de afschermen zodanig uit balans
gebracht door een woedende Eddy
Planckaert, dat ik ten val kwam. De
verwonding viel weliswaar mee,
maar het voorval heeft me toch ex-
tra geprikkeld".

" Schouder aan schouder over de streep. Edwig van Hooydonck net iets eerder dan Adrie van
der Poel (rechts).

Primeur Ampler

Eddy Planckaert ontkende de be-
schuldiging door zijn landgenoot al-
lerminst. Amper voorbij de finish
van zijn fiets gestapt, spoedde hij
zich richting Raas om bij de chef
d'equipe van Edwig van Hooy-
donck zijn excuses aan te bieden.

%_T BISCAYNE - In het heren-
_> JsPel van het toernooi van

wel het vijfde
>Hi vj.Slam-toernooi genoemd, is
'n^ 'Jssen tegen de verwachting

". y. eerste ronde uitgeschakeld.
I^l jjjjl-vaste Deense partner Mi-
Vltß ortensen werd hij door het
"V r.de Zuidafrikaanse duo

"^6h DePpe en Byron Talbot ver-. " met 7-6; 6-3.
Fr tri^EN ~De Amstel Gold Race
i_tot> emers' °P hetzelfde parcours
I^Ofr,, n c'ag eerder de profs in ac-
«Sw' ls overweldigend.Bij deor-

.rijv'611 zijn al ruim tweeduizend
"ingen binnen, waaronder een"Nch,eden van deTweede Kamer.üVs" w°rdt, dat het aantal deel-W,? dee'neemsters nog met en-

Wt, nderden zal stijgen.

Ir-6B Stv _~ Vanavond speelt Mini-
I fon>,-/ belangrijkeuitwedstrijd>n '"ëen tegen VGNN Donar. Om
? Voo erling resultaat de Gronin-?* on,r te blijven moet Miniware
.% 'moeting met tenminste zes«,ltlliaal rschil Wlnnen. Behoudens
r't.sl,, Wedstrijd in Voorburg tegen
_.rtet_rer Festo ontmoeten de

Vo.fVn de laatste zes wedstrij-
le .'ge top van de eredivisie.

Geplaatst voor de halve finales: Mo-
naco (Fra), Dinamo Bukarest (Roe),
Anderlecht (Bel), Sampdoria Genua
(Ita). " _**_

ZURICH - Sampdoria Genua is de
laatste ploeg die zich plaatste voor
dehalve finales van een Europacup-
toernooi. In het toernooi voor de be-
kerwinnaars versloeg Sampdoria
Grasshoppers Zürich voor de twee-
de keer. Nadat de Italiaanse beker-
houder in Genua een 2-0 voor-
sprong had opgebouwd, versloeg de
ploeg gisteravond in Zürich Gras-
shoppers met 2-1 via treffers van Ce-
rezo en Lombardo (Wyss scoorde te-
gen).

LLORET DE MAR - De Oost-
duitser Uwe Ampler van de
PDM-ploeg van Gisbers heeft in
de vierde etappe van de Cata-
laanse week zijn eerste zege als
beroepswielrenner behaald. Op
de boulevard van Lloret de Mar
bleef de kort voor de finish op
een helling ontsnapte Ampler
nog net een fietslengte voor op
de aanstormende sprinters van
het peloton, van wie de Portuge-
zen Da Silva en Abreu respectie-
velijk tweede en derde werden.Harde strijd

Dwars door België over 204 kilome

„ook na de hergroepering geen mo-
ment gespaard. Straks in de klassie-
kers moet dit werk rendement ople-
veren". Opmerking van Edwig van
Hooydonck: „Toen van der Poel in
de slotfase aan een solo begon heb-
ben Sergeant en ik even geaarzeld
om voluit in de achtervolging te
gaan. Kwestie van onderlinge con-
currentie. Uiteindelijk sloegen wij
toch de handen ineen. Wij achter-
haalden de vluchter waarna ook Se-
gers, Rakers en Kim Andersen aan-
sloten. Andersen bracht de sprint
op gang, daarna kon ik uit het wiel
van mijn ploegmakker Segers naar
de leiding oprukken". .

ter werd behalve door de commotie
ook gekenmerkt door een harde
strijd, waarin de regen en wind min-
stens zon grote rol speelden als de
kasseien en hellingen. Bovendien
wilde menige deelnemer in het veld
van ruim 170 man best wel eens
diep gaan met het oog op de komen-
de topconfrontaties.

Johan Capiot bijvoorbeeld reed tus-
sen Eikenberg en Vossehol gedu-
rende 45 kilometer met een maxi-
male voorsprong van ruim ander-
halve minuut voor zijn tegenstan-
ders uit. Nog voordat de door mod-
der en slijk bijna onherkenbare

sliert over de kasseien van de Oude
Kwaremont was gedenderd, had
zich een elitegroep in het spoor van
Capiot genesteld. Frans Maassen
behoorde daartoe, evenals Nijdam,
Planckaert, Sergeant, Nulens, De
Wilde, Museeuw, etcetera. Een an-
dere groep met Van der Poel, Ra-
kers, Kim Andersen, Van Hooy-
donck, Segers en de Rus Konyshev
had te laat gereageerd, maar herstel-
de de schade. In de buurt van de
aankomstplaats smolten de voorste
waaiers samen, waarna zes man het
heft in handen namen.

„Ik heb mij", aldus Van der Poel,

Meijs tweede

ZEIST - Het sectiebestuur be-
taald voetbal van de KNVB
wil zondagavond zelf een ge-
sprek met spelers van het Ne-
derlands elftal en bondscoach
Thijs Libregts leiden. De
KNVB heeft met deze keuze
aangetoond geen behoefte te
hebben aan een onpartijdig
bemiddelaar, zoals de door de
advocaat van Libregts, Men-
tink, voorgestelde Rotterdam-
se burgemeester Peper. Het
sectiebestuur heeft gister-
avond in een communiqué
verklaard al voor de ontvangst
van de brief van Mentink be-
sloten te hebben zondag een
gesprek met de belangheb-
benden te houden.
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StichtingRoda '80
dreigt met

uridischestappen
Voorlichter Fred Racké verstrekte
gisteravond het volgende persbe-
richt: „Het sectiebestuur Betaald
Voetbal van deKNVB heeft kennis
genomen van het voorstel van de
heer Mentink, advocaat van de tech-
nisch-directeur van de KNVB de
heer Libregts, om een onpartijdig
voorzitter een gesprek te laten lei-
den, waaraan dan zou worden deel-
genomen door de spelers van het
Nederlands elftal en de heer Li-
bregts.

Van onze sportredactie
*KRADE - De Stichting Roda
J***ft de bij deze sponsorgroep

leden op de juridische
gewezen indien men

onder de in het merendeel

' °f vijfjarige overeenkomsten
"""e stichting uit te komen. Veel

ïe Stichting Roda '80 aangeslo-
'ftna's en particulieren willen af
et contract met de stichting nu

Roda JCin eigen be-
ieen business-club in het leven*geroepen met daaraan verbon-aantrekkelijke zakelijke facili-n.

Van Basten en Rijkaard hebben
overigens wel een uitnodiging voor
de interland tegen de Sovjetunie
ontvangen. Maar zij hebben laten
weten op gezag van AC Milan af te
zullen zeggen.

Danny Hesp
scoort

BROEKSITTARD - Danny
Hesp, de broer van Fortuna-
doelman Ruud, is zijn stage bij
de Fortuna-reserves begonnen
met een doelpunt. In de oefen-
wedstrijd tegen Almania scoor-
de verdediger Hesp vlak voor
tijd de 1-1 gelijkmaker nadat
Almania voor de pauze door De
Ruiter aan de leiding was geko-
men.

tingen niet worden nagekomen.
Deze actie heeft er voorlopig in elk
geval een aantal potentiële kopers
van business-seats van weerhouden
om tot koop over te gaan. Voorzitter
Serve Kuijer van Roda JC: „Vraag is
echter in hoeverre de Stichting
Roda '80 de sponsors voor het geïn-
vesteerde geld faciliteiten kan bie-
den. Voor een prestatie wordt im-
mers ook een tegenprestatie ver-
wacht. Die faciliteiten kunnen wij
als club echter alleen geven. Daar-
om weet ik niet in hoeverre de stich-
ting überhaupt kans van slagen
heeft als men wil overgaan tot juri-
dische stappen". Ger Oostveen,
voorzitter van de Stichting Roda
'80, wenste geen commentaar te ge-
ven.

" Thijs Libregts met zijn raadsman mr. Mentink op weg naar
burgemeester Peper. Het sectiebestuur wees bemiddeling van
de Rotterdamse burgervader van de hand.

Bijeenkomst
Het sectiebestuur had reeds beslo-
ten zulk een bijeenkomst te beleg-
gen, en wel op zondagavond 25
maart a.s. en dat dan onder leiding
van het sectiebestuur. De uitnodi-
gingen voor deze bijeenkomst zijn
vandaag - 22 maart - uitgegaan. De
heerMentink is hedenmorgen op de
hoogte gesteld van het feit dat deze
bespreking zou worden georgani-
seerd, en hij heeft de suggestie ge-

Adrie Van der Poel overmoedig ZEIST - Ajax en FC Utrecht heb-
ben ieder drie spelers in de selectie
van het Olympisch elftal voor de
vriendschappelijke interlandwed-
strijd van volgende week dinsdag
tegen de Sovjetunie. De Amster-
dammers leveren Frank de Boer,
Ronald de Boer en Brian Roy, uit
Utrecht komen Dick Heesen, Ed-
win de Kruyff en Edwin Roest. Van
Limburgse bodem is slechts een
speler in de selectie opgenomen:
Roberto Lanckohr van MW.

De volledige selectie: Ronald de Boer,
Frank de Boer,Roy (allen Ajax). Heesen, De
KruyfT, Roest (allen FC Utredht), Numan
(Haarlem), Lanckohr (MW), Karelse
(NAC), De Ron (PSV). De Wijs (RKC), Sas
(Sparta), Refos enTebbenhof (SVV), Karne-
beek (FC Twente), Decheiver (GA Eagles).

WAREGEM - In de amateuredi-
tie van Dwars door België over
145 kilometer legde Raymond
Meijs uit Valkenburg op de twee-
de plaats beslag. In de sprint
werd hij verslagen door zijn Bra-
bantse ploegmakker Van Steen.
Op enkele lengten arriveerde
Overgaag als derde, Danny Ne-
lissen werd vierde en Patrick
Strouken vijfde. Door een val
werden Gino Jansen en Robert
Rademakers uitgeschakeld, al-
hoewel Rademakers aanvanke-
lijk de schade nog had kunnen
herstellen. Er waren circa 250
deelnemers.

van onze sportredactie

Eddy Planckaert brengt winnaar Edwig van Hooydonck ten val

I&ronkelijk kwam het meden-
Van de voor spelersaankopen

*rnde gelden by Roda JC te-
_nv.la Roda '80, een instantie die
jfHid werd opgericht om de
raadse club van een dreigende

i.c'ële ondergang te redden. Het'§e clubbestuur wil echter di-
*e« over de gelden beschikken

i f'dt in dat kader het bestaan
,^e Stichting Roda '80 een be-
i ,*.ng. pj e leden van de stich-

*len bovendien weinig heil in
lidmaatschap nu RodaA middels de business-club fa-

A^n kan bieden die de stich-
&)!** kan verlenen,

Roda '80 heeft in een
U^ven de leden echter gewezen
t]h Mogelijke juridischegevolgeneer de contractuele verplich-

WAREGEM - Het verschil tussen
Edwig van Hooydonck en Adrie van
der Poel aan de eindstreep van
Dwars door België was gering. De
marge bepaalde desondanks de
blijdschap bij de Belg en de teleur-
stelling bij onze landgenoot. De ont-
knoping was zelfs in dubbel opzicht
frustrerend voor laatstgenoemde.
Ten eerste voelde hij zich tijdens de
beslissende meters gehinderd door
een paar schouderduwen van de
renner uit de ploeg van Jan Raas en
daarnaast kon Van derPoel zich zelf
het verwijt maken, dat hij in de slot-
fase te royaal met zijn reserves was
omgesprongen. Met nog een dikke
tien kilometer voor de boeg had hij
immers gekozen voor een gevecht
als eenling tegen de concurrentie in
plaatsvan te speculeren op zijn toch
niet geringe sprintkwaliteiten. Hij
verspeelde met zijn mislukte po-
ging kostbare krachten.

door wiel verheesen

Schuurs
de beste

;^Lendorf/neckarsulm, nbert Schuurs is uitgeroepen
!rt. ste speler van het vierlanden-
i(j °i dat de afgelopen dagen
ty Y^rspeeld in de Bondsrepu-
"Wi e Sittardia-speler heeft de
tie .'tlezing mede te danken aan
tif,°er| treffers die hij in de laatste

e*-ing voor zijn rekening nam.
_t £ Won tegen de B-ploeg vanitw^üitsland met 29-22. Eind-
'■3'tJ* BrD A 3"6- 2- Oostenrijk

* Nederlana 3-2, 4. BrD B 3-1.
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Auto's
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83 ’6.750,-;
Opel Corsa 1.2 rood type 88
’13.750,-; Ford Siërra 2.0
5-drs. blauwmet. '85

’ 13.750,-; Escort 1.3 div.
extra's blauwmet. '82

’ 6.900,-; Fiësta zilvermet.
type '85 ’7.750,-; Escort
1.3 4-drs. automatic, goud-
met. '80 ’ 2.500,-; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82
’2.750,-; Fiat Panda 1000
S grijsmet. '87 ’9.500,-;
Golf 1.6 CL rood, type '85
’11.900,-; VW Golf D div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 1.900,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80 ’2.250,-;
Honda Civic groenmet. '81

’ 2.900,- VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud. |
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel j
geld 045-414372 of 422959. 'Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. VW Golf 1300 inj.
'89; Audi 80 LS '88; Opel
Kadett GSI '86; Suzuki Swift
GTI 16 V 'B7; VWGolf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL '86: Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. 80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE 'div. extra's '82; Mitsubishi ;
Galant '81; Ford Siërra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi- \
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN VO. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel. 045-
-216475.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. ' Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1 LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. '86; Madza 323 HB
1.3DX83. 'Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 LX '87; Mazda
323 1.3 GLX 85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. * Opel Ka-
dett HB 1.3 2x '87; Opel Ka-
dett '85, 86 en '87; Opel As-
cona 1.6 S 84; Opel Omega
1.8 LS '87. " BMW 315 '81;
BMW 318 autom '81; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 405
SRI 1.9, 9-10-87; VW Jetta
'87. Goedkope inruilers;
Datsun blue bird 1.8 autom.
'81; Opel Ascona '79; Re-
nault 18 TS Stationwagon
'80; Opel kadett HB 1200
'81. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Diesel of LPG Toyota Corol-
la Hatchback D '88; Ford
Sierra sedan CL D '87; Ford
Sierra 3-drs. Laser D '85;
Sierra 3-drs. '85; VW PAs-
sat Rimini 5-drs. '83; Mitsu-
bishi Galant 2.3 Turbo D '82;
Opel Kadett 3-drs. LPG '82;
Suzuki Swift 1.3 GL 5-drs.
'89; Swift 1.0 VL 3-drs. '89;
Vitara metaltop JLX geel
kenteken '89; Swift 1.3 GL
3-drs. '88; Swift 1.3 GC s-
drs. '86; Swift 1.0 GL autom.
3-drs. '86; Alto 3-ds. GL '88;
Alto 5-drs. GL '87; Alto 3-
drs. G autom. '84. Verder
Starlet 12 kleppen grijs ken-
teken '87; Suzuki Carry met
ruiten, grijs kenteken 84;
Ford Escort 1.6 3-drs. '84 en
'86; Ford Fiësta 1.1 CL '84
en '86; Peugeot 205 GT s-
drs. '84; Peugeot 505 Select
'83; Fiat Panda 45 '85; Hon-
da Civic 5-drs. '83; Mazda
323 1.5 GT sedan '84; BMW
316 sportvelgen '81; Land-
rover 109 Stawaf 10 pers.
'74. Landrover 88" Piek Up
met LPG '81. U kunt makke-
lijk inruilen en vlot financie-
ren bij garage VOSSE-
BELD, Hingenderstraat 28,
6111 AC St. Joost. 04754-
-81917.
Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
■045-422610, ook 's avonds.
BMW 728 i aut. '81, motor
'88, ’5.750,-; Mazda 626
Coupé aut. '82 ’2.750,-;
Volvo 245 '79 ’ 1.950,-;
Commodore '79 LPG
’1.750,-; Manta 79
’1.750,-. Inr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. BMW 316 in zeer goe-
de staat, bwj. '82, 1. gr. metal
APK 11-'90, I. metalen velg.,
schuifd., voorspoiler, elec.
spiegels, alles 100%. vr.pr.
’5.850.-. 04454-1203
Van dame fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuwe vr.pr. ’ 5.500,-.
04490-39127.
Fiat PANDA 45, bwj. '81,
APK 12-'9O, ’1.600,- nw.
banden. 04404-1317.
Te k. Ford FIËSTA 13 S, bwj
'79, APK, vr.pr. ’ 1.950, W
de Rykestr. 11, Landgraaf/
Kakert.
FIAT 127, bwj. eind '80 i.z.
g.st. plus APK, vr.pr.

’ 1.350,-. Heerenweg 83,
Heerlen.

Te k. zeer mooie Opel
KADETT 1200 S, bwj. '84,
zilvermetal. pr. ’ 6.500,-.
Tel. 045-220328.
Te k. PEUGEOT 205 1.9
GTI (130pk), 1988. Tel.
04493-1440.
Te k. PEUGEOT 205 GE
Sedan 1100, bwj.'Bs, i.z.g.st
Tel. 045-422089
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'84, veel extra's, ’ 3.750,-.
Tel. 045-415004.
Te k. VOLVO 440 GL, 1 jr.
oud. Tel. 045-417504.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Onderdelen ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
MMC-GALANT E 10, E 30
banden met velgen, 5,5 J x
14, 195/64 x 14 tev. MMC
Colt, Lancer clO, c5O, c6O,
winterbanden met velgen,
155 SR x 13- 5 JX 13. Tel.
09-49-24065286.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop 5-bak voor 1800
GOLF GTI, pr. ’ 700,-. Tel.
045-740679, na 18.00 uur.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667
Te k. SPORTVLG voor Opel
(Manta GSI) 14 X 7J en
band ’ 650,-. 045-316940.

Aanhangwagens
Te k. 2 TENDEMASTERS
en mooie bagage-aanhang-
wagen. Tel. 04754-84193.
Te k. AANHANGWAGEN,
plm. 1.75x1.00 mtr., i.z.g.st.,

’ 275,-. Tel. 04490-49545
Te k. AANHANGWAGEN
nw., 2.00x1.00x0.30, laad-
verm. 1000 kg, pr. ’625,-.
Tel. 04492-3468.
Te k. AANHANGWAGEN a.
nieuw, I. 2.80 x 1.22 m., met
standwiel, ’ 775,-. Gesloten
aanhangwagen v. allurn. m.
afsluitb. deur, 2.00 I. x 1.10
b. x 1.20 h. ’750,-. Aan-
hangwagen I. 2.00 x 1.10 m.
’375,-. 045-312189

Motoren
Tek. HONDA 500 XL Off the
Road, bwj. '82, i.z.g.st. Pr.

’ 3.100,-. Tel. 04492-4612.
Te koop gevraagd HAR-
LEY-DAVISON. fel. 045-
-326842.
Weg. omst. te k. YAMAHA
XS 400, blauw, 3 mnd. oud,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-725677
na 17.00 uur.
Te k. HONDA XR6OO R, i.z.
g.st, bwj. '89, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-752040
Te koop KAWASAKI GPZ
900, kl. blauw/grijs, bwj. '85,
pr.n.o.t.k. Tel. 04409-3672.
Te k. KAWASAKI Chopp.
bwj. '86, 1000 cc, pr.n.o.t.k.
evt. ruilen KR 600 R bwj.
'86. Tel. 045-243353.
Te koop Honda GOLDWING
GL 1000 bwj. '78, type K 3i.
z.g.st. Inruil lichte motor of
scooter mogelijk. Dassen-
kuillaan 60. Geleen.
Te k. KAWA 650 Z, pr.

’ 1.950,-, tel. 045-225074.
Te k. SUZUKI GS 550E,
bwj.'Bl in onderdelen. Tel.
04454-5698.
Te k. BMW R75/6 bwj. '76,
met kuip en koffers, km.
90.000, ’ 3.400,-. Tel.
04405-1650.
Te k. KAWASAKI GPZ RX
1000 bwj. '86, ca. 80.000 km
z.g.a.n. Zat. 045-460498.
YAMAHA motor-scooter 80
CC, i.z.g.st., 3.200 km, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-322365.
Te koop HONDA 80l Dor
900 cc, met of zonder kuip,
parelmoer wit, tot zaterdag
20.00 uur. St. Hubertuslaan
15, Kerkrade-West.
Te k. CROSSMOTOR KTM
125 CC bwj. '84, weinig gel.
alleen hobby, in nw.st, vr.pr.
’1.100,-. Fossielenerf 456,
Heerlen.
Te k. SUZUKI GS 550, i.z.g.
st., bwj. '77, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-217307.
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.

(Brom)fietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

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

" Kortingen op diverse fietsen.

t-JRÏ WUly RekerS Fiets en Schaatssport fl&
Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.

Te koop YAMAHA DT 1 V_ jr.
oud, i.z.g.st. Tel. 045-
-752156.
Te koop RACEFIETS Koga
Myata roadwinner, 12 versn.
parelmoerwit, mt. 58, i.z.g.
st. Tel. 045-217367.

Te koop gevraagd loop en
sloop VESPA en Puch Maxi.
Tel. 045-750393
Te k. witte VESPA Ciao, 2 jr.
oud, z.g.a.n., vr.pr. ’ 400,-.
Tel. 045-212400.
Te koop VESPA Ciao z.g.a.
n., bwj. '88. J.v.Stolbergstr.
24, Landgraaf (Schaesberg)

Te koop Anlen MOUNTAIN-
BIKE, z.g.a.n., met kleding.
Tel. 04404-2067.
PUCH Maxi, bwj. '88, blauw/
.vit, zeldz. mooi. Kerkrader-
_-eg 166, Heerlen.. PUCH Maxi, i.g.st., ’375,-.
Roebroekweg 44, Heerlen.
Te koop HONDA MT 5.
Vr.pr. ’750,-. Tel. 045-
-257515.
Te koop Puch MAXI, i.g.st.,
Dr. ’300,-. Tel. 045-
-442048.
Te k. HONDA MT-5 bwj.'B7,
.z.g.st. Bouwbergstr. 13,

Brunssum, 045-256510.

Wintersport

Nu!
de laatste jacks ’ 100,- / ’ 150,-. Ski-overalls v.a. ’ 100,-

Saroleastraat 57, Heerlen.

Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Masita Rucanor Adidas

Voetbalbroek :

’ 29,95 nu ’ 19,-

-’ 25,- nu ’ 15,-
Voetbal-shirt:

’ 59,95 nu ’ 30,-

-’ 29,95 nu ’ 15,-
Keepers-tenue : ’ 135,- nu ’ 89,-

Voetbalkousen : 2 paar ’ 15,-
Smash Kerkrade

Theaterpassage 122

OP IS OP!!!
Opheffings - uitverkoop

Fitness - stunts
DUMBELLS :

Vinyl: 2 x 5 kg nu ’ 20,-; 2 x 2.5 kg nu ’ 12,50
Chroom: 2 x 2.5 kg ’ 74,50 nu ’ 65,-;

2 x 5 kg / 39,95 nu ’30,-
ENKEL/POLSGEWICHTEN :

2 x 0.5 kg ’ 13,95 nu ’ 9,95; 2 x 1 kg ’ 17,95 nu ’ 12,95
HALTERSCHIJVEN : ’ 2,80 per kg nu ’ 2,50 per kg

Smash
Theaterpassage 122, Kerkrade

OP IS OP!!!
Vakantie en Rekreatie

De FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGUS 1990
(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.

U kunt deze GRATIS alhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.

SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.
St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’ 225,- en v.a.

’ 475,-p.w. 02246-3109.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.
Te k. begin, surfplank compl
en KAJUITBOOT compl.
met uitrusting, trailer. Alles
tegen elk aan. bod. Tel.
045-319920.
DENIA, Schakelvilla en bun-
galow te h. van part., compl.
inger., wasm., vlakbij breed
zandstrand, v.a. 14 april vrij,
ook hoogseizoen. Bel voor
reservering. 045-720404.
Nieuw!! FERIENWONUNG
bis 4-pers. ab DM. 45, nahe
Loreley 20 km. bis Rein und
Lahn. lm Holtzhausen-
Heide, spielplatz nahe. Tel.
09-49-6772-7479.

Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Gez. fam. pens., log./ontb.
W/k stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL.
Tel. 09-43-52882716.

.' Te k. CARAVAN merk Wolf,
4.20m, met ijskast, kachel
en voortent. Caumerweg 5,- Heerlen.

Watersport
KLEPPER 295 Slalom

1compl. met 2 zeilen (5.5 en
6.4). Tel. 04493-3093.

'Te k. MOTORCRUISER
6.50 X 2.00 mtr, b.b.motor,

i 35 PK Chrysler, elec. start,,motor 100%, chem. toilet,
ikookgel., div. ace, pr.n.o.t.k..04950-36199, na 18.00 uur.. Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans/Kamperen

De Bergjes Sta-caravans
Grote sortering sta-caravans in voorraad. Nieuwe sta-

caravans v.a. ’ 22.450,-, houten chalets v.a. ’ 24.500,-.
Ga eerst naar een ander, kom dan naar de Bergjes en

vergelijk prijs en kwaliteit.
Ook transport naar België zonder extra kosten.

Financiering en inruil sta- of tourcaravan mogelijk.
Schaapsbrug 2A, Roggel. Tel. 04749-5079.

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.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. 2-pers. BERGLAND
Himalaya, type 310 OT, bwj.
'85. Te bez. zat. 24-3 tussen
14.00-18.00 uur. Dr. Poels-
laan 5, Sittard.

Te koop VOORTENT voor
caravan, zeer goed, 340 x
235. Tel. 04490-21995.
De OLDE caravan B.V. te
Sittard. Wij zijn verhuisd
naar Dr. Nolenslaan 141,
dealer voor Limburg van
Wilk-Beyerland, Sprinter,
Vttesse, Quartz en Award
tour caravan, Walker vouw-
wagens. Tevens diverse ge-
bruikte caravans en een uit-
gebreide onderdelen en ac-
cessoires shop, speciale
aanbieding van voortenten,
TV antenne, etc. etc. Voor
service en kwaliteit naar Dr.
Nolenslaan 141, md. park
nrd. Sittard. 04490-13634.
WILK de Luxe 590, tandem-
as, stapelbed, voortent, bwj.
'86, ’ 17.500,-. 045-258810
Te koop ADRIA optima 400
TD m. toiletr., ijsk. en verw.
Eind '89. Nog niet gebruikt.
Tel. 045-215055.
PERSONENBUSJE Peu-
geot J7'79, ideaal voor om-
bouw tot camper, ’ 1.500,-.
Tel. 04450-2520 bgg
04454-3929.

Te -k. grote STACARAVAN,
geheel compl., op Camping
midden in Limburg, tel. 045-
-721477.
Te koop ALPENKREUZER
Senior bwj. '79, pr. ’ 1.650,-
Tel. 04490-27687.
Te k. VOUWWAGEN Scout-
Routier 4 tot 8 pers. bwj. '87,
div. extra's, i.z.g.st. Tel.
04405-2037.
Te koop ALPENKREUZER,
bwj. '85, compl., z.g.a.
n. Tel. 045-750230.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.
Te koop KIP Caravan, i.g.st.
vaste pr. ’ 10.000,-, geh.
compl. Tel. 045-215745.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier bwj. '87, m. veel ex-
tra's, z.g.a.n., vr.pr.

’ 6.900,-. Tel. 045-312949
Té k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. 5-pers. TOURCARA-
VAN, Bergland 450 met ijs-
kast, 2 tafels, verwarming en
voort., bwj. '80. 045-752128
Te k. MERCEDES 307 D, s-
pers. camper, van alle gem.
voorz. Haessenstr. 18,
Schaesberg.
Carvan HOBBY Prestige
535, weinig gebr., veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 13.500,-.
045-226346
STACARAVAN te huur,
Groede Zeeland, geh. inger.
vrij voor 21 julien na 25 aug.
Tel. 04454-3812.
STACARAVAN, bwj.'B2, 7x3
mtr., 1 slpk., w.e., douche,
met nwe. voortent, ’ 6.900,-
-transport mog. 04404-1317
Te k. VOUWCARAVAN
Roadmaster, '87, met pap.,
’1.500,-. Tel. 045-225341.
Landelijk gel. huis met grote
veranda te huur op eiland
SYROS Griekenland. I'/_
km van strand. Huur ’ 750,-
-p. week mcl. auto. Te bevr.
04490-41949, na 12 uur.
Te k. Opel Blitz CAMPER,
mooie toest., koelk., etc.

’ 4.250,-. 045-324704.

ARCON Campers, Gras-
broekerweg 122, Heerlen.
045-722566. Uw adres voor
alle onderd. en access. voor
caravan en camper. Des-
kundige voorlichting. Uit
voorraad leverbaar. Vaste
lage prijzen. Fiamma luifels
compleet v.a. ’ 799,-; Ka-
chels Truma of Riviéra v.a.

’ 335,-; Electrolux koelkas-
ten v.a. ’699,-; Varta
woonaccu's v.a. ’189,-;
Dompelpompen v.a. ’ 13,50
Porta Potti toilet v.a. ’ 119,-;
R.V.S. kookplaat thermische
beveiligd met spoelbak

’ 224,-; 6-Volt blokbatterij

’ 2,95; Fietsenrek op trek-
haak v.a. ’ 99,50; Luxe
stoel met armsteunen

’ 698,-; Bosch generator-
oplader ’ 1.655,-. Bezoek
onze showroom.
Te koop CARAVAN voortent
Gerjak 4x2.20 mtr. 4 weken
gebr. ’ 575,-. 045-753429.
Tek. CARAVAN TE Sprinter
5,10 m, 1200 kg, enkelasser
met vele access. Vr.pr.

’ 9.500,-. 04490-32777.
Te koop VOUWCARAVAN,
vr.pr. ’1.600,-. Tel. 045-
-458482.
T.k. CAMPER Fiat 238 879,
orig. opbouw Area 350, 4-
pers. Veel extra's, geheel
compleet. 04750-29986.
ALPEN-KREUZER 1990
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nog
enkele modellen met

’ 700,- voorjaarskorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet .... Voordeliger
kan niet. Caravans 1990:
Burstner-Hobby-Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met korting. Voorten-
ten Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie, remmentest
en schade-expertise. Cara-
van-Import Feijts, Hoofd-
straat 84, Amstenrade.
04492-1860.
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’ 900,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.

T.k. 2pers. caravan Kip
GREYLINE EK4O, bwj.'B6,
langslaper, kopkeuken, toi-
letr., cv, koelk., luifel en
voort.’ 14500,- 045-253593

Kontakten Klubs

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

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullieook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

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

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

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

Privehuis Michelle
Tel. 045-228481/045-229680
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 2
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
Gevraagd:

Thaise of Indonesische meisjes
Voor club in Duitsland

Garantieloon 5000 DM p/m. Tel vanuit Holland 09-49-
-2241-61113 na 20.00 uur. Voorwaarde geldig paspoort.

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis^

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18./^

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze"^*,'
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aar

knusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs enl
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder e' J
Safe sex. Ma. Fm vr. 14.00 tot 02.00 u. /l

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. I

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

-06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?

Amanda
06-320.320.08
Live sex relax

box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Gay Box

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

Sexlijn
50 et p/m 0&

320.320.
GRATIS j

PORNOKALENDEj

Sex Roy
06. nr. voor 50 cc'

320.320.'
Topse^
The best voor 50 0 g^

320.325.fc
LOVe ler

gehele dag onbeij^
sexplezier met LoT-

’ 200,- all-in. Geop-m
12-02 uur. Balth. FI0&S

37 HS A'dam92
voorproefje 06-32Q.Jnr
Ze kunnen

3 kamers ve.il
horen... ?'f

ÜErotifooU
.06-320.320'n

50 et p/m r
Loes komt voor eer^c
test. 2 kerels kijken&rb

eisen steeds m<jub
"Ik ben toch getal

naaktdansefj;
of wel 06-320.326.93, d.

De ruilsexbï
snel resultaat. Gffhi

geschrijf, geen gevta(
Veel plezier nog dez%jr
06-320.326.99 (50

k
Voor Piccolo's^zie verder pagina",* 1

ik.

HET VISITEKAARTJE i
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MitsubishiL300: de meestgekochte Japanse bestelwagen in zijn der fluitend achter het stuur zit. De Mitsubishi L3OO is niet

klasse. Dat wijst op een gezond gevoel voor representatie bij alleen het visitekaartje van üw zaak, maar ook van de onze. De
ondernemend Nederland. Terecht natuurlijk, maar: u koopt een L3OO is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Speciale modifi-
L3OO niet om zijn fraaie uiterlijk alleen. Zelfs niet al blijft hij katies voor branche gerichte toepassingen behoren vanzelf-

er goed uitzien, wat een hoge inruilwaarde tot gevolg heeft. sprekend tot de mogelijkheden. Prijs vanaf f 19.595,- exkl. BTW.
Er is ook nog zoiets als exploitatie. Het prettige is, dat de Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
lage afschrijving, in kombinatie met brandstof, verzekering
en belasting, leidt tot een zeer bescheiden prijs per kilometer. I Wjj Zl

_
toe aan een nieuw visitekaartje. Wilt _ ons alle informatie toesturen

Zo gebruikt een L3OO met een 2.5 liter dieselmotor maar over de Mitsubishi L300?

7,8 liter per 100 km bij 90 km per uur, volgens ECE-norm. Zelfs Naam bedrijf: t_i.v.: ,
als u alle kosten omslaat, komt u niet veel verder dan enkele | Adres: j
dubbeltjes per km. Neem tenslotte zn laadvermogen tot 1.255 | Postkode en woonplaats: ( 1
ka Zün betrouwbaarheid, veiligheid en de 3 jaar volledige I Deze bon kan in een ongefrankeerde envelop gestuurd worden naar HNG Jl
3' . i Bedrijfswagen BV., Antwoordnummer 61,2160 VE Sassenheim. LM2303901 _W\

garantie. Ervaar zijn souplesse, vering, wegligging en kom- I ■ j"SJ
fortabele interieur en u weet waarom menig L3OO bestuur- MTSUBISffI/DE GESTAALDE PERFEKTIE V

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstroot 49,tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

HEERLEN AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a tel 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

HORN HORNERHEIDE, OIRSBEEK T.S.C.,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Provincialeweg Noord 9, tel. 04490-27000.__ ■ -"i



den. Hij komt in een duel van ze-
ven ronden uit tegen Sadouki
van Mutuari. Europees kam-
pioen in het middengewicht, Ma-
madeus, komt in de ring tegen de
Belgische kampioen Beneeer.
Het gevecht gaat over slechtsvijf

door harry muré

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

jARD - De op één na bes-
jkser van de wereld kan
tegen een stootje. Over-

d gekrabbeld na de WK-
P van Moskou en met een
■jlnieuwe arbeidsovereen-
jt op zak timmert Arnoldjerlijde aan een nieuwel'.Oist, die moet uitmon-

Ujn slagvaardig optreden
icfis de Olympische Spelen
fte. De 'zeer bekende Ne-
Wder', die mentaal en
(schappelijk alle hoeken
Je ring heeft gezien, heeft
*Hjk bereikt, waarvoor hij
.ijn hele leven heeft uitge-
M' de zekerheid van een'tentatieve baan en een
"Hkomen.

■pn gebaar van 'ziezo, die zit'
fp-de de 27-jarige werkloze
jPbeidereen contract, dat hem
j^blic relations-man verbindt
f^t Sittardse sportkledingbe-
Rasita, om te beginnen voor
,Rr. Vanderlijde gaat voor dejdepubliciteit en sportsponso-
f* binnen- en buitenland ver-
P. de contacten met de pers
gouden en de klantenkring
T^den. Een ongekende luxe en
PPzorg mindervoor de Sittard-
meraar, die tien jaar lang de
Roest ophouden voor de hab-
ftsen van tv-optredentjes, 'ope-r 1*1 van zaken', gelegenheids-
P>ring en de fooien van prijs-
pingen tussen Eijsden en

Dubbele hoofdkoers
op baan Schaesberg

Professioneel
kickboksgala

in Geleen

GELEEN - Geleen manifesteert
zich steeds meer als plaats waar
de belangrijkste (inter)nationale
kickbokswedstrijden in Neder-
land plaats vinden. Zaterdag-
avond zal de Geleense Hanenhof
opnieuw het strijdtoneel voor
een avond professioneel kick-
boksen vormen. Het programma
omvat maar liefst 7 A-partijen
waaronder vier Nederlandse ti-
telgevechten.

ronden. Ook de Roermondenaar
JozefMoonen doet een gooi naar
de Nederlandse titel, namelijk
deze in de klasse licht-zwaar. De
Roermondenaar is de laatste tijd
prima bezig en heeft goede voor-
uitzichten orh zijn opponent
Lechkar met lege handen huis-
waarts te sturen.

Verdere Nederlandse titelge-
vechten vinden nog plaats tus-
sen Oosterbaan en Bonaparte
(zwaargewicht) en tussen Pijlo
en Ziani (bantamgewicht). De
wedstrijden in de Hanenhof be-
ginnen om 20.00 uur. De entree-
prijs is dertig gulden.
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okser verkiest Sittards boven Amerikaans contract

Arnold Vanderlijde:
brood op de plank

dities

# In Cagliari waar
Nederland en
Engeland elkaar
ontmoeten is men op
schema. Aan de
parkeerplaatsen
wordt de laatste hand
gelegd.

SCHAESBERG - Vanavond wor-
den er op de draf- en renbaan van
Schaesberg acht koersen verreden.
In twee koersen treden vertegen-
woordigers uit de betere klassen
aan, n.l. een keer bij de volbloeds en
een keer bij de dravers. In de zesde
koers, de Vrienden Prijs, komen ze-
ven volbloeds aan de start waaron-
der de subtoppers Dancers Guest
en Moon Child. Zij zijn de belang-
rijkste gegadigden voor de eerste
prijs van drieduizend gulden. Nin-
nes Star met Martin Watlow ging
vorige week tijdens zijn heroptre-
den lang aan de leiding en is een in-
teressante outsider.
De laatste koers van de avond is
voorbehouden aan dravers die nog
geen 65 mille hebben verdiend. Een
echte favoriet is moeilijk aan te wij-
zen. Zanko Aldorp met Jaap Meer-
tens maakt na ruim twee maanden
rust zijn rentree en is kansrijk. In
het verleden haalde deze combina-
tie een paar keer sterk uit in goed
bezette koersen. Ook Brigitte G.
mogen kansen worden toebedacht.
De merrie komt steeds dichter bij
haar oude vorm en bewees vroeger
dat zij voor niemand uit de weg" Overwinning oppunten. Arnold Vanderlijde, gesecondeerd doorzijn vriendin Helen van den Berg, raadsman Mr. Paul Boels

(links) en Masita-directeur Frans Balter. Foto: peterroozen

Stadions niet klaar verkeerschaos nu al onaanvaardbaar
handtekening te zetten. Maar het
was niet helemaal duidelijk hoe het
geld verdeeld zou worden." Ook op
de Europese profmarkt was er be-
langstelling voor Vanderlijde. Hij
heeft ze genegeerd, ofschoon zijn
trainer Michel van Halderen hem
adviseerde de stap te wagen. „Voor
mij had Arnold in Europa prof mo-
gen worden, maar het is zijn eigen
besluit."

Samenleving Italië
ontwricht door WK

*t dramatisch verlopen WK in
°u is Arnold Vanderlijde se-van plan geweestde handdoek

■ ring te gooien. Wekenlang
"te hij aangeslagen tussen de
'ten van een definitieve stop en
'kante overgang naar het pre-
vele circus. „De laatste maan-
leb ik veel aan mijn hoofd ge-
baar de zaken zijn nu goed ge-, ■ Ik ga verder als amateur."
Nsliga, toernooien in Frank-
rinland, Oost-Berlijn en Bom-
,v°lgend jaar Europees en we-
iampioenschap. De condities
Rsita hem biedt, zijn zo gunstig
n'j een profcontract in New

' heeft laten schieten.

promotor Don Al-
,eri diens manager Thomas Me-[pden Arnold Vanderlijde een

van twee ton per jaar.
waren rond, op papier zag het
cded uit en ik hoefde alleen de

De tweevoudige Europese zwaarge-
wichtkampioen van de amateurs
gaat verder in het superzwaar, de
klasse boven 91 kilogram. Van Hal-
deren: „Een verstandige keuze, om-
dat hij in dat gewicht zijn spiermas-
sa onbeperkt kan uitbouwen. Die
switch heeft niets te maken met een
vlucht voor Felix Savon, zoals is ge-
suggereerd. Vooral daarmee heeft
Arnold het als gevoelsmens moei-
lijk gehad. Niet met het blote feit
van de ongelukkige uitschakeling
in Moskou. In het superzwaar komt
hij namelijk een andere Cubaan te-
gen, Ballado. Die is nog sterker dan
Savon."

Cubanen

Vielerstrijd om clubtitels
digen de kleuren van de volgende
zeven verenigingen: TWC Maas-
tricht, TWC Heer, WC De Ster, Wie-
lerclub Midden-Limburg, WC Berg-
klimmers, Wielerclub Zuid-Lim-
burg en de organiserende vereni-
ging.

De categorieën liefhebbers en vete-
ranen bijten zondag om 11.00 uur
het spits af. Zij hebben 40 kilometer
voor de boeg. Ditzelfde aantal krij-
gen ook de nieuwelingen (vertrek
12.15 uur) voorgeschoteld. De junio-

I. naal 35 clubtitels, verdeeld
f 'Jf categorieën, zijn er te win-
iv^'mburgs allerbeste renners
Pka e-PartÜ 'n gezamenlijke

arripioenschappen. Zij verde-

ren beginnen om 13.30 uur aan een
wedstrijd over 60 km. Hoofdbrok
van de clubstrijd is de koers voor
amateurs. Deze race start om 15.15
uur; afstand 90 km.

k Van onze medewerker
1-^L.EN - Een week voor het
,^ officiële criterium op Lim-

it,e bodem, de 33e Ronde van
D?eek, strijden de wielrenners
pZe provincie om de clubtitels.
k.ebeurt zondag in Siebenge-
l °P een 2200 meter lang par-t j^et start en finish bij café DeK bloem. De organisatie is in
Len van Wielerclub Noord-Lim-

dionsen in de steden, waar gespeeld
wordt, drastisch te verbeteren. Al-
leen in Rome al wordt op ruim der-
tig plaatsen gewerkt aan verbete-
ring van het straatbeeld en van de
openbare weg, waardoor de ver-
keerschaos zelfs voor Italianen tot
onaanvaardbare hoogte is gestegen.

stellendvast. „Wij komen dikop tijd
klaar. Over twee maanden is alles
piekfijn in orde. De landen die hier
spelenzal het aan niets ontbreken".

Grote vraag in Italië is nog of het
toernooi inderdaad een onafzienba-
re stroom toeristen zal opleveren.
Het volk is tot nu toe zoet gehouden
met de boodschap dat het huidige
ongemak maar even voor lief moet
worden genomen. De supporters
zullen straks voor een forse stroom
lires zorgen waar „iedereen" van
mee zal profiteren.

ROME - Italia 90 roept ge-
mengde gevoelens op bij de
Italianen. Lang niet iedereen
is blij dat Italië komende zo-
mer ruim een maand het
strijdtoneel is van de eindron-
de om het wereldkampioen-
schap voetbal. Zelfs in het
compleet voetbalgekke Italië
worden steeds meer vraagte-
kens gezet achter het snel na-
derende prestigetoernooi, dat
de samenlevingen in de steden
waar straks wordt gevoetbald,
nu al lelijk ontwricht.

hoeft te gaan. Champion's met de
Hilversummer Manus Bouwhuis
loopt graag in Schaesberg en kan
verrassen. De eerste koers start om
19.00 uur.

" PARIJS - Drie vermaarde trai-
ners in de Franse draf- en rensport,
onder wie de Nederlander Jan
Kruithof, zijn eergisteren in ver-
band met een onderzoek naar het
gebruik van stimulerende middelen
in Parijs gearresteerd. Naast Kruit-
hof (43), die zich circa twintig jaar
geleden in Frankrijk vestigde, zijn
de Franse toptrainer Pierre Leves-
que en diens landgenoot Emmanuel
Chevalier du Fau, die is gespeciali-
seerd in de opleiding van renpaar-
den, voor verhoor in hechtenis ge-
nomen. Ook een Zwitserse dieren-
arts, die niet met name werd ge-
noemd, werd voorgeleid. De trai-
ners en de veterinair worden ervan
beschuldigd zich te hebben ingela-
ten met het gebruik en de handel
van ongeoorloofde middelen. Zij
kunnen daarvoor maximaal twee
jaar gevangenisstraf en forse boetes
krijgen.

LD-tips:
Lente-prijs: 1. Evergreen V.; 2. Express
Bellwood; 3. Dirano M. Outsider: Edelweis
Boszorg.
Krokus-prijs: 1.Carolus C; 2. Excellent Ha-
zelaar; 3. Queen of Crown. Outsider: Bril-
liant Lady.
Tulp-prijs: 1. Don Bell; 2. Chipper; 3. Dam-
bo. Outsider: Duivel.
Hyatinth-prijs: 1. Chess Darby; 2. Colaf
Pride; 3. Dean Boszorg. Outsider: Bianca
Petrosia.
Ribes-prijs: 1. Cruise Missile; 2. Carel Bui-
tenzorg; 3. Delgadotranss R. Outsider: Coh
Younora.
Vrienden-prijs: 1. Daneers Guest; 2. Moon
Child; 3. Ninnes sStar. Outsider: Saturn
Man.
Madeliefje-prijs: 1. Upper State Road; 2.
Chokey Treen; 3. Zarelli. Outsiders: Cirian-
ne N. en Anjo Renka.
Toverhazelaar-prijs: 1. Zanko Aldorp; 2..
Brigitte G.; 3. Champion's. Outsider: Zim-
rod B.

sport kort

" ULESTRATEN - Davy van Geel,
uitkomend voor Biljartclub Ulestra-
ten, werd in Budel Nederlands kam-
pioen. Hij veroverde de titel in de
tweede klasse librevan de juniorentot
21 jaar.

" HOUTHEM - In verband met de
carnavalsoptocht die zondag, halfvas-
ten, in Valkenburg wordt gehouden is
de competitiewedstrijd lASON-Itte-
ren verplaatst naar zaterdag. De wed-
strijd begint om 17.00 uur. De wed-
strijd Schinnen-Haanrade begint zon-
dag al om 12.00 uur in plaats van om
14.30 uur.

" WANROY - Dit weekeinde vinden
in het recreatiepark De Bergen in
Wanroy de nationale NKB-kampioen-
schappen springen voor paarden
plaats. De kampioenschappen voor de
beginners en de klasse midden zijn
morgen vanaf 10.00 uur. Zondag ko-
men de combinaties uit deklasse licht
en zwaar vanaf 10.00 uur in actie.

sport in cijfers—
TENNIS
Key Biscayne, internationaal toernooi,
mannen enkel, achtste finales: Agassi-
Gomez 6-7 6-2 6-3, Sampras-Fleurian 5-7
6-4 6-1. Samenstelling kwartfinales:
Sanchez-Jaite, Edberg-Hlasek, Agassi-
Courier, Berger-Sampras.
Tel Aviv. Masterstoernooi satellietcir-
cuit vrouwen. Halve finales: Field-Ore-
mans 2-6 6-2 6-3, Berger-Nicolette Rooij-
mans 7-5 2-6 6-4. Poitiers (Fra). Satel-
lietcircuit mannen. Tweede ronde: Ve-
kemans-Vacek 6-4 6-3, Kok-Groen 6-3
7-6.

WIELRENNEN
Lloret de Mar. Catalaanse week,vierde
etappe Barcelona - Lloret de Mar: 1
Ampler de 160km in 4 uur, 15 minuten
en 50 seconden, 2. Da Silva, 3. Abreu, 4.
Roosen. 5. Guttierrez, 15. Breukink, 24.
Suykerbuyk, 34. Bouwmans, 48. Van
Aert, 81. De Koning 7.42, 101. Van Pop-
pel, 103. Hermans 8.48, 115. De Rooy
13.20, 120.Verhoeven. Algemeen klasse-
ment: 1. Gaston 16.48.46, 2. Rominger
0.06, 3. Alcala 0.09, 4. Delgado 0.12. 5.
Roosen 0.30, 6. Breukink 0.33, 7. Roche
0.34. 8. Ekimov 0.38,30.Bouwmans 1.30,
43. Van Aert 2.15, 49. Suykerbuyk 2.58,
83. De Koning 11.21, 93. Van Poppel
14.11, 97. Hermans 15.04, 109. Verhoe-
ven 19.33, 113. De Rooy 19.43.
Dwars door België: 1. Van Hooydonck
de 200 km in 4.57.00. 2. Van derPoel, 3.
Sergeant, 4. Rakers, 5. Andersen, 6. Se-
gers, 7. Bomans 1.10, 8. Museeuw, 9.
Maassen, 10. Konisjev. 11. Nijdam, 20.
Poels, 22. Kleinsman, 23. Rozendal.

BRIDGE
Bordeaux. EK gemengde paren. Stand
na tien van de vijftien ronden: 1. Italië
191 punten, 2. Israël 187, 3. Frankrijk
183, 7. Nederland (Niemeijer) 176. 29.
Nederland (Vriend) 157, 50. Nederland
(Kirchhoff) 149, 60. Nederland (Van der
Helm) 142.

GOLF
Florence. Volvo Open, stand na eerste
ronde: 1. Claydon 63 slagen, 2. Cotton,
Chapman, Montgomerie, Rogato, He-
derström 65.

Reserveringen

Met het oog op het voorkomen van
calamiteiten is het gunstig dat de
meeste supporters slechts voor de
wedstrijden zelf overkomen. „De
zaak is dan beter in de hand te bou-
den", meent ook Jan Masman, bin-
nen het sectiebestuur betaald voet-
bal belast met veiligheid. „Als de
supporters kort voor de wedstrijd
aankomen en meteen na afloop
weer vertrekken, is de kans op bot-
singen kleiner dan wanneer de fans
op Sicilië rond blijven hangen. Een
probleempunt blijft evenwel de
kaartjes. Ik ben bang dat er toch wel
een aantal in het zwarte circuit zijn
beland, waardoor het misschien
niet altijd mogelijk is de supporters
van de verschillende landen te
scheiden."

niet zo gek veel drukker worden
dan normaal."

Prijs
„Steeds meer mensen krijgen daar
moeite mee", erkent Robert in den
Bosch. Hij is als politiek waarnemer
verbonden aan de Nederlandse am-
bassade in Rome. „Begrijpelijk,
want het is inderdaad een chaos.
Niet alleen in Rome, maar ook in de
andere steden waar straks wordt ge-
voetbald. Normaal gesproken is het
al bijna ondoenlijk met deauto door
de stad tekomen, maar nu is het he-
lemaal verschrikkelijk. De Italianen
beginnen de prijs die moet worden
betaald voor het mogen organiseren
van de wereldtitelstrijd dan ook be-
hoorlijkjioog te vinden."

De meeste van de twaalf stadions
zijn, amper tien weken voor de start
van het toernooi, nog lang niet
klaar. Zelfs indien vanaf nu dag en
nacht wordt gewerkt, is het prak-
tisch uitgesloten dat overal de race
tegen de klok wordt gewonnen. De
renovatie van de stadions heeft tot
nu toe al zestien arbeiders het leven
gekost. Een aantal dat mogelijk nog
zal stijgen, want de werkdruk is bui-
tensporig hoog.

Dat valt vermoedelijk flink tegen.
Het aantal hotelreserveringen is be-
denkelijk laag. De doorsnee-voet-
balliefhebber geeft de voorkeur aan
korte tripjes per wedstrijd. Begrij-
pelijk, want de hotel- en verblijfs-
kosten zijn schrikbarend hoog,
waardoor het voor modale stervelin-
gen nauwelijks op te brengen valt
het gehele toernooi in Italië te blij-
ven.

In Cagliari worden wel al bij voor-
baat speciale maatregelen getroffen
om te voorkomen dat Engelse en
Nederlandse supporters niet alleen
elkaar, maar ook verder alles kort en
klein slaan. Politiechef Mario Paxi:
„Daarom is het nuttig dat wij met de
Nederlandse en Engelse politie heb-
ben gesproken en dat wij hulp krij-
gen tijdens het toernooi. We zullen
alles doen de groepen supporters
binnen en buiten het stadion ge-
scheiden te houden. Helemaal te
voorkomen dat er hier en daar con-
tact is is onmogelijk. Als dat alle-
maal in pais en vree gebeurt, is er
niets aan de hand. Maar zodra dat
nodig is, komen we meteen in ac-
tie."

Maatregelen

Ignezio Bennati, die als wethouder
in Palermo sport en toerisme in zijn
portefeuille heeft, erkent dat de be-
langstellingvoor twee weken Sicilië
tot nu toe tegenvalt. „Onze indruk is
inderdaad dat de meeste Nederlan-
ders en leren per wedstrijd op en
neer reizen. De koppelverkoop tus-
sen hotelaccommodatie en toe-
gangsbewijs werkt kennelijk niet
goed. Zoals het er nu naar uitziet, zal
het in Palermo rond de wedstrijden
hectisch zijn, maar zal het verder

Vakbondsleider Antonio Pizzinato
heeft dan ook al protest aangete-
kend. Hij eist zo snel mogelijk maat-
regelen om de werkomstandighe-
den te verbeteren. „De bouwplaat-
sen zijn nu al veranderd in slacht-
huizen. Als het werktempo nog ver-
der wordt opgevoerd, vallen er on-
getwijfeld meer slachtoffers". Bron
van toenemende ergernis en irrita-
tie vormt ook de goedbedoelde po-
ging de infrastructuur rond de sta-

Heel wat rooskleuriger is de situatie
in Palermo en vooral Cagliari, de
plaatsen waar het Nederlands elftal
in de eerste ronde speelt. Op Sardi-
nië is zelfs al bijna alles in gereed-
heid voor de veldslag tegen Enge-
land. Slechts het parkeerterrein
voor het stadion moet nog worden
aangelegd. Zo ver is het in Palermo
nog niet. Stadio dellaFavorita heeft
nog wat ingrepen nodig voordat
Oranje op 12 juni tegen Egypte kan
spelen. Rond het stadion is het nog
een puinhoop. „Geen paniek", stelt
Serenella la Cavera namens het or-
ganisatiecomité in Palermo gerust-
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In het lichtweltergewicht, de
titel is hier vakant na het roye-
mentvan Tony Haberland, zal de
Geleendenaar Eduard Crals pro-
beren de titel in Geleen te hou-

sport



Kontakten Klubs

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

nr. 06-320.327.37 (50 cpm)

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

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

dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Paradiso
Europawg-N 158Landgraaf
I 045-317032 v.a. 14 uur.
Ondeugende dames aanw..
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)
Het koele metaal van de

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

£ (50 ct.p.m.)
-Het bos wordt dichter, het

bospad smaller, achter haar
die man... Tussen de

struiken
gebeurt het...

06-320.323.84 (50 ct.p.m.)
Als ze aan de grens wordt
gevisiteerd voelt Rhonda
hoe opwindend vrouwe-
handen zijn, het wordt..

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

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

op
De Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Ze brengen haar naar een
verlaten

woonboot!
Op die stille plek leert Brigit

het van 2 mannen.
06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
In een portiek ontdekt Anke
wat sex is. Maar wat moet

die glurende
man die plots open doet?

06-320.326.72 (50 ct.p.m.)

Snel-contactlijn
In 24 uur Uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
sexcont. voor m/v en paren.
Gratis. Diskr. 010-4282395.

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar wel

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

Geen studiowerk, maar
opgenomen in de
slaapkamer

van een jong stel. Pas als
het woest is, nemen we op.
06-320.326.90 (50 ct.p.m)

Pas toen alles uitging
mochten we bij dit paar aan

huis de
lifeopname

maken, ze vergeten de band
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

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

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

massage en
naaktservice

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

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

045-326191
Escortservice. All-in.

Contactburo
Geleen

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

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 ct.p.m.)

Als ze ziet hoe flink die 2 ■sportknullen zijn gaat Wen-
dy best uit de kleertjes voor

Lifesèx
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Zonder pardon legt de
Vrouw

knullen over de knie. Al zijn
ze 18. Haar sterke handen.... een sensatie.
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Een knul neemt haar streng
onder handen. Ze voelt dat

hij haar
meerdere

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

Twee naakte
jongensposeren voor die

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

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

homoknul
wil het met oudere mannen
en beleeft het waanzigge

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

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

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

Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
2 jonge paren voor lifesex

en
partnerruil

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

dan 06-320.329.24 (50cpm)
Direkt snel sexcontact!!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 Ct p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens, de lijfsexbox,

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

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

hete meid
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

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

vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 Ct p/m

Gezellige
dames

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

Flirt-cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.326.01 - 50 et p/m

Sex met 't
buurmeisje,
en nog veel heter!

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

contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

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

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

Diana
Escortservice

045-320323
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

6 Splinternieuwe meisjes.
2 lesbische meisje aanw.

Privé
Yvonne

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

-24 u. 045-425100 kerkrade.

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

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

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

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

meidenbox. Voor alles wat
jong en nog vrij is.

Vrij om afspraken te maken.
06-320.327.88

(50ct. p.m.).

Joyce
Privé en escort. Ma.-wo. 12-

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

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

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

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

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

Cafe-bar
In den Hook

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

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

Privé - club
Ter overn. aangeb. Prijs

’ 20.000,-. Tel. 043-473426
tussen 11.00-14.00 uur.

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

Anita
Privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.

nieuw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Brigitte
Privé 045-254598.

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

Tel. 045-423608.
(Huis)cfieren

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
AIREDALE terriër pups met
stamb., ingeënt en ontw.

’ 650,-. Tel. 04128-1050.
Te koop nest blonde BOU-
VIERS met stamboom. Mer-
tens, Putveestr. 14, Montfort
Tel. 04744-1677.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Goed VAKANTIE-ADRES
gezocht v. lieve Dober-
mannteef. Tel. 045-353731,
na 20.00 uur.
YORKS-TERRIERS, Boe-
mer hondjes en Schotse-
terriers, 04459-1237
Te koop POSTDUIVEN, 1e
broed, kweek ’ 150,-; vlieg

’ 100,- per koppel, soort
Tournier. 1989: 1e Prov.
Melun, Phoenix, duivenklok
Benzing E ’ 500,-. Wetzels,
Dormigstr. 7, Schaesberg,
na 16.00 uur.
Te k. Blauw voorhoofd Ama-
zone PAPEGAAI met grote
kooi, vr.pr. ’BOO,-. Tel.
045-220233 na 18.00 uur.
Grijze ROODSTAART 2 jr.,
goed sprekend, tam met 2
kooien ’ 900,-. 045-464297
Te k. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te k. jonge DWERGPOE-
DELTJES en sprekende
Beo. Tel. 045-321231.
Te k. HERDERSHOND, reu,
rashond, 5 jr., kindervrien-
delijk, prijsgunstig, tel. 045-
-461273.
Goed tehuis gezocht voor
lieve DOBBERMAN. Tel.
045-216475.

BROEDMACHINE v. 60 kip-
pen, eieren met electron.
thermostaat en ventilator

’ 375,-. Zilver brakel kippen

’ 15,-p.st. 04490-11424.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
Te koop Schotse COLLIE, 5
mnd. oud, lief voor kind. Tel.
045-722548.
Te koop PUPS 8 wkn. oud,
Hollandse Herder x Bouvier.
Liefst voor de sport. Tel.
04454-4379 liefst voor
12.00 uur, of na 17.00 uur.
Te koop jonge KITTENS,
vader pers, moeder kruising
pers. Vr.pr. ’75,-. Gulper-
plein 10, Kerkrade.
Wie wil zijn PAPEGAAI ver-
kopen? Tel. 043-214305.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. prachtige BOUVIER,
langharige dwergteckel en
witte koningspoedel iets
aparts. Gespreide betaling
mogelijk. Tel. 04490-38119.
Te k. BOUVIER, kl. zwart, 4
mnd oud, vr.pr. ’ 350,-. Tel.
045-415181.
Ruwharige TECKELTJES
met stamboom te koop. Tel.
04454-2431.

Baby en Kleuter
Te k. POSITIE-garderobe,
mt 40, van Prenatal, ’ 250,-.
Tel. 045-317153.

Kapper/Cosm.
Met spoed gevr. MODEL-
LEN voor electrisch ontha-
ren. Schoonheidssalon
"Margareth" Hoofdstr. 83,
Landgraaf. Tel. 045-315072

In en om de tuin

___ki^_**^BS

YAMAHA
Een complete lijn zit- en duwmaaiers.

Voor verkoop en service (ook voor alle andere merken)
Collé, Nusterweg 90, Sittard

Tel. 04490-19980.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’ 4,--,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Te k. blauwe CONIFEREN
1.10 m-1.30 m hoog ’B,-
-p.st. 1.50-1.80 m. hoog
’l4,- p.st. 04492-2258

Geimpr. 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-

I sum. Tel. 045-270585.
;. Te k. VIJVERVISSEN uit ei-

gen vijvers. Aanbieding: 10
goudwinders niet ’30,-
-maar ’ 10,-; 10 goudvissen
niet ’3O,- maar ’ 10,-; 10
goud elrits niet ’ 10,- maar

’ 5,-. Geop. dinsdag t/m za-
terdag. Sierviskwekerij Mil-
lener-molen, Zum Haus Mil-
len 1, Millen (vlak over de
grens Sittard-Tudderen).
Tel. 09-49-24562400.
Te koop CONIFEREN,

’ 6,50 per stuk. Broekstraat
62, Schinveld.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen

Cursus
Mannequin/Dressman

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

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

de inmiddels bekende 2-fasen opleiding.

Zelfvertrouwen is te leren
Lucie vertelt je graag vrijblijvend meer hierover tijdens onze

informatie-avonden.

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

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

Cultureel Centrum De Jreets
Kaalheidersteenweg 105, Kaalheide

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

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

Kantoortijden van 10.00 tot 14.00 uur.
FASHION & STYLE

Heerlerbaan 528, Heerlen. Tel. 045-422424.

Spaanse les i
individueel of in groepjes. Tel. 045-41897»

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

Opleiding CHAUFi
DIPLOMA CCV-B I
maart a.s. Cursus <\ke stoffen start daa
'maart a.s. Opleiding- lux auto-vrachtai

" hangwagen-autobus
; ker-oplegger. F A L
keersschool Leo C j

iReeweg 139, Laf
i Tel. 045-312558. N«

to rijcompact cursus*
8 weken uw opleidirl

Huwelijk/Kennismaking |-
Dansen voor 't iets ouder puft-

Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 u __■
Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zond

Dansen met live orkest
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor

Bar-dancing de Fontein, D
Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek

zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Eenzame heer 60plus, si.
1,8 mtr. financ. onafh. geen
uitgaanstype, wil graag met
DAME 50-58 jr. si. financ.
onafh. met rijbewijs, in con-
tact komen om samen door
vriendsch. of meer er nog
iets van te maken. Br.o.nr.
B-3954, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Welke nette DAME wil met
aantrek, weduwnaar kennis-
maken? Zelf ben ik boven
de I.Bom. groot, slank,
zacht karakter, 63 jr., goede
afkomst, ben uit 't bedrijfslev
fin. onafh., wie schrijft mij
eens? Ik ben best aardig om
te zien en zal je niet teleur-
stellen en je brief evt. met
foto beantwoorden. Br.o.nr.
B-3957 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MAN 39 jr. zkt vriendin voor
vriendschap. Br.o.nr.
B-3983, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

I Dame 63 jr. i.b.v. i _;

" zkt. kennism. m. Hly
65 jr. woonachtig in ,
o.nr. B-4017, PostbU F

' 6401 DP Heerlen. _{
t Man, 54 jr. geb.,&
■ niveau, regelmatig ifl''- Midd.-Limburg zkt. Ür m. slanke, gU
) VROUW, geb. gel;;

" zwaar. Br.o.nr. B-4Ö1', Postb. 3100, 640 W
Heerlen.

t ALLEENSTAANDEN e,- groep 't Guliks Hoesjj
i Agricolastraat-OphoV J|, Sittard, organiseert c,» zondag een dans- i^.
i tactavond. Zondag
j verloting. Bewijs veil1 04490-47962. _ï
\ Café-dancing WlNly1 Akerstr. Nrd. 150, l

" broek, woens-vrij-zat

' zellig dansen. GeolS- woensdag t/m zondaj... Piccolo's in het Li. f, Dagblad zijn groot
SULTAAT! Bel: 045-j |: Af-

Bel de Vakman st

Afvoerproblemen? h c
Babit bv rioleringswerken 'csE

Tel. 045-463892 An

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. j
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699

NEW LOOK BV SB
berg. GevelreiniginjM
kappen, voegen, steH
huur. Tel. 045-31 2%\
045-312709. M
dakdekkersbedrß
Nok, voor al uw dH
werkzaamheden, <vim
langste schriftelijke q_\
Bel voor vrijblijvendefl
Tel. 045-224459/753JM
STRATENMAKER kM
werk aannemen, tevflß
ritten en terrassen.■
228984. W

Voor Piccolo's F
zie verder paginaßJ

_HH_HM__|________H|______________i________________li_______________M_i_^_________________-_al^^^^^H^B^^Baßßa^ M

Krantleeskwis voor de schooljeugd i
Vraaa 1' Dinsdaa 13 maart il werd het Vraag 2: Onlangs reageerde de wereld Vraag 3: Wellicht treedt de .13-jarige Isabelle Vraag 4: Er wordt volop gespeculeerd over devraag . gradag^ a

w
aSfdoor de

y geschikt op'de executie van de
S Lutgens uit Bocholtz ooit .n de opvolging van yoetbalbondscoach

vrouwen van het woonwagencentrum Iraans-Engelse journalist Farzoft voetsporen van Nederlands Thijs Libregts. Wie maakt de meeste
VinkPn .i»n h.7. t Tpvens Bazoft in Irak. Waarom werd deze bekendste badmintonspeelster. Hoe kans zijn opvolger te worden?
blokkeerden de journalistvan het Britse weekblad . heet deze kampioene van ___________________
woonwagenbewoners een deel van Observer geëxecuteerd' Nederland' Wt I ':m%k' m?

i atauf.^ngk. "Xl_. *'eni '" N'euwfK_in dc Neder- 7 v_?^ i J JjÉ|9I ....... ,„ I iHkru*t,is ihi ,iHir ,n rrHlnmi \iuu,(t„Ul *—' f _ __■ _______ land.* lil*l ir» h«t d»m«_r.- /\ W \ VHI^H
"** B _F 5 i^SÜL kelapei in de klaas* tot en met *'_^*:;

■ ■-v« ._______■ * ** V* ■"** ||o»^>rw. r__w_i I* _? _'M veertien jaar Niet alleen voor . .1 i * §___ll _________*: ______r 't.I lil »"i_ iw__>- ni'tii1 Wr% -_ %*___» iLm^-I iw __rfl» té ■y* * haar ««"'i1"» kbc-öv uu *_%* *- — ' '' i___S______fl :l-'ll >>«.!> HOU Illtlcll W"\ **"b^ AjPGttlmmWmmmm '. i 1 Kerkrade een unieke gebeur- H _J________t
A.. 'V' ' '^f^^m^^mW^ **T7_**mm: lÜi _l **ni* m"r °°k voot **** dl*- —-#'

I J _fi_______F _____ __Wir __________________NB____r'** _________ bur" kend' ,n het verleden k SJtÉ^JjÉI'WmW J_P* I___"Z________H «PrW^ * wel vijf heren die de nationale tS____ A^ Am\ <dtü ■ ________K _■__fe|____ Mm*"

_
-__«________l Wi Tl ___W_H badmintontitel in het enkel . MH ____F'V _fl_P_

Dde sloop op de kampen D Wegens heroïnesmokkel. SE^^rI^^ W Am\ ___■ BV m
verbieden; □ Wegens moord op een w~" "^''^^^■i

D Vinkenslag opheffen en in de vooraanstaand Iraaks politicus. n Rinn. Mirheic
regio subkampjes maken; □ Wegens verdenking van □ Bettine Vriesekoop. lj Hinus M.cneis.

ageerS,.'r.'neTOOrZienin9ennie' SSSSZÜT" "° l*"^^ I'ÏÏEÏÏL*.
Vraag 5: Minister van verkeer en Vraag 6: Rob Ehrens iS een: Vraag 7: Welke conservatieve . ivanvraan 7waterstaat Hanja Maij-Weggen a Oostduitse partij is de Lener i van vraag /

was onlangs voor de sensationele winnaar van de Letter 11 van vraag 1
gemeenteraadsverkiezingen in eerste vrije verkiezingen in de Letter 7 van vraag 4
Limburg. Van welke partij is DDR? . _, .
deze bekende politicus? Lener i van vraag b

i(,tl/ ii„.,,ns z„,„ivr rrr/tiiiaisni inch irm-ih-n Letter 8 van vraag 3
Letter 18 van vraag 9

I » I I ___ IO'O dtiirt _ Letter 7 van vraag 2nusugc buui Sensationele zege Letter 3 van vraa. s
#"*"" Indoor Brabant «ons.ivaiieven DOR ts£ ?"_""... S =

JÊÊÊk Éj& Letter 3 van vraag 10
Letter 11 van vraag 6

Il Letter 15 van vraag 2
□ PvdA D jockey; D DSU. ' '
D VVD. D springruiter; D SPD. krantleeskwis no. 3
n CDA. D pikeur. D CDU.: Oplossing:
Vraag 8: Hoe heet deze toekomstige Vraag 9: St.-Joep is ... Vraag 10: Door welke zender wordt dit Naam-premier van de DDR? programma uitgezonden?

Adres:

Postcode:
9k m* I * I 12.30 For schools.

*i liendiiizenden 12.45 __ddie En» piaat s:
lV 13.00 All sorts.

'1 __
„ .O é l_r_^_..-k' 13-1SP'ayday*- Telefoon:Kr__>*. Wf Ol) öI.~JO-ei3 13 35 Neighbours■ if- ) " , 14.00 News and weather. Leeftijd

-w 14.25 Look good, feel greal.

B #»__.^ _______! I_'ls ThrCMhesUShow Wordt de oplossing klassikaal ingezonden, vul
m^ fl 15!40 Children's SSVC. ' dan ook in:

15.55 Two by two.
V A^L^_\ School:

___________■ ■ # J■■■■■■■ ft ■■■■■■■■■ D een carnavalsvereniging; Adres:

D Helmuth Kohl. D de traditionele jaarmarkt in D Super Channel. Postcode: Plaats:
D Erich Honecker. Sittard; D Eurosport.
D Lothar de Maizière. D een patroonheilige; D SSVC. Groep: Docen,:

i "—ls
Doe mee aan de tv

spannende krantleeskwis
met leuke prijzen ... I

Zit JIJ in de bovenbouw van de er de komende 2 vrijdagen me"3 v

basisschool of in de brugklas?, keuzevragen worden gesteld. Pf 1
Doe dan vanaf vandaag mee aan vraag worden er drie antwoord^ "*de spannende KRANTLEES- gegeven, waarvan er één het JUI.
KWIS en ... maak kans op een te is. Zoals gezegd gaan de vi'
leuke prijs!!! gen over het nieuws dat in *
Ontdek zelf, óf met je klasge- voorafgaande week in het ift
nootjes dat de krant er ook voor burgs Dagblad heeft gestat,
jou is. Kijk je veel TV, volg je de Heb je de antwoorden aangjj^t
strip Suske en Wiske in deze kruist? Vul dan de bon in, die <A'fs
krant, of lees je alleen de voorpa- op deze pagina staat en st^'U
gina en het (sport)nieuws uit je deze voorzien van de oplossi" a|
eigen streek? Dan is de spannen- naar: '_j
de KRANTLEESKWIS echt iets Limburgs Dagblad Uy
voor jou. ' KRANTLEESKWIS «r.
Toets je kennis over het sport- afd. PR en PROMOTIE, t a
nieuws, het leuke, trieste of grap- postbus 3100
pige nieuws uit je eigen streek of 6401 DP Heerlen J0)
binnen-en buitenland. Alle oplossingen van KRAN .j
KRANTLEESKWIS 2 was weder- LEESKWIS 3 moeten uiten*
om een succes. De inzendingen voor woensdag 28 maart as. W°
stroomden binnen. Blijf dus mee- den ingezonden,
doen. <.

_%
i i Meedoen en kans maken ° ..

Oplossing + winnaars een van de drie weekprijz*' jt
Hier volgt de oplossing van Alle deelnemers maken kansofU
KRANTLEESKWIS 2' een van de drie weekprijzen: \
»,i____-.«_-.._./__:_. EEN CADEAUBON VAN ’ 50.' 'e
VERKIEZINGEN EEN CADEAUBON VAN ’ 30/ fc
Dit zijn de winnaars: EEN CADEAUBON VAN ’ 20/ .«
- EEN CADEAUBON 5

VAN ’ 50 - \
Deborah Mouien Klassikaal inzenden s,

6.Ï7 TRHèerlen Je kunt de °PlosSin9 °0k *$ |
- EEN CADEAUBON met 'e klasgenootjes inzend* <

VAN f 30- JOUW onderwijzer(es) stuurtJf„.n," J a' oplossingen dan samen (m e, y.
Danny Roex enveloppe) naar bovensta^!?ï&KC^ZT^Vn^ adres. Je maakt dan evene^ \
6129 KG Berg a/d Maas k d individue|e prijzen. \
gem. Urmond * \ i f»- EEN CADEAUBON . .van ’ 20- Jongens en meisjes, .
Nancy Lochtman aan de Slag
Vinkerstraat 105 ..... . „. <,($_
6464 GK Kerkrade J/i wensen jullie veel succesA |.

het vinden van de juiste oplost. *1
PROFICIAT! gen. Volgende week vrijdag. _.

I I maart, publiceren wij de opA *l
Krantiep _kwi_ *_ sing van vandaa9- Misser]',itranueesKwis ó hoor $ dan we, bij de winnaar^ £*;
Spelregels De volgende kwissen staan if*l j ,j
Hiernaast staat de derde kwis af- Limburgs Dagblad van 30 ma
gebeeld. Net als vandaag zullen en 6 april. J

Limburgs Dagblad Vrijdag 23 maart 1990 " 22



dammen
met john van den borst
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De Vaste Zet uit Geleen werd afgelo-
pen zaterdag kampioen in afdeling II
D van de nationale clubcompetitie.
Het belangrijkste persoonlijke aan-
deel in het Geleense succes had Paul
Nitsch. Hij werd topscorer met 18 uit
11. Ove Verdel toonde zich met 16 uit
11 een nuttige aanwinst voor de ploeg
en ook de 14 uit 10 van Marcel de Bic
mocht er zijn. Van de Belgische gast-
spelers Verschueren en Michiels le-
verde vooral de laatste goed werk. Hij
speelde maar negen van de elf wed-
strijden, maar was met zijn gewaagde
speelstijl goed voor 15 punten. Een
competitiefragment van' de ex-kam-
pioen van België.

Het Kasteel uit het Schaesberger-
veld hief dezevereniging zichzelfop
en Sjef was er als de kippen bij om
het gros van hun eerste team bij zijn
club onder te brengen. Toppers als
Ferdi Ogrogelnik, Zander, Smits en
de nu nogactieve J. Arnold werden
ingelijfd.

Van onze medewerker GÊNE JACOBS
ÖGRAAF - Op 1 maart was het 50 jaar geleden, dat Sjef
"ers toetrad tot de toen nog piepjonge schaakvereniging
'esberg. Volop reden voor het bestuur om de gouden jubi-
Uitgebreid te huldigen met dit jubileum. Voor het puttengegevens over diens rijke schaakhistorie was het noodza-
p om gebruik te maken van de aantekeningen die de jubi-een tiental jarengeledenin een clubblad had opgetekend,
1van het huidige ledenbestand zijn er niet veel, die het*1 dienstjaren van Sjef ook maar enigszins kunnen bena-
1. Enkelen kunnen trots zijn op een staat van dienst van'25 jaar, maar dat is nog te kort om te kunnen tippen aan
Wvc eeuw die Sjef bij de SV Schaesberg doorbracht.

Kampioenschappen, promotie en
degradatie, de jubilaris maakte het
allemaal mee. Het mooiste vond hij
de promotie naar de KNSB in 1983.
De resultaten van het SVS-team in
deze klasse hebben zijn volle aan-
dacht. Voor zijn vele verdiensten
werd hij in september 1980 tot lid
van ver- dienste benoemd. Hoogte-
punt was echter de uitreiking van
de gouden erespeld van de Konink-
lijke Nederlandse Schaakbond, uit
handen van de LISB-voorzittér
Frits Hendriks.

**ste kennismaking met hetkspel kreeg de jubilaris in de
ton waar, om de tijd te doden,
chaakbord ter hand genomen
A.l snel werd hij op de plaatse-
schaakvereniging geatten-■ Toen hij al zijn moed verza-

<iad en als zestienjarige de on-gelijke eerste stap in een café
Szet, ontwaarde hij na verloop
ijd door de rook heen, een

's zijn. Vroeger zag je dat heel
S. De beste spelers hadden de
stukken, de minder goede

*1 iets minder goed materiaal

■tal schakers. Uit die tijd weet
'kele leuke anekdotes te ver-
I „Nu", aldus de jubilaris, „zie
de standenhjst wie de beste

f de laagste borden werd met
speeld, wat wij nu zakformaat

Als ronselaar had de jubilarisuitste-
kende kwaliteiten. In het kam-
pioensjaar van de schaakvereniging

Tijdnood
„Tijdens de oorlog verhuisden wij
naar de Amstel waar we twee ka-
mers hadden. Wilde je naar het toi-
let, dan moest de voor je zittende
schaakmeute opstaan anders lukte
dat niet. Leuk als je in tijdnood ver-
keerde. Een geluk bij een ongeluk
was de aangrenzende, druk ge-
bruikte kegelbaan. Wij waren hier-
aan gewend maar onze tegenstan-
ders hadden het hier knap moeilijk
mee. Wij verloren haast geen thuis-
wedstrijden maar konden niet win-
nen in de uitwedstrijden."

Toppers

" Sjef Gulpers, getuige van een halve eeuw schaak in Schaes-
berg. Foto: FRANSRADE

9-13 47. 24-20 22-28. Onder druk van de
klok kiest zwart voor een peperdure
doorbraak. Ook na 47. .. 13-19 48. 20x9
19-24 49.29x20 25x3 50. 34-29! 3-9 had
wit prachtige kansen gehouden. Eén
variant: 51. 45-40 11-17 52. 38-33 9-13
53. 40-35 13-19 54. 35-30! 19-23 55. 29-24
en nu ofwel 55. .. 23-29 56. 33-28 29x20
57. 30-25 22x33 58. 31 x 13 meteen goed
eindspel ofwel 55. .. 23-28 56. 33-29 28-
-33 57. 29x38 27-32 enz. met remise-
achtige afspel. 48. 31x33 18-22 49.
20x27 21x43 50. 33-28(!)/ Verhindert
damhalenop 49 door 35-30 en 29-24 en
op 48 door direct 29-24. 50. .. 16-21 51.
28-22? Vermoedelijk nog steeds snel
gespeeld. Dat geldt ook voor zwarts
volgende zet 51. .. 27-27? Wat was wit
op 51. .. 43-48 eigenlijk van plan? Toch
zeker niet 29-24?, met de bedoeling
(48x42) 41-37 met winst, want na 29-24
neemt zwart danwél even een andere
route ... Om dit soort problemen te
voorkomen, had wit 51. 45-40 kunnen
spelen. Dat hadzonder moeite gewon-
nen. 52. 22x3143-49 53. 29-23 49-43 54.
31-27 43x21. Ik had hier (43x30) gesla-
gen. Wit had dan nog eerst maar eens
moeten laten zien hoe hij met al zijn
schijven voorsprong kan winnen. De
partijvariant biedt vrijwel geen tegen-
spel meer: 55. 23-19 21-43 56. 34-29 25-
-30 57. 19-14 43-38 58. 29-23 38-49 59. 14-
-10 30-34 60. 10-4 en wit won gemakke-
lijk.

39-34. Voor een .witspeler die wil win-
nen, is dit inderdaad geschikter dan
het logischer ogende 40-34, omdat na
(14-19) 45-40 (19x30) 40-35 (13-18)
35x24 (18-23) het slagje naar 6 niet ge-
noeg oplevert. 44. 4-9. Vermoedelijk
had zwart zich hier tevreden moeten
stellen met 44. .. 14-19 45. 34-29 19x30
46. 40-35 30-34 47. 29x40 13-19 met vrij
zeker remise. 45. 34-29 13-18 46. 40-
-34(?) Deze fase heeft zich ongetwijfeld
in tijdnood afgespeeld. Met 46. 24-20!
had wit zich een hoop werk kunnen
besparen. Zwart had dan geen ver-
weer gehad tegen 38-33 en 33-28. 46. ..

Aan de slag voor Tennisclub Brunssum

Brutsacrt droomt
van A-status

Michiels-Kammeraat. De Vaste Zet-
Middelburg. Wit heeft een ongebrui-
kelijk speltype uitgelokt, een soort ge-
spiegelde korte vleugelopsluiting. In
negen van de tien gevallen loopt zon
systeem verkeerd af voor de opgeslo-
tene. Partij: 36. 29-23 18x29 37. 33x24
11-16 38.48-43 6-11 39. 38-33 8-12 40. 33-
-29 12-18 41. 43-38. Niet 39-33? wegens
(22-28) 33x22 (27-32) 37x28 (26x37)
41x32 (18x49) met winnende dam. 41... 13-19 42.24x13 18x9 43. 29-24 9-13 44.

" Ellen Brutsaert heeft nog
een rooskleurige
tennistoèkomst voor zich.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

BRUNSSUM - Ze heeft een verwoestende forehand, maar
haar serviceis toch het belangrijkste wapen. Het liefst vuurt ze
achterin het veld haarkanonskogels af. „Ik ben geen echte net-
speelster", zegt Ellen Brutsaert, de nieuwste aanwinst van de
Lawn Tennisclub Brunssum. Vorig jaar verdedigde de 19-jari-
ge Brabantse nog de clubkleuren van Falcones uit Valkens-
waard. Om haar tennisloopbaan nog meer vaart te geven koos
ze voor LTC Brunssum.

Van onze medewerker EDDY BUDÉ tisch nieuwtje. Tegenwoordig wordt
de zet zelden gespeeld, daar zwart bij
korrekt tegenspel niets hoeft te vre-
zen. In plaats van 11. Pds wordt vaak
11. Kbl Gespeeld. Bijvoorbeeld: 11.
Kbl,Dc7 12. h4,TfcB 13. h5,Da5 enz.
Zie de handboeken. 22. ..,L:ds 12.
e:ds,TcB 13. G4,Dc7 14. c3,e5? Niet
goed.Wit zal in het centrum ruilen om
vervolgens op de verzwakte konings-
stelling aan te vallen. Zwart had 14.
..,Das moeten spelen met het mogelij-
ke vervolg: 15. g5,Ph5 16. L:g7,P:g7 17.
Kbl,es 18. d:e6,f:e6 19. Lh3,Tf3 met
een onduidelijke stelling, die in ieder
geval houdbaar is voor zwart (Tim-
man-Sosonko, Wijk aan Zee 1978). 15.
d:e6,f:e6 16. Ld3,cs 17. Le3,ds 18.
Kbl,KhB. Zwart bereidt e4voor, maar
overziet de nu volgende witte zetten-
reeks. 19. h4!. De eerste in een reeks
verpletterende zetten. 19. ..,e4 20.
hs!,g:hs. Op 20. ..,e:d3 had 21. h6be-
slist, bv. 21. ..,L:h6 22. T:h6! gevolgd
door 23. Ld4en wit heeft zijn stuk te-
rug met een dodelijk aanval. 21.
g:hs,h6 22. Lc2,Kh7 23. Tdgl.

Vraag: wat is de witte dreiging? 23.
...TcdB 24. tg6!,P:hs 25. T:h6. Arme
Tony, zou hij het hiervan in zijn rug
hebben gekregen. 25. ..,L:h6 26.
T:hs,Tf_ 27. L:h6,Df7 28. f:e4: Cur
tains, zwart geeft op.

Dudgedienden opnieuw te sterk voor concurrentie

Champagne lijfdrank
Pancratiusbank/VCH 3

.. , ~ ,Vroeger was ze verlegen„lk durfde
weinig te zeggen Ik schaamde me
erg snel. Nu praat ik veel meen lets
wat Limburgers sowieso veel doen.
Brabanders zwijgen meer en zijn

tus moet te halen zijn. Nog hoger,
dat wordt moe_i ijk. ajs ik merk dat
h t minder wordt is er man
overboord. Dan wil ik me parttime
bezi houden th t £en van
tennislessen".

Ze traint momenteel vijftien uur in
de week bij LTCB-trainer Jan Hase-
noot. Doel is om binnen afzienbare
tijd deA-status te halen. „Deze win-
ter heb ik veel bijgeleerd. Zowel de
backhand als de forehand hebben
progressie geboekt. Mentaal voel ik
dat ik sterker wordt. En brutaler".

betalen om voldoende trainingen te
kunnen volgen. Pas op mijn tiende
ben ik met tennis begonnen en dat
is erg laat. Tegenwoordig moetje er
al op jezesde bij zijn",
Een profcarrière et ze niet in het
verschlet. jjDat zal vermoedelijk te
h „ eeereDen ziin Ik Drobeer£££■ SJ^tek^mei De A st_-

„Bij Falcones trainde ik onder
Frank van Oerle en daarkon ik niet
zo goed mee opschieten. Hij hield er
vreemde trainingspraktijken op na.
Als je een bal fout geslagen had,
moest je onder het net doorkruipen
en naar de overkant lopen. Hele-
maal belachelijk was dat ik zelfs ge-
dwongen werd om te kreunen bij
het smashen".

een stuk grover. De Limburgse ge-
zelligheid bevalt me uitstekend".
Voor een ruime onkostenvergoe-
ding komt ze naar Brunssum. Sa-
men met Francis Raets, Maarten
Stoelers en Michel Feyen moet ze
proberen het vege lijf in de over-
gangsklasse te redden. „Om de top
te bereiken is veel trainen onont-
beerlijk. Mijn vader heeft vorig jaar
ettelijke duizenden guldens moeten

bridge
met wiel gielkens

..,d4? waarop volgde: 28. e:d4,P:d4 29.
Dc3,Pe6 30. Tes waarna tot remisewerd besloten. Vorige week plaatste
ik een partij van de jongeKarpov, van-
daag zien we Timman in zijn jonge ja-
ren aan het werk. In een scherpe Sici-
liaanse Draak verslaat de toentertijd
27-jarige Jan Timman Tony Miles.
Timman-Miles 1977 (Siciliaans, dra-
kenvariant). 1. e4,c5 2. Pf3,ds 3.
d4,c:d4 4. P:d4,PP6 5. Pc32. Het Sici
liaans is ongetwijfeld een van de po-
pulairste openingen. Het biedt talrijke
gecompliceerde mogelijkheden. De
strijd speelt zich meestal op beide
vleugels van het bord af. Wit valt aan
op de koningsvleugel, terwijl zwart
daarentegen door middel van de e-lijn
druk zal uitoefenen op de damevleu-
gel. Degene die over de best tactische
vaardigheden beschikt wint meestal.
Miles kiest voor de zeer scherpe dra-
ken-variant, die zich kenmerkt door
zijn volgende zet. 5. ...g6 6. Le3,Lg" 7.
f3,Pc6 8. Dd2, 0-0 9. 0-0-0. Buiten de
tekstzet verheugt ook 9. Lc4 zich on
een grote populariteit. 9. ...P:d4 10.
L:d4,Le6 11. Pds. Toen deze partij ge-
speeld werd was deze zet een theore-

De stand in de Timman-Karpov-
match is 2'/_-4,/_. Theoretisch ziet het
er zeer somber uit voor Jan Timman
en misschien is het dat ook. In de laat-
ste partij echter wist Timman met wit
in het voordeel te komen. Misschien
put hij, zoniet anders ik, daar hoop uit.
Op de gespeelde partijen ga ik nu niet
verder in daar deze breed uitgemeten
iedere dag in de krant staan. Waar ik
wel op in ga is de oplossing van het
schaakprobleem van de vorige week.
Wit (H. Bouwmeester): Kg2, Del, Tcs,
Tfl,Pf3, pi d3, e3, f2, g3, h2. Zwart (M.
botwinnik): Kg7, Df6, Ta2, Tb2, Pfs,
pi. d5, H, g6, h7. Zwart had in deze
stelling kunnen winnen met 27. ...Tbl!
Een fraaie stille zet. Na het gedwon-
gen 28. D:bl volgt 28. ...P:e3+ 29. Kgl
of 29.Kh3,Dfs+ 30. g4(Kh4),Dg4 mat.
29. ..,D:f3 met ondekbaar mat op g2.
Door de haast speeldezwart echter 27.

HEERLEN - De hockeyclub HCC
Heerlen heeft in het automerk Lan-
cia een hoofdsponsor gevonden.
Het geld dat de club krijgt, wordt
besteed aan het eerste damesteam
dat met een eerste positie in de
tweede klasse een goede outfit ver-
dient. „Het isvoor ons een uitdaging
om een goed presterend hockey-
team te motiveren om de top te be-
reiken", zegt de Heerlense autodea-
ler Harry Kompier.

Hoofdsponsor
HCC Heerlen

Simson worstelt
tegen Olympia

LANDGRAAF - Morgen (zaterdag)
treedt de Schaesbergse worstelver-
eniging Simson, in sporthal De Ba-
neberg aan tegen naaste belager
Olympia Utrecht. Aanvang 20.00
uur. Deze wedstrijd is beslissend
voor het landkampioenschap. Als
Simson met ruime cijfers wint is de
titel een feit. Een en ander wordt be-
moeilijkt door het feit dat drie van
Schaesbergs beste worstelaars ver-
stek moeten laten gaan. Zij treden
in Duitsland op een grandprix-toer-
nooi aan.

Van onze medewerker

PSV wint van Ajax na strafschoppen.
Het zijn de bekende situaties, waarin
deverliezer ongelukkigen dewinnaar
blij, doch niet gelukkig is. De Interpo-
liswedstrijden bij bridge hebben ook
iets weg van beslissingen na straf-
schoppen. Het is een zeer gemêleerd
veld en de resultaten op een spel heb
je dus vaak helemaal niet in eigen
hand. Terwijl jeeen aantal tegenstan-
ders in een'reguliere wedstrijd 9 van
de 10keer zou verslaan, zie jeze nu na
afloop met opgeheven hoofd het eerst
het podium betreden en ben je zelf
niet uit het pelotonkunen wegkomen.
Het lijkt dan inderdaad veel op een be-
slissing aan de hand van 3 strafschop-
pen, waarin het aloude Elinkwijk best
kans heeft om het glorieuze PSV al na
10 minuten naar de kleedkamer te ver-
wijzen. Opwindend is dit allemaal wel,
vandaar dat de formule zeer wordt ge-
waardeerd, want je ziet nu le klassers
tot de finale doordringen, terwijl
meesterklassers al in de kwartfinale
hebben moeten afhaken. Alhoewel 1
spel meestal niet maatgevend is voor
het eindresultaat, volgt hier toch een
sprekend voorbeeld van hoe er in de
Interpolis kwartfinale te Weert werd
huis gehouden.

Noord Zuid
IKI IR
ISch 2H
3KI 4SA
sSch 7KI

Dit bieden spreekt min of meer voor
zichzelf. 4SA is azen vragen en sSch
geeft 2 azen aan, met tevens AH in
schoppen. Zuid kan nu 13 slagen te-
len; zijn partner heeft 5 klaverslagen,
men beschikt verder over 3 keer AH in
de bijkleuren en Zuid kan zelf nog 2
schoppens introeven. Totaal dus 13
slagen. Veel verder hoef je in bridge
eigenlijk nooit te kunnen tellen. Zuid
bood dus 7KI en was blij dat dit soort
spellen langs kwamen.Kon je tenmin-
ste nog een beetje scoren.
Na afloop bleek dit aan een tafel als
volgt te zijn gegaan;

Noord ZuidIKI 2H
3H (?) 4SA5H 7H

Ja, zo kan het ook. Met hartenvrouw
goed en de harten 3-3 maak je ook 13
slagen in harten. Het heeft een totaal-
kans van 18%, dus een solide belegger
zal het op de beursvloer zeker niet
aanbevelen. Toch had deze 7H-bieder
geen top, want de favoriete score
bleek 7SA te zijn. DAt heeft eveneens
een kans van 18% (hartenvruw goed
en de harten 3-3), maar wordt hier na-
tuurlijk gewoon gemaakt. Dat de een-
zame 7KI-bieder überhaupt nog enige
punten aan dit spel overhield was te
danken aan het feit dat een andere
eenzame ziel in 2H was blijven steken
(+5 natuurlijk). Evenals de 7KI-bieder
was hij niet geplaatstvoor de halve fi-
nale. Dan zullen julliezeker ook erbar-
melijk hebben gespeeld, zei hij en ver-
dween in de sombere nacht.

op weg naar het doel
Hoofdklasse C
Limburgia-Baronie
(zat. 19.30 uur)
Vlissingen-Geldrop
Venray-DESK
Halsteren-EHC
TOP-Sittard
Meerssen-TSC
Longa-Wilhelmina'oB

Eerste klasse F
Vinkenslag-Heer
Panningen-Almania
SVN-Volharding
Leonidas-RKONS
SCG-Born
Caesar-Waubach

Tweede klasse A
Voerendaal-Heerlen
Sport

Eijsden-Geleen
Obbicht-MKC
Heerlen-Miranda

Derde klasse B
Vaesrade-Heksenberg
Bekkerveld-RKBSV
Kolonia-SVM
Groene Ster-Treebeek

Vierde klasse A
GSV'2B-Keer
RKBFC-Banholtia
MVVO2-St.-Pieter
Standaard-SVME
Caberg-Hulsberg
Mheerder Boys-Schim-
mert

Vierde klasse B
lason-Itteren (zat. 17.00
uur)

RKMVC-Klimmania
Vilt-Gulpen
Rapid-Walram
Vijlen-Nijswiller

Vierde klasse C
Waubachse Boys-
RKSVB
Abdissenbosch-RKHBS
Simpelveld-Centrum
Boys
FC Gracht-Rimburg

Vierde klasse D
Coriovallum-IVS
DVO-Helios'23
VKC'B9-Langeberg
FC Hoensbroek-Mariara-
de
RKSNE-Sanderbout
RKDFC-KEV

uurtjes per week. En dc oefeningen
moeten niet te lang duren, want dan
kijkt iedereen al naar dc klok. Wil-
len we aan het onderlinge potje be-
ginnen," aldus dc 38-jarige fysiothe-
rapeute en moeder van twee kinde-
ren.

Niveau
Voor trainer Jan Maas is het lekker
werken met dit team,' bestaande uit
dertien speelsters die in het verle-
den praktisch allemaal op hoog ni-
veau actief zijn geweest. „Het duurt
altijd even voordatik ze aan de gang
heb, want in de kleedkamer wordt
eerst uitgebreid getut. Een uitgeba-
lanceerd trainingsprogramma is
trouwens overbodig. Dit team be-
schikt nog steeds over een goede
basistechniek. De verminderde re-
actiesnelheid wordt opgevangen
met anticipatie in bepaalde spelsi-
tuaties. Naast die eigenschappen
schuilt er ook kracht in het feit dat
deze ploeg gewoon niet wil verlie-
zen."

Jammer
Verliezen deed Pancratius-
bank/VCH 3 dit seizoen alleen tegen

Sondermeyer/SVL uit Monfort.
Marga Morsink: „Een fel ploegje dat
we tegenkwamen op een slechte
dag, terwijl zij in de vorm van hun
leven staken. Maar over het alge-
meen ontmoeten we relatief weinig
pittige tegenstand. Jammer, want
we spelen liever meer sets met deze
grote groep, zodat iedereen vol-
doende aan de bak kan komen."

Bij de vorige twee kampioenschap-
pen werd afgezien van promotie
naar de tweede divisie. Deze keer
zijn binnen de ploeg de meningen
verdeeld, volgens Marga Morsink:
„Ik denk zelf dat we het niveau wel
aan kunnen. Het zou óok meer
speelplezier opleveren, omdat we er
elke wedstrijd opnieuw tegenaan
moeten. Maar gebruikmaken van
het promotierecht betekent auto-
matisch plaatsing in een andere
speelklasse dan de zuidelijke twee-
de divisie, omdat daarin al ons twee-
de team uitkomt. En dat impliceert
weer verre uitreizen. Een conse-
quentie waarin het merendeel wei-

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
opstuk SjefGulpers bouwde SVSchaesberg op

Eeuwig schaak

limburqs daablad __ sport

**tLEN - De klassiek geschoolde zangeres Yvonne Schif
* is verbonden aan het 'Stadttheater' van Mannheim. Zo

de uitvoeringen dat echter toelaten, spoedt de uit Heer'«omstige alt zich terug naar haar geboortestad 0m...t(
In het derde damesteam van Pancratiusv*CH. Een ploegje oudgedienden waar de wil om eruit tt

Wat er nog inzit en het speelplezier de boventoon voeren
resultaat, want morgen, in de thuiswedstrijc

Nuvoc, heeft men aan twee gewonnen sets voldoendej&nieuwde titel in de landelijke derde divisie binnen te hae smaak van champagne begint te wennen.

jq het derde, achtereenvolgende. lU.^ steekt Pancratius-flP VCH 3 met kop en schouders
jgl n de veel jongere concurrentie

l$„ e fysieke limieten - het leef-
öh^iddelde bevindt zich een

t|K lh-d in de dertig - worden ge-
Y 1 J^seerd met een wagonlading
Y rin S- ..We zijn allemaal wat
y tij^egevoelig," laat ex-interna-

' V Marga Morsink-Willemsen
tf ?U het bescheiden, wekelijk-
i^.^ningskwantum ter sprake

..Trainen doen we twee1^- I

agenda

(is . »l, Heerlen, sporthal Kaldeborn,
J.nr: Pancratiusbank/VCH-Peelpush
V'cfatiusbankAACH 2-Nashua/VCG-
nst-k 45 uur: Pancratiusbank/VCH-
\„YVa(dames), Pancratiusbank/VCH« ,'aames) en Pancratiusbank/VCH
r%al "De Jong/VC Hom. Landgraaf,
%i_■ ane°erg, 14.15 uur: Datak/VCL

gl U1> 16.00uur: Datak/VCI-Varel/CVV.

sport kort
~i RT

__
|!"_et t_EN - Uitslag Caumerbron, Js, '°ernooi: hoofd- en eerste

'Ws Wedeeld eerste: Bensen-Ge- ■

'M? Van de Haar-Crombag met

" Ex-volley-
internationalMarga
Morsink wil met
VCH 3 niet
promoveren.

Foto: FRANS RADE

nig zin heeft, want er moet nu al re-
gelmatig geschipperd worden in
verband met gezinsomstandighe-
den."

schaken
met michiel bunnik



Bel de Vakman
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Voor al uw dakwerkzaam-
heden, dakdekkersbedrijf
ADAMS, bel voor vrijblijven-
de offerte tel. 045-726716.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
Nog enkele mooie
Showroom-

keukens
met 40 tot 60 % korting

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

1x witkunststof hoge kasten
1x eiken hoekkeuken etc.

vossen keukens
Eikendeiweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Te k. massief eiken BANK,
strak model, I. 2.60 m, br.
49,5 cm, hg. 0,40 cm.
t.e.a.b. Tel. 045-751548.
Te k. notenhouten WAND-
MEUBEL I. 3.20 m idem
Queen Arme meubels: uit-
trektafel met 4 stoelen, 3 dl.
miniset, tv-tafel, tel. tafel, al-
les i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-442758.
Weg. omstand. zwaar mas-
sief eiken BANKSTEL vr.pr.

’ 975,-; pracht mass. eik.
wandkast vr.pr. ’1.550,-;
zwaar eiken eethoek vr.pr.

’ 1.250,-. 045-323830.
VOORDEURLUIFELS va.
’235,-. Keuze uit 10
modellen. Ook gemonteerd
leverbaar. Vrijblijvende
prijsopgave. Geurten
Hoensbroek. 045-212531.
Hommerterweg 27.
INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet, met
normaal en ontspiegeld
glas, Passe-partouts. Geur-
ten Hoensbroek. 045-
-212531, Hommerterweg 27.
Te k. Rotan (Rohé) BANK
2V_ pers. zits, 1 jr. oud,
zwart eiken secretaire 6
laadjes en 2 laden, pr.n.o.t.k
Tel, na 18 uur 045-417078
Kunststof AANBOUWKEU-
KEN 31/2 m. okerkl. in.pr.st.
mcl. koelk.-gasplaat-oven-
wasemkap, kraan van part.
Vraagpr. ’ 1.100,-. Te bevr.
045-712158.
Het WITTE Huis,' de zaak
met de grootste diversiteit
van het hele land: want wij
hebben niet alleen schitte-
rende, maar vooral betaalb.
meubels, zoals: werkelijk
klasse 2-zits banken v.a.

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

’ 595,-, pracht rustieke
Manorhouse en grenen eet-
hoeken, rundl. fauteuilles al
v.a. ’ 495,- enz., maar ook
onvoorstelb. mooie spiegels
houtsnijwerk beelden W.O.
practisch levensgr., schilde-
rijen en repro's, Oosterse
meubels en kunst voorwer-
pen, vanzelfspr. teveel om
op te noemen, maar alles
spotgoedk. en hoge klasse.
Uniek ook wij ruilen uw oude
spullen in. Het Witte Huis,
Rijksweg cetrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).
Eiken BANKSTEL ’375,-;
slaapk. compl. ’ 475,-; ei-
ken salonkast ’425,-; an-
tieke eethoek ’ 450,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-;
antieke buffetkast ’ 475,-.
045-725595.
INBOEDEL te koop. Tel.
045-324720, na 14.00 uur.
Modern leren BANKSTEL
2x2-zits, ’ 600,-. 045-
-223953.
Te koop BANKSTEL, grijs,
3-2-1-zits, IV_ jaar oud, nw.
pr. ’4.000,- nu ’1.000,-;
omaslaapkamer compl.
’1.250,-; troonzetel d.bruin
nw.pr. ’450,- nu ’150,-.
Tel. 04493-2349 b.g.g. 045-
-459994.
Te koop TIENERSLAAPKA-
MER geel/zwart, bed, kast,
nachtkastje, klepkast. Tel.
04405-2516.
T.k. eiken KEUKENDEUR-
TJES handgemaakt (Bst.)
interessante pr. 045-417775
Te koop Artifort FAUTEUIL,
’850,-. Tel. 04493-3440.
Te k. 3-delig wit WAND-
MEUBEL met vitrine-kast en
verlichting. 3/4 jr. oud

’ 700,-; eethoek 3/4 jr. oud
’BOO,-; witte salontafel en
lamp ’ 100,-. 045-727768.
Te k. pracht, zwaar eiken
DRAAIFAUTEUIL met leer
zeer goede zitcomfort, nw.
pr. ’ 2.300,-, beslist als nw.
’600,-. 1 jr. oud. Tel. 045-
-224370.

Te koop Frans blank eiken
MEUBELEN; W-kast; salon-
:afel. Samen ’400,-. Tel.
345-225904.
Kompleet noten- en wortel-
loten MEUBILAIR. Wegens
Dmstandigheden. Tel.:
34406-14111/15323.
Te k. z.g.a.n. Mahonie eeth.,
SALONTAFEL, dressoir, 2
antieke stereomeubels, sa-
lontafel met glasplaat, pa-
pegaaienkooi, 045-465206.
Te k. 4 eiken FAUTEUILS
wol velours ook per 2 stuks,
z.g.a.n. ’ 75,- per stuk. Tel.
045-410647.
2 d. bruine MANOU-draai-
stoelen z.g.a.nw. ’ 200,-.
045-218186.
Te k. meranti hardhouten
DEUR met 2 ramen 92'/. x
211 cm. Tel. 045-231679.
Te k. BAROK bankstel

’ 1.275,-, Queen Arm eet-
hoek ’ 525,-, wortelnoten
salontafel ’ 125,-, massief
eiken eethoek ’ 775,-. Tel .045-725383.
Te k. eiken WANDMEUBEL
massief voorfront, 1 jr. oud.

’ 1.075,-, eiken bankstel
’375,-. Tel. 045-415181.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Technics midi-
set 315, tuner,

versterker, dub-
bel cassette-

deck en platen-
speler geen

’ 898,- of

’ 598,- maar

’ 398,-.
Maar ook: Seleco kleuren

TV met teletekst en af-
standsbediening, en 3 jaar

volledige garantie geen

’ 1.598,-of ’ 1.398,- maar

’ 798,-. Maar ook: Technics
compactdisk SLP 22 geen

’ 866,- of ’ 598,- maar

’ 278,-. Maar ook: Platen-
speler ST 210 geen ’ 398,-

-of ’ 178,- maar ’ 98,-. Maar
ook: Elektrische inbouw-
oven met grill en draaispit
geen ’ 895,- maar ’ 398,-

En nog veel meer!.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Computers
fë koop COMMODORE
128, diskdrive 1571, moni-
tor, datarec., muis, power-
cartridge, 100 diskettes,
veel software, div. boeken.

’ 750,-. Tel. 045-424208.
Te k. AMIGA 500 en Starter
Kit, Ned. uitv., 3 mnd. oud.
045-463941.
Tek. PC/KT 768 K, 2x 360 K
dr., monitor, muis, printer,
vaste prijs ’1.500,-. Tel.
045-750491.

■ —. T— - —
Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655
Bauknecht GSB3SS, VAAT- Te k. Philips volautom.
WASMACHINE, 4 jr. oud, WASMACHINE i.z.g.st.,
weg. verh. i.pr.st., pr. ’ 225,- met 3 mnd gar. Tel.

’ 300,-. Tel. 045-753973. 045-231679.
Te koop KEUKENFORNUIS Piccolo's in het Limburgs
wit. Lijsterstr. 3, Kerkrade. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-351773. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

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

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

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

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

Nieuw!! Yamaha synthesizers
SY77 en SYSS, module TGSS uit voorraad leverbaar.

Een nieuwe manier van klankopwekking.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
ma. Fm za. open, do. koopavond.
Het prijsbrekende muziekparadijs.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
Te k. ROLAND U-220 rs-
pcm Sound module, si. 3
wkn. oud, 5 jr. Voll. gar.,
Nw.pr. ’ 2.300, vr.pr.

’ 1.600,-. Tel. 045-254923.
Mega-tone studio's. Digitale
opnames tegen analoge
prijzen. Arangementen,
composities, CASSETTES,
cd, enz. Auditie voor nieuwe
projecten zanger(es) duo's
etc. 04740-2057.
Te koop eiken PIANO

’ 400,-. Tel. 045-257332,
na 18.00 uur.
PEAVEY TNT-150 basverst

’ 1.1750,-; Pearl 8 kan. ste-
reo mixer ’ 500,-; Wash-
burn B-10 basgitaar en kof-
fer ’550,-. 045-351546 na
18.00 uur.
Te k. DRUMSTEL Tama,
hagelwit, 5-delig, mcl. bek-
kens en hoezen, oliedruk-
vellen, i.z.g.st., geh. compl.,
met krukje. Tel. 045-418302
STEMMINGSMUZIEK voor
feestdagen, bruiloften en
kermissen. Tel. 045-323305
Te koop tenor SAXOFOON
merk Rapoon, i.z.g.st. Tel.
04490-10933.
Te k. elec. GITAAR Sunn/
Mustang met elec. stem
app., hoes, stand., kabel.
Nw.pr. ’ 650,- 2 mnd. oud

’ 400,-. J. v. Stolbergstr. 24,
Landgraaf (Kakert).
Yamaha Electone MC 400
ORGEL compl. met ritmi-
sche begel. met 16 versch.
regist. en recorder, nw.pr.

’ 8.100,- weg. omst. slechts
f4.975.-. 045-227141.

PIANO te koop gevraagd.
Tel. 04490-16580.
Te k. v. part. div. proff.
GELUIDSAPPARATUUR v.
orkest/PA: Bass-bins, Mid-
en Hoogboxen, versterkers,
cross-over, monitors, 24-
-kan. mixer, multy-kabel,
micro's, slight-cases. Nog
geen jr. oud. 04492-3824.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Hfeer-
len. 045-724760.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s v.a.
'81 en stereo-toren gevr.,
defect geen bezw. Tel.
04406-12875.
Te k. BLAUPUNKT K.T.V.,
66cm beeld met afst. bed.,
16 kanalen, pr. ’300,-. Tel.
na 17.00 uur 04750-29085.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638..
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 044*90-13228.
BRANDHOUT te koop; nu
alle brandhout tegen zomer-
prijs. Bundels schaaldelen a
plm. 2 m3voor ’ 15,-.; bun-
dels balkjes a 1,5 m3voor

’ 15,-; Blokjes hout voor
potkachels of allesbrander a

’ 7,50 per m3. Daemen's
houtwarenfabriek, Mingers-
borgerweg 7, Übachsberg.
Tel. 045-751253. Open ma
t/m vrij 8.00-17.30 uur. Zat.
9.00-13.00 uur.
Voor dekille avonden nog te
koop ZIBRO Kamin RCA 66,
vr.pr. ’ 450,-. 045-728494.

Diversen
Sierpleister reinigen

snel en efficiënt zonder schrobben en kliederen.
Huur de Clean Fix bij: Mesterom - Bunde, Pr. Ireneweg 6

Tel. 043-645959

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2
___ua__i_______

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop Kip CARAVAN 4-
pers. met ijskast en voortent
pr. ’ 2.250,-; buffetkast met
spiegels. Aan de Linde 18,
Nieuwstadt.

Te koop 4 ROTAN stoelen
met kussen en tafel; kleuren
tv met afst.bediening, 6
mnd. oud. Tel. 045-274227.
Te koop ZEECONTAINER
Playwood 6 mtr., geventi-
leerd, met dubb. slede, i.g.
st., ’ 6.000,-. 045-459415.
Te k. 19 ingeb. banden Kath
ILLUSTRATIE mcl. oorl. ja-
ren, gr. hist. waarde. Tel.
04490-25495.
Renault 18 TS Combi, bwj.
'79, ’ 850,-; gr. 4-pers tent
vr.pr. ’750,-. Tel. 045-
-425460, na 17.00 uur.
Te k. 8 FRITURE-AUTO-
MATIEK-AUTOMATEN.
Tel. 04406-14111/15323."

r-"8"
schunck [

B Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.

<*- '■ ".
1 _■

__£___*

Bij Schunck vindt u natuurlijk alle bijpassende mode-accessoires zoals È

tassen, paraplu's, ceintuurs, sjaals, byouterieën en modehorloges. Maar I
i

ook nachtmode, beenmode, schoenen, cosmetica en parfums. m W

_____ I
Vlot lumberjack van BERGERE Dl CANIA 298,- I
Pantalon van MARS. Modieus wijd model 189,--. 1
Sportieve van LOUIS ESTÈREI9B,» BBBBp -IHH^BBiii^BW

PS___3_F29PHK3

daar winkel je voor je plezier

ALCHEMIST/helderziende
Ri-"mas". Meester in de ho-
gere toverkunst, propageert
thans op doorslaggevende
wijze in België, Nederland,
Duitsland en Frankrijk (bin-
nenkort via de t.v. sateliet)
de ongeëvenaarde Talis-
man/Amuletmagie; wenst U:
zakenverbetering, relatie-
hereniging of aantrekk., ge-
nezing van allerlei langdurig
kwalen of andere kwesties,
dan is dit het juiste moment
om met dat probleem af te
rekenen. Bel vrijblijvend
04490-73101 (gratis folder).
Discr./baatvol & doeltreffend
Te k. JUKE-BOX bwj. 1955
en antieke Friese stoeltjes
klok. Tel. 045-224224.
Te k. nwe. RACEFIETS 12
versn. 58 cm ’ 750,-; Duitse
salonkast 2.90 m ’600,-;
kloostertafel m. 6 stoelen,
mass. eiken ’450,-. Tel.
045-230234.
Te koop TUINFREES en
aanhangwagen. Tel. 045-
-213393.

Te koop studie- en gezond-
heidslectuur, kampeerarti-
kelen, gordijnen, HUIS-
HOUD.ART. 04406-14936.
Te koop ca. 350 TROT-
TOIRTEGELS ’ 100,-. Tel.
045-423699.
Te k. HONDA MT, bwj. '86,
naaimachine merk Brother,
ronde marmeren salontafel
(I.groen), hoogslaper met
kast en bureau, 3-pits buta-
gasoven, 04454-3812
Te koop 18 karaats collier,
bezet met 10 briljanten 0.50
karaats met certificaat,
Borenburgstr. 1, Voerendaal

KANTELPOORT 250x200
’75,-; jongensfiets tot 12
jaar, z.g.a.n. ’ 100,-. Tel.
045-352132.

Te k. weg. verh. honderen
(6x2 m), hekwerk, 2 duiven-
hokken (10x2 m en 5x2 m),
div. afrasteringsmat., oud
eiken BED, 1 pers. bed, 4-
pits gastoestel. 045-419034

Te koop ROMMELMARKT-
SPULLEN met plm. 200
LP's, pr.n.o.t.k. 045-229001

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
Compl. antieke eiken OMA-
SLAAPKAMER te koop. Tel.
045-310706.
Te koop eiken SLAAPKA-
MER uit 1920, pr. ’1.000,-.
Tel. 045-422088.
Te koop diverse oude
KLOKKEN. Tel. 045-
-315918.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevr.
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.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Gevr. SM-SPULLEN of kle-
dingen en materialen. Tel.
04490-23203.

Te k. gevr. KNIKARMMAR-
KIES v.a. 4m. br„zwembad-
filterinstall .plus toebeh.,
zonnenpanelen. 045-
-224700/259527.

De Hoogste prijs v*?l 'goud, munten en Pu
GELS. Kasteellaan ,
Heerlen (Meezen"
Tel. 045-726789.__^ K.

Illllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllll1"" .
Epilepsie? k

Zet jezelfniet buitenst
Nederland telt ruim 90.000 mensen met f
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het 'cV
Praat mee. Word lid. ~ ucni.fiL^EPILEPSIE VEREIIIGINGjP^

/XOHf}
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Ugx

y
lllllllilllillllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillll» 11"

Vrijdag 23 maart 1990 " 24Limburgs Dagblad


	Limburgsch dagblad no. 70 23.03.1990
	Albanese kinderen in Kosovo zouden zijn vergiftigd
	Alliantie en DR-liberalen in coalitie
	het weer
	Vrouw in rolstoel verzon verkrachting
	Norm
	Jaloers meisje zet collega radioactieve limonade voor
	Kabinet beslist volgende week over toekomst 'OPA'-akkoord Medicijnen goedkoper
	Havel: Praag leverde Libië springstof voor 150 jaar terrorisme
	vandaag
	sport
	Zuidlimburgse bodem ongeschikt voor opslag van chemisch afval
	Id-elpee
	agenda
	Waardig afscheid tot nader order van Simply Red
	pop 'Het betekent niks, maar klinkt gewoon goed' De naïeve arrogantie van de Pale Saints
	Zevende editie van Geusseltpop
	recept Gepocheerde peren met chocoladesaus
	Tex Mex festival in Staargebouw
	Rolling Stones naar Nederland
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	Acties tegen langer open houden winkels
	Recherche Informatiedienst wil snel maatregelen Computercriminaliteit steeds groter probleem
	Norm voor wijtschelding belastingen 1 juli omhoog
	Wetgeving
	Onderhandeling ziekenhuis-CAO al afgebroken
	Schade
	binnen/buitenland Zenuwenoorlog Moskou-Litouwen verder verscherpt
	Lijsttrekker Ost-CDU zou 'Stasi'-verleden hebben DDR-premierschap De Maizière onzeker
	Kiesraad wil onderzoek naar slechte opkomst raadsverkiezingen
	Laagterecord
	Herlelling
	Kandidaat voor presidentschap Colombia gedood
	Bijna 97 procent van medewerkers 'Stasi' ontslagen
	punt Uit Kanker
	Haïti
	Brug
	Doofpot
	Bijstand
	Milieuhulp
	Mysterie
	EG/DDR
	Treinramp
	Ontwikkelingslanden staan er slecht voor
	beursoverzicht Daling
	Schot verkoopt zand aan Saoedi-Arabië
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	Scheepsbouw klimt uit dal
	economie Consumentenkrediet neemt ook toe Spaartegoeden sterk gegroeid
	Marine biedt premie aan werkloze jongeren
	Staking bij Ford Genk duurt voort
	Kritiek op Wereldbank
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Overtredingen
	Onduidelijk
	Een rijdende concertzaal
	Ruisvrij
	Perfect
	Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid: 'Verplicht rechtsrijden op snelweg afschaffen'
	auto uitlaatjes
	Subaru Legacy: leuk Japans 'erfenisje'
	Opmerkelijk
	Gasinstallatie schoner en zuiniger door elektronica
	Skoda lanceert 'carpool-auto'
	Nederland 2
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	België/TV 2
	Nederland 3
	RADIO
	België/RTBF 1
	RTL Veronique
	Duitsland 3 West
	België/Télé 21
	TV5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio vrijdag Nederland 1
	Duitsland 3 SWF
	Radio 4
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	Omroep Limburg
	BRT 2
	SSVC
	BBC Europe
	Eurosport
	Super Channel
	MTV Europe
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	aecilia
	Beurs
	Spinnen
	Kaarten
	Parkeren
	Zwemmen
	Zwemmen (2)
	Student debuteert met D66 in raad
	Onderdak
	Mijnwerkers
	Vrouw veroordeeld voor steunfraude
	Opname nieuwe bewoners gestopt Sociaal plan personeel Heisterberg verdwijnt door joos philippens
	Brunssum haantje de voorste met collegeprogramma Jussen moet zetel aan Hoen afstaan
	IJzersterk
	Schreijen: 'Coalitie zal snel rond zijn' CDA Voerendaal lonkt naar PvdA
	Onduidelijk
	Geldboete voor voor mishandeling
	Moeder en dochter in de fout
	Gewonden in Jabeek
	Pa en dochter in raad van Simpelveld
	provincie Voorstel binnenkort in ledenvergadering Steunfractie PNL wil geen Oost-westbaan
	fwachten
	Standbeeld Minckelers Vlam uit, vlam aan
	Kleinsteeds
	Lokale lijsten
	'gastgesprek'
	Omroep Limburg minder beluisterd
	Surséance voor Tisaco
	In tenten voor de school Slapen voor Derde Wereld
	Vasten
	Nuances bij verlies PvdA
	Grootte
	Conclusie
	Mgr Delhaye overleden
	Handhaven als nevenvestiging van 'Horst' Kamer in de bres voor Tuinbouwschool Venlo
	Oplossing
	Omzet bleef 40 miljoen gulden achter Bouwfonds verkoopt minder hypotheken
	Rente
	Justitie op spoor van handel in planco paspoorten
	Speurhond
	74-jarige overvallen
	Vrijspraak
	Irisscopie
	provincie Directeur H. Kruijssen van 25-jarige Cebemo: 'Bisschoppen lankmoedig tegenover mgr J. Gijsen'
	Pleidooi prof. Knipschild voor meer onderzoek naar alternatieve geneeswijzen
	Vooroordelen
	Herplaatsen personeel schier onmogelijk 'Distributiecentrum V & D kan naar Weert'
	Duiven niet naar Modave
	Zaak tegen compagnon kidnapper ingetrokken
	School
	Investeren
	Fotoclub wil niet uit pand
	Nieuwe brassband in Schinveld
	per persoon Afscheid Vliex in Simpelveld
	Rechter beboet bromfietsdief
	Regioredactie Oostelijk Zuid-Limburg
	Eind zestiger jaren dacht men dat Nederland
	Putten
	Voorraad
	Recreatie
	Heerlen
	Hoensbroek
	oostelijke mijnstreek Landgraaf kiest voor de wijken
	Waterleidingmij gaat spaarbekken exploiteren Kwart Limburgers drinkt straks water uit Maasplas
	klein journaal
	Ransdaal
	Eygelshoven
	Schinveld
	Verkoopexpo kunst uit Derde Wereld
	Simpelveld
	Bocholtz
	Huls
	weekend-agenda APOTHEKEN
	GROENE KRUIS
	ARTSEN
	TANDARTSEN
	DIERENARTSEN
	Steunfraude
	Stichting Roda '80 dreigt met uridische stappen
	Schuurs de beste
	sport kort
	Bijeenkomst
	Harde strijd
	Jan Wouters zes duels geschorst
	Eddy Planckaert brengt winnaar Edwig van Hooydonck ten val Adrie Van der Poel overmoedig door wiel verheesen
	Meijs tweede
	Le Mond: geen Waalse Pijl
	Zondagavond gesprek bondscoach met spelersgroep Geen bemiddelaar in 'zaak-Libregts'
	Danny Hesp scoort
	Primeur Ampler
	Gullit blijft bij AC Milan
	KV praat met Guus Hiddink
	Lanckohr 'Olympisch'
	Hässler mag weg
	Sampdoria in halve finales
	dities
	Cubanen
	Vielerstrijd om clubtitels
	Prijs
	sport okser verkiest Sittards boven Amerikaans contract Arnold Vanderlijde: brood op de plank door harry muré
	Professioneel kickboksgala in Geleen
	Stadions niet klaar verkeerschaos nu al onaanvaardbaar Samenleving Italië ontwricht door WK
	Reserveringen
	Maatregelen
	Dubbele hoofdkoers op baan Schaesberg Van onze medewerker HANS SINNIGE
	LD-tips:
	sport kort
	sport in cijfers
	Tijdnood
	Toppers
	Dudgedienden opnieuw te sterk voor concurrentie Champagne lijfdrank Pancratiusbank/VCH 3
	Niveau
	agenda
	sport kort
	Jammer
	sport SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK opstuk Sjef Gulpers bouwde SV Schaesberg op Eeuwig schaak
	Aan de slag voor Tennisclub Brunssum Brutsacrt droomt van A-status
	Hoofdsponsor HCC Heerlen
	Simson worstelt tegen Olympia
	op weg naar het doel
	dammen met john van den borst
	schaken met michiel bunnik
	bridge met wiel gielkens

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	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
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157

	illustraties
	Stemgestuurde schrijfmachine op de markt
	Volgens Hongarije is de Roemeense regering verantwoordelijk voor de onlusten in Tirgu Mures omdat zij 'fascistische en racistische' organisaties toestaat. Boedapest reageerde gisteren zo op beschuldigingen van de Roemeense premier, Petre Roman, dat Hongarije achter de rellen zit en Roemenië tegenwerkt bij pogingen om de orde te herstellen. De Roemeense regering wordt verweten alleen beschuldigingen rond te slingeren in plaats van Hongarije, dat via diplomatieke kanalen had gevraagd om een objectief onderzoek in Tirgu Mures, gerust te stellen. Tirgu Mures was begin deze week het toneel van bloedige onlusten tussen Roemenen en leden van de Hongaarse minderheid. Officieel vielen daarbij acht doden, maar volgens het Hongaars Democratisch Forum zijn dat er zeker dertig. Daarnaast werden 398 mensen gewond. Er heerste gisteren in de stad, waar voor de tweede achtereenvolgende dag de noodtoestand gold, een gespannen rust. Het leger bepaalde het straatbeeld (foto). Volgens het officiële Roemeense persbureau Rompress hebben de plaatselijke' autoriteiten maatregelen genomen om de toestand te normaliseren.
	de kleine postruiter
	panda en het kassucces
	Flinke schootcomputer


