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Organisaties boos op Braks wegens negeren advies

Renbanen willen
einde ’Schaesberg’

Van onze Haagse redacteur
HAAG - Zes van de acht draf- en renbanen in Nederland

"i dat minister Braks van Landbouw alsnog besluit tot
ftg van de Draf- en Renbaan Limburg (DRL) in Schaes-
Zij zijn boos dat de minister een advies hiertoe van de

*-ng Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) naast zich
heeft gelegd. Maar ook de NDR zelf en de Vereniging
en Rensport Professionals eisten gisteren in Den Haag

Iq van 'Schaesberg', terwijl de Eigenaren Vereniging de
nog tot 1993 de kans wil geven om uit de verliezen te ko-

De organisaties in de draf- en ren-
sport gaven gisteren in Den Haag
tijdens een hoorzittingvan de Twee-
de Kamercommissie voor Land-
bouw hun visie op de door Braks
voorgestane sanering van de nood-
lijdende draf- en rensport in Neder-
land. De DRL zelf, die gisteren de
discussie beheerste, schitterde
daarbij door afwezigheid.

Braks baseerde zich bij zijn sane-
ringsvoorstel op een advies van de
NDR over een Nehem-rapport over
de herstructurering van de draf- en
rensport. De NDR wil het aantal
professionele banen in Nederland
terugbrengen van acht naar maxi-
maal vijf of zes (vier zou al genoeg
zijn). Daarbij moet de DRL dicht,
vindt de NDR.

Belangrijkste argumenten hiervoor:
er wordt, ondanks de gunstige
koersavond (vrijdag), te weinig ge-
wed, er komen veel te weinig bezoe-
kers en ook verschijnen er, mede
door de concurrentie in België en
Duitsland, veel te weinig paarden
aan de start. De reden daarvoor
weer is dat het prijzengeld veel te
laag is, een zeer belangrijke omstan-
digheid.

Van Morrison naar Pinkpop
ttDGRAAF- De lerse zan-
IVan Morrison komt naarfkpop. De organisatie,
Fo Pinkpop, heeft dat giste-
f bekend gemaakt.

al werden Mano Ne-
*"> The Neville Brothers en
Red Hot Chili Peppers

"tgelegd.

jftMorrison scoorde 25 jaar
eden zijn eerste hit met
'°ria'. Binnenkort verschij-
-11 zijn bekendste nummers
plaat, muziekcassette en

* volledige Pinkpop-po-
aiïima wordt in tegenstel-
'B tot eerdere berichten pas
Presenteerd op dinsdag 10
ffl. De voorverkoop start
"*■ dag later.
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Rode cijfers
Bovendien gelooft de NDR er niet
in dat de DRL ooit uit de rode cijfers
komt. Braks legde het advies van de
NDR voor wat betreft 'Schaesberg'
echter naast zich neer. De minister
wees op een door het accountants-
bureau Moret èn Limperg gesteun-
de verwachting van het bestuur van
de baan dat de DRL in 1991 winst
maakt. Bovendien is 'Schaesberg',
bereid de vrijdagavond in te leve-
ren. Braks wil dan ook 'de grote in-
spanningen' van het baanbestuur
om tot betere exploitatieresultaten'
te komen afwachten alvorens tot
sluiting te besluiten.

NDR-voorzitter Lokhorst verwees
gisteren de door de DRL opgestelde
begroting, waarin winst in 1991
wordt voorspeld, naar de prullebak
en eveneens de instemming van
Moret daarmee. „Dat is hun eigen
accountantsbureau. Instemming
zou pas waarde hebben als die af-
komstig is van een onafhankelijk
bureau."

" Zie verder pagina 21

Onderdeel van
kernbom Irak
onderschept

Van orrze correspondent
LONDEN - Op de Londense lucht-
haven Heathrow is gisteren een on-
derdeel voor een atoombom onder-
schept dat bestemd was voor Irak.
Bij de actie, die werd uitgevoerd
door Britse en Amerikaanse doua-
ne-beambten, werd ook een bende
wapensmokkelaars gearresteerd.

De bende probeerde twee ontste-
kingsmechanismes aan boord van
een toestel van Irak Airways te
smokkelen. De onderdelen waren
afkomstig uit de Verenigde Staten.
De Britse douane was op de hoogte
gebracht van de smokkelactie door
Amerikaanse collega's. Onder-
gronds opererende agenten hadden
vorig jaar al het complot ontdekt om
de ontstekingsmechanismen via
Londen naar Bagdad te smokkelen.
Officieel zegt Irak dat het niet van
plan is een atoombom te maken. Al-
gemeen wordt echter aangenomen
dat het regime in Bagdad nog maar
enkele jaren nodigheeft voor het de
'bom' gereed, heeft.

In het Britse Lagerhuis werd giste-
ren opgelucht gereageerd op het
nieuws van de onderschepping. La-
bour-parlementariër Tam Dalyell
verklaarde dat de Brits-Iraanse
journalist Bazoft, die onlangs we-
gens spionage in Irak werd opge-
hangen, wellicht over belangwek-
kende informatie beschikte.
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Brunswijk toch
op vrije voeten
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - De leider van het
Junglecommando Ronnie Bruns-
wijk en tien van zijn aanhangers, die
maandagavond door het leger wa-
ren gearresteerd, zijn gistermiddag
op vrije voeten gesteld. Legerleider
Desi Bouterse besloot de arrestan-
ten vrij te laten kort na een perscon-
ferentie, waarbij ook Brunswijk ten
tonele werd gevoerd.

Tijdens de persconferentie liet Bou-
terse nog doorschemeren dat hij de
elf, diewerden opgepakt op verden-
king van handel in verdovende mid-
delen, niet zou vrijlaten. Maar nadat
hij een brief had gekregen van het
openbaar ministerie, werden ze als-
nog op vrije voeten gesteld.
Bouterse wees erop dat het open-
baar ministerie de commandant van
de militaire politie Iwan Graanoogst
dinsdag slechts mondeling had op-
gedragen de arrestanten vrij te la-
ten. Deze weigerde hieraan gehoor
te geven, uit vrees dat daarmee be-
langrijk bewijsmateriaal verloren
zou gaan, aldus Bouterse.

Ook Brunswijk kreeg later het

woord tijdens de persconferentie.
Hij zegde alle medewerking toe aan
het justitieel onderzoek naar drug-
handel in Suriname en bereid te zijn
de autoriteiten daarvoor de weg inhet binnenland te wijzen. Wel liet hij
blijken geen vertrouwen meer te
hebben in de regering, omdat deze
haar woord had gegeven dat zijn
veiligheid was gegarandeerd, ter-
wijl hij toch werd opgepakt door de
militairen.

Terwijl werd verwacht dat hij on-
middellijk na zijn vrijlating naar
Moengo zou vertrekken, bleek
Brunswijk eerst nog twee uur lang
bij Bouterse op bezoek te zijn ge-,
gaan. Waarnemers zeiden ook dat
van een gespannen sfeer tussen de
twee mannen tijdens de persconfe-
rentie niets was te bespeuren.

De vice-voorzitter vari de minister-
raad Willy Soemita wees erop dat de
vrijlating nu overigens niet impli-
ceert dat het onderzoek naar drug-
handel wordt stopgezet. Paramari-
bo zal internationale deskundigen
aantrekken voor mederwerking bij
het onderzoek.

sport
> Ruud Gullit hekelt

Johan Cruijff
pagina 25

1 Erwin Nijboer leider
in driedaagse
De Panne

pagina 27

> Nederlands
volleybalteam
mist concentratie

pagina 27

Dubbele pech
voor Oranje

Van onze sportredactie

KIEV - Ondanks redelijk ver-
zorgd veldspel resulteerde de
eerste oefenwedstrijd van het
Nederlands voetbalelftal voor
het WK in een nederlaag. In Kiev
verloor Oranje met 2-1 van Rus-
land na een ongelukkigefout van
Ronald Koeman. Dramatischer
eindigde het debuut van Marcel
Peeper. De linkerspitswerd al na
twintig minuten afgevoerd met
een dubbele beenbreuk. Rusland
nam via een door Protassov be-
nutte strafschop de leiding,
waarna Ronald Koeman ver in
de tweede helft eveneens vanaf
de witte stip raakschoot. Tien
minuten voor het einde verloor
Koeman de controle over de bal.
Ljoeti strafte die misgreep af met
de winnende Russische treffer.

9 Zie verder pagina 25

Vervoersbond
dreigt NS

met staking
UTRECHT - Als het CAO-overleg
bij de Nederlandse Spoorwegen
vandaag op niets uitdraait, moeten
treinreizigers vanaf 9 april rekening
houden met stakingen bij het spoor.
Het actiemodel van de FNV-bond
voorziet in een speerpunten-model,
waarbij per dag andere rayons en
bedrijfsonderdelen zullen worden
opgeroepen het werk neer te leggen.

De strategie van de Vervoersbond
FNV is er op gericht om de acties
een zo groot mogelijke uitstraling
mee te geven. Hoewel het om regio-
nale acties gaat, kunnen treinreizi-
gers in het hele land er hinder van
ondervinden. Het actiemodel is gis-
teren vastgesteld door de voorzit-
ters van de afdelingen van de vak-
bond. De acties op 9 april zullen in
ieder geval 24 uur duren.
Het CAO-overleg werd vorige week
donderdag opgeschort. De NS bo-
den toen een structurele loonsver-
hoging van 2,5 procent. De bonden
vinden dat veel te weinig. Zij eisen
een structurele loonsverhoging van
in totaal 4 procent.

Litouwen vraagt
hulp Rode Kruis

ROME - De Litouwse president Vy-
tautas Landsbergis heeft de hulp in-
geroepen van het Rode Kruis. Hij
hoopt dat de organisatie informatie
weet te verkrijgen over het lot van
de 38 Litouwse deserteurs, die dins-
dag door het Sovjetleger uit hun
schuilplaatsen zijn gehaald.

La/idbergis is erg bezorgd over het
lot van de deserteurs, die niet meer
in het Sovjetleger willen dienen.
Een vertegenwoordiger van het
Sovjetleger maakte gisteren bekend
dat de deserteurs niet gestraft zul-
len worden. Ze zullen slechts terug
moeten keren naar hun onderdelen
om hun dienstplicht te voltooien, zo
werd gemeld.

In de rij voor uitreisvisum

Nieuwe maatregelen
tegen mestoverschot
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" Enigzins bedrukt wachten Sovjet-joden in Moskou voor de
ambassade, van de Verenigde Staten op een uitreisvisum. In-
tussen besloot de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev
na een week onderbreking weer joden vanuit de Sovjetunie
naar Israël vervoeren. Malev besloot vorige week de vluchten
op Israël stop te zetten na dreigementen van een Libanese ter-
reurorganisatie.
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tweepersoonsreizen in het 'v"—'~j
Ford Tennis Gala (t/m 14 april a.s.).
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Cantate
De cantate Gethsemane compo-
neerde Tili Medek tien jaar geleden
op bespiegelende teksten van Rai-
ner Maria Rilke. Opgedragen aan di-
rigent Helmuth Rilling werd het on-
der diens leiding in augustus 1980 te
Stuttgart in première gebracht en
beleefde daarna meerdere uitvoe-
ringen; afgelopen zondag was het
werk nog in Detmold te horen. In
deze cantate is de tonale gebonden-
heid van de componist met het ver-
leden (Bach-Mendelssohn-Lutos-
lawski) aantoonbaar; in het laatste
kqorgedeelte duikt zelfs een heuse
ostinato-melodie op. Met de bezet-
ting van sopraan- en tenorsolist, zes-
stemmig gemengd koor, orgel en or-
kest grijpt Medek terug naar de
Bach-cantates. De keuze van Jan
Hupperts voor het Magnificat van
de grootmeester van de (Oost)duitse
Barok als tweede passieconcert-
werk is daarom in alle opzichten
verantwoord. Het Magnificat (BWV
243), eveneens een meerdelige can-
tatecompositie, schreef Bach in
1723 als kerstvesper. Het Limburgs
Concertkoor brengt het echter in de
versie van 1730, waarbij Bach zijn
Magnificat, door het te ontdoen van
de 'kerststukjes', geschikt maakte
voor uitvoeringen buiten de kerst-
tijd.

Literaire
avond met

Leo Vroman
MAASTRICHT - Ter gelegenheid
van zijn vijfenzeventigste verjaar-
dag organiseren het Studium Gene-
rale Maastricht en de Stichting Phia
Berghout op woensdag 4 april een
avondvullend programma rond de
in New Vork wonende dichter Leo
Vroman.

Wiel Kusters verzorgt een inleiding
over Vroman, na de pauze gevolgd
door een gesprek met de dichter
over diens poëzie, het dichterschap,
het Vroman-effect en zijn nieuwe
dichtbundel 'Toen ik nog leefde.
De pianiste Tonie Ehlen zal 'Spin-
sel' van Robert Heppener spelen en
studenten van de Toneelacademie
dragen gedichten van hem voor.
Plaats van handeling is de redoute
van de Stadsschouwburg, aanvang
20.00 uur.

Oosteuropees
Als solisten bij de uitvoeringen van
deze twee 'Oostduitse' werken tre-
den op de van Roemenië afkomsti-
ge sopraan Ruxandra Voda, de mo-
menteel als gastdocent aan het
Maastrichts Conservatorium werk-
zaam zijnde Hongaarse tenor Bol-
dizsar Keönch, zijn landgenote de
mezzo-sopraan Ibolya Palatinus en
de Limburgse bariton Frans Huijts.
Organist is Leo Sevriens. Het Lim-
burgs Concertkoor heeft wederom
een beroep gedaan op het Orchester
der Kölner Kammermusiker, waar-
mede het koor al vaker, en tot bei-
der tevredenheid, heeft samenge-
werkt. Daar Medek in zijn cantate
Gethsemane uitgebreid slagwerk
voorschrijft, wordt het Keulse or-
kest bijgestaan door het Limburgs
Slagwerk Ensemble. Het geheel
staat onder leiding van Jan Hup-
perts. Zowel het passieconcert in de
Maastrichtse Annakerk, op maan-
dag 9 april, als de reprise in het
Kerkraadse Wijngrachttheater, op
woensdag 11 april, begint om 20.00
uur.

peter p. graven

Theaterworkshop
HOUTHEM-VALKENBURG - De
mondiale werkgroep van het Henk
Schram Centrum organiseert op 21
en 22 april een theaterworkshop, die
wordt gegeven door actrice Jacque-
line van der Valk. Deelnemers gaan
twee dagen lang werken aan een
dialoog uit het theaterstuk Anowa
van de Ghanese schrijster Ama Ata
Aidoo. Dit aan de hand van theate-
ropdrachten, waarbij situaties nage-
speeld en vormgegeven worden. In-
schrijving voor deze workshop, die
wordt gegeven in het Henk Schram
Centrum, St. Gerlach 2 te Houthem-
Valkenburg, is mogelijk tot 9 april.
Voor verdere inlichtingen: Paul
Smeets, S 045-726950 en Berry van
Rijswijk, S 04406841619.

verder in...

MAASBRACHT - Vijf conservato-
riumstudenten van fanfare Eensge-
zindheid Maasbracht-Beek geven ko-
mende zondag vanaf 14.30 uur een
presentatieconcert in gemeenschaps-
huis 'Baekerhoes' in Maasbracht. De
vijf solisten - Jean-Pierre Cnoops,
Maurice Daemen, Phil van Landeg-
hem, Marlaïne van Lier en Frank Meu-
wissen - zijn van plan dit presentatie-
concert jaarlijkste doen plaatsvinden,
eventueel met medewerking van
meerdere solisten uit de regio.

LANDGRAAF - Toneelvereniging
Triekeltrak uit Heerlen speelt mor-
genavond in een regie van Toine Mer-
tens 'Een moordenaar in de groep' in
het Grand Theater van Landgraaf.
Aanvang 20.30 uur.

HOENSBROEK - De kring van Mu-
ziekvrienden van Kasteel Hoensbroek
brengt vanavond in deGroene Kamer
van het Slotgebouw de programma's
'Muziek in de poëzie ' en 'Zeer oude
muziek uit India. Solisten zijn Riene-
ke Willems, Madeleine Schlösser en
Frans Willem Hogewind.

MAASTRICHT- Het Limburgs Slag-
werk Ensemble van Pieter Jansen is
komende zondag te gast op het IN-
TRO-podium in de Maastrichtse Mu-
ziekschool. Het ensemble voert vanaf
15.30 uur werken uit van de Franse
componisten Maurice O'Hana, André
Jolivet en Edgar Varèse. Medewer-
king wordt verleend door de fluitist
Raymond Delnoye.
In het Lösstheater, Achter de Barak-
ken 31a, presenteren de 'Echte man-
nen' Rik Hoogendoorn en Bruun
Kuyt vanavond om 21.30 uur 'Haar-
grens' in een regie van Helmert Wou-
denberg.

HEERLEN - Toneelvereniging Mens
brengt morgen depremière van het to-
neelspel 'Geen geheimen meer' van
regisseur Herman Lutgerink. De voor-
stelling heeft plaats in het Gemeen-
schapshuis van Heksenberg en begint
om 20.30 uur. Reprises staan gepro
grammeerdop 6 en 7 april in het Thea
tercafé van Maastricht.

NUTH - Toneelvereniging Kunst na
Arbeid Nuth zal morgenavond, zater-
dag en zondag de komedie 'Wat een
gekken man... en zijn vrouw dan?' op-
voeren vanAlan Ayckbourn. Plaats

van handeling is zaal 't Oude Centrum
te Nuth, aanvang telkens om 20.15
uur.
GELEEN- In het Hubertushuis te Ge-
leen voert toneelvereniging Tong ko-
mende zaterdag 'Kwellingen' uit van
Herman Heijermans. De regie is van
Jos Jonkers, aanvang 20.30 uur.
TEGELEN - In cultureel centrum De
Haandert in Tegelen worden vrijdag
en zaterdag de Regionale Koordagen
gehouden. Een jury zal de prestaties
van de negentien deelnemende koren
beoordelen, diezijn aangesloten bij de
Koninklijke Bond van Zang- en Orato-
riumverenigingen in Nederland. Aan-
vang vrijdag om 19.45 uur, zaterdag
om 10.00 uur.
VALKENBURG - Driekant, het insti-
tuut voor scholing en vorming in Lim-
burg, organiseert komende zondag
een bijeenkomst over leven en werk
van de onlangs overleden kunstenaar
Lei Molm. Hans van de Waarsenburg
en Léon Mommers werken mee aan
dit programma, dat om 14.30 uur be-
gint en de titel 'Lei Molm, Amster-
damse Limburger of Limburgse Am-
sterdammer' heeft meegrkregen.
Plaats van handeling is de Geerlings-
hof, Broekhem 114 in Valkenburg.

SITTARD - De 'Echte mannen' Rik
Hoogendoorn en Bruun Kuyt presen-
teren morgenavond in het Sirkelthea-
ter van Sittard 'Haangrens'. Regie Hel-
mert Woudenberg, aanvang 20.30 uur.
LIMBRICHT - In kasteel Limbricht
zal het duo Palette, bestaande uit flui-
tiste Helen Hendriks en pianiste Tine-
ke Roosjen zondagmiddag een con-
cert geven met werken van Quantz,
Donizetti, Widor, Fauré, Alain en Ar-
nold. Aanvang 15.30 uur.

HOENSBROEK - In Kasteel Hoens-
broek gaat morgenavond om 20.15 uur
de nieuwe produktie van toneelgroep
Ardalion uit Hoensbroek in première,
de groep brengt de 'moderne klassie-
ker' 'In wankel evenwicht' van de
Amerikaanse auteur Edward Albee.
Met deze produktie zal regisseur Han
Hos de driejarige regiecursus van de
Limburgse Federatie van Amateurto-
neel afsluiten. Reprises op 7 april in
het LFA-theater Sittard en op 14 april
in het Grand TheaterLandgraaf." Repetitiefoto van toneelgroep Ardalion.
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Gegratineerde
karbonades
Benodigdheden voor 4 personen: 4
ribkarbonades of filet-lapjes, zout &
peper, 60 g boter, 250 g champig-
nons, 200 g prei, 100 g geraspte bele-
gen kaas, 2 el fijngesneden peterse-
lie, Va 1 crème fraïche.
Bestrooi de karbonades met zout en
peper en bak ze in 40 g hete boter in

ca. 10-15 minuten aan beide kanten
bruin en gaar. Haal ze uit de pan en
houd ze warm. Boen de champig-
nons goed schoon en snij ze in niet al
te dunne plakken. Verwijder van de
prei de buitenste bladeren, was ze
meerdere malen en snijd in ringen.

Bak de gesneden champignons en de
preiringen omscheppend ca. 5 minu-
ten in de rest van de boter. Roer de
geraspte kaas, peper en fijngesneden
peterselie door de crème fraiche.

Schep het champignon-preimengsel
in een ovenvaste schaal. Leg daarop
de karbonades en bedek ze met de
kaascrème. Zet de schaal 10 minuten
in een op 200°C. - stand 4 - voorver-
warmde oven en vervolgens 5 minu-
ten op de stand bovengrill om een
mooi bruin korstje te krijgen. Ser-
veer hierbij ravioli en stokbrood.
TIP: Bij gebruik van filet-lapjes
dient de bereidingstijd 5 minuten
korter te zijn.

hub meijer

kunst

Cantate van Tilo Medek door Limburgs Concertkoor

’Een Componist moet zelf zijn
koorpartijen kunnen zingen’

MAASTRICHT - „Pas wanneer een (hedendaags) componist
de partijen van zijn vocale werken zelf kan zingen, schrijft hij
uitvoerbare muziek. Hij dient aan het publiek te denken; zijn
muziek moet zodanig overkomen, dat men zich erin kan her-
kennen." Twee typerende uitspraken van Tilo Medek, in onze
contreien weinig bekend (het LSO speelde ooit eens zijn Gros-
ser Marsch), maar wiens werk in de Bondsrepubliek regelma-
tig wordt uitgevoerd, zodat hij als 'freischaffender Komponist'
ervan kan leven. Medek bezocht onlangs een repetitie van het
Limburgs Concertkoor, dat in de Goede Week zijn cantate
Gethsemane met het Magnificat van Bach in Maastricht en
Kerkrade gaat uitvoeren.

Tilo Medek, geboren in 1940 te Jena,
leerling van Hanns Eisler en Rudolf
Wagner-Régeny in Oost-Berlijn,
moest na het kunstenaarsprotest
van 1977 de DDR verlaten. Na enke-
le weken in Gronsveld aan 'het vrije
westen' geroken te hebben, is hij
sindsdien woon- en werkzaam in de
BRD. Als componist voelt Medek
zich eerder Tradition-gebunden'
met Kurt Weil en Witold Lutoslaws-
ki dan met zijn avant-gardistische
vakbroeders. Uit de inleidende
woorden blijkt zonneklaar dat hij
geen hoge pet opheeft van serialis-
ten en 'electronisten', die 'nur
Schreibtischmusik' fabriceren. Met
een persoonlijke stijl ontkent Me-
dek elke vorm van eclectisme en is
daardoor een exponent van de zg.
'Neue Einfachkeit'-richting, alhoe-
wel zijn muziek in feite noch 'neu'
noch 'einfach' is.

Aan zijn inmiddels omvangrijke
oeuvre heeft de vruchtbare compo-
nist onlangs de opera Katherina
Blum toegevoegd, op een libretto

naar het bekende Böll-boek. De
opera gaat op 20 april 1991 te Biele-
feld in première. Momenteel werkt
Medek aan zijn derde celloconcert,
waarin hij aan muziek van Richard
Strauss refereert. Voor een concert
in september schrijft hij als protest
tegen de eenwordingseuforie, die
op het ogenblik beide Duitslanden
'teistert' een orkestwerk, 'Zur Lage
der Nation' getiteld, en waarin bei-
de Duitse nationaalhymnes ver-
werkt zijn.

" Componist Tilo Medek, geen liefhebber van 'Schreibtischmusik'. Foto: WIDDERSHOVEN

KERKRADE:
- Do. 29/3: Orlando Kwartet m.m.v
Isabelle van Keulen (alt-viool).

- Vr. 30/3: Minna von Barnheim, kome
die door het Westfalisches Landes
theater.
- Za. 31/3: Uitvoering van het Neder
lands Dans Theater 11.

MAASTRICHT:

- Do. 29/3: Kadet no. 4711, cabaretpro-
gramma door Hans Liberg.
- Vr. 30/3: Bailegangaire door Theater
van het Oosten.- Vr. 30/3: Caithleen, of verhalen van
het groene land door Theater van het
Oosten (Theatercafé, 23.00 uur).

- Za 31/3: LSOo.l.v. Thomas Sander-
ling m.m.v. Boris Berman. Met wer-
ken van Prokofiev, Rimsky-Korsakov
en Borodin.
- Za. 31/3: Ernst, komedie door Thea-
ter van het Oosten.- Za. 31/3: Molly Bloom door Theater
van het Oosten (Redoute, 23.00 uur).

"Karin Bloemen met h
Bloemen komende dinsd
Heerlen.

Foto: JORISVAN BENN

in de theaters

HEERLEN:
- Do. 29/3: Der Bettelstudent, operette
door Orpheus.- Vr. 30/3: LSO 0.1.v. Thomas Sander-
ling m.m.v. de pianist Boris Berman.
Met werken van Borodin, Prokofiev
en Rimsky-Korsakov.
- Vr. 30/3, za. 31/3 en zo. 1/4: Ella door
Volkstheater Heerlen (kleine zaal,
20.30 uur).

- Zo. 1/4: Koffieconcert door Colle-
gium Musicum Limburg. Op het pro-
gramma staan o.a. de premières van
Funeral music of Queen Mary van
Purcell en Little negro passion van
Ernst Koster (12.00 uur).

- Di. 3/4: Cabaretshow Bosje Bloemen
doorKarin Bloemen.
- Di. 3/4: Kamermuziek door het Gilas
Trio (kleine zaal, 20.30 uur).

- (Wo 4/4: Uitvoering Introdans afge-
last.)

ROERMOND:
- Vr. 30/3: West Side Story, balM
het Koninklijk Ballet van Vlaaii.- Zo. 1/4: Top vier concert 11 L
Harmonie St. Michaël Thorn m
ninklijke Philharmonie BochoL
rigent: HeinzFriesen. tj
Ma. 2/4: Inleiding op het tonf
Prins van Homburg door Watze
ma.
- Wo. 4/4: Er staat een gek om d'
door cabaret Dubbel & Dwars. 1
SITTARD.- Vr. 30/3: De operette Der Be*
dent door Orpheus.- Za. 31/3: Concert Gerits-Korem- Di. 3/4: Hartzeer, toneelstuk rrj
Moniquevan de Ven enTon Hol- Wo. 4/4: Compagnie La Cil
speelt het toneelstuk Don
(Franstalig).

Tenzij anders aangegeven hei
de uitvoeringen om 20.00 uur.

Oplossing van gisten
1 aquarel; 2 dukdalf; 3 badmuts; 4 i
5 pelterij.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 zuivelprodukt; 4 zachtste
veren; 8 stijgingvan de waterstand; 10 mo-
degek; 11 hoewel, ofschoon; 12 spoedig;
14 rivier in Italië; 15 genre; 17 hoogste
punt; 19 knaagdier; 21 naaldboom; 22
bloeiwijze; 23 luchtblaasje in water; 25
houthakkersbijl; 27 schermwapen; 30
voorzetsel; 32 Japanse munt; 33 op deze
wijze; 34 uitholling in een muur; 36 belem-
mering (fig.); 37 zonder geluid; 38 insekt.

Verticaal: 1 snaak; 2 slangvormige *vizierlijn v.e. verrekijker; 5 voegwo"
houten drinkkom; ,7 ondeugend; 9 ,
snoepgoed; 12 muzieknoof; 13 paard*
15 puntig voorwerp; 16 druppel oo9*^
18 lofdicht; 20 woonschip; 23 meta**'
ring; 24 stekelhuidig dier; 26 vuiststo"
loofboo'm; 29 voegwoord; 31 zaad11

v.e. vrucht; 33 telwoord; 35 muzi^1
36 muzieknoot.

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Banken: ABN Bank Heerlen

57 75 35 935
Postbank
10 35 100

Tel.: abonnementen:
045-739881
advertenties:
045-739886
rubrieksadvertenti 6,

045-719966

Rayonkantoren: .$
Brunssum 045-25&J
Geleen 04490-4^)
Heerlen-Centrum 045-71;*^
Kerkrade 045-452932/45»^
Maastricht 043-2&*,}
Schaesberg 045-31V\
Roermond 04750-1 j£r/
Sittard 04490-Ij£)J
Valkenburg 04406-15^

Fax: „o^
redactie 045-73'Sl
advertenties 045-73S

Telex: rfredactie ""w,^
overige afdelingen

Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldof,p
per kwartaal / L'jO
per maand / - '"(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage

Donderdag 29 maart 1990 " 2
Limburgs dagblad

panda en het kassuccesde kleine postruiter



Banenverlies
in woningbouw

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De werkgelegen-
heid in de woningbouw zal dit
jaar met zevenduizend plaatsen
dalen. De totale woningbouw
loopt met 14 procent terug. Dat
voorspelt het Centraal Planbu-
reau in het Centraal Economisch
Plan met de prognoses voor
1990.
Werden er vorig jaarnog 108.000
woningen in aanbouw genomen,
dit jaar zullen dat er niet meer
zijn dan 83.000. Er zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen
voor het inzakken van de wo-

ningproduktie. Allereerst kan
het worden toegeschreven aan
de verlaging van de woning-
bouwprogramma's in de sociale
sector en voor koopwoningen
met een eenmalige subsidie.Ver-
der weerhoudt de hoge rente
veel mensen ervan een huis te
kopen.

De tegenvaller wordt enigszins
gecompenseerd door meer wo-
ningen te renoveren. Daarmee
blijft de daling van de investerin-
gen in de woningbouw beperkt
tot acht procent. Overheidsin-
vesteringen en investeringen in
bedrijfsgebouwen moeten het
voor de totale bouwsector wat
goedmaken. Daarbij gaat het om
tunnelbouw en het aanleggen
van rijkswegen en stormvloed-
keringen.

Advies commissie-Le Blanc aan minister Ritzen:

Verzelfstandigingvan
studieleningen in 1991
,*>n onze parlementsredactie
N HAAG - De studielenin-
die nu nog door de over-
worden verstrekt, kun-

Per 1 januari 1991 dooreen
handig instituut worden
trekt. Dat adviseert de
rnissie-Le Blanc aan mi-
-6r Ritzen van Onderwijs.
eerdere poging van de

Tnalige minister Deetman
de studieleningen te ver-
"tandigen, mislukte.

ijtens de commissie zou er eenflandige stichting moeten wor-lopgericht, die geld op de kapi-
farkt leent en dat vervolgens
F uitleent aan de studenten. Die
ping zou volstrekt onafhanke-van de overheid moeten opere-

'fiige rol die de overheid nog
'. is het garanderen dat minder
fekrachtigen hun lening niet of
■tts gedeeltelijk hoeven terug te

Daartoe moet de overheid
jüks een bedrag storten in het

"» van de stichting.
commissie-Le Blanc adviseertstel de 'Stichting Verzelfstandi-■Studieleningen' op te richten,
onafhankelijk instituut zou op

T termijn een schatting moeten
*h van het zogeheten draag-

Mvoering van de geprivatiseer-
moet voorlopig in han-

Worden gelegd van de Informa-
J-lgsbank, de in Groningen ge-
pde instelling die de hele stu-
.lr*anciering regelt. Later zou die
°ering aan de genoemde stich-

I kunnen worden overgedragen.
een administratieve chaos, zo-

nnige jaren geleden ontstond
.de studiefinanciering, te voor-in, moet de informatiserings-
f een uitvoeringsplan opstellen,
i t'lan zal door een onafhankelij-rBanisatie worden getoetst.

Veel tijd
!j.c°mmissie-Le Blanc realiseert

verzelfstandiging van de
►^leningen per 1 januaria.s. niet
Hf .°Udig zal zijn. De wet moet
rCen gewijzigd en dergelijke pro-ces nemen veel tijd in beslag.
5. °m adviseert de commissie de
Iq Wijziging te beperken tot hetl^st noodzakelijke. EventueletiLre wijzigingen in dewet studie-
*Jjc*ering moeten dan maar lateri^jeri verwezenlijkt.
t,?'ster Ritzen (Onderwijs) heeft
%{ «een standpunt ingenomen
k.» Ie voorstellen van de commis-e Blanc. Binnenkort zal hij zijn
ta ""-g hieroveraan de Tweede Ka-
k «even.

Rector Barlaeus stap alsnog op
t>la RDAM ~De rector van het
Stsfu15 gymnasium, C. de Vries

caat ' staPt toen °P- Via haar ad-
Nir heeft zij het gemeentebe-
V: .Bisteren gevraagd haar met
\ Adellijke ingang buitenge-
!^lopVerlof te verlenen. Volgens de
% r 's het haar inmiddels duide-
wsewordën dat de kleine harde. M a]"Jnnen de school, die zich al-
S vl egen haar komst en aanblij-
*l o !fZette. niet bereid is te wach-V*.* een uitspraak van de ge-beraad.
\ tJlder

e doorkomen dat deze groep
k^cW aar verantwoordelijkheidkV k schade berokkent, lijkt het
&" Wai "fT zelf te vertrekken. Giste-
y6cie^s Pc Vries Lentsch nog even- c.r aanwezig. Vandaag zal. "et meer terugkeren.

Nsie Week oordeelde een com-
f, *er , an goede diensten al dat het»VtjB ?u zi Jn de rector uit haarüNori ontheffen- °e verhoudin-
j^Wri0<?e school waren al zo ernstig
g-lere en vastgelopen, dat een> Vri^PJossing onmogelijk leek.
k\ 7 ,Lentsch het aanvankelijk
WSlüit n- Van dit vriJdag genomen
?Wn

n'ets aan te trekken en ver-hol maandag gewoon weer op

Milieudefensie haalt
fel uit naar Alders

Van onze correspondent
ARNHEM - De uitspraak van
VROM-minister Hans Alders
dat hij niet van plan is binnen-
kort te komen tot een verbod
op de vervaardiging van weg-
werpverpakkingen, is bij mi-
lieudeskundigen slecht geval-
len. Tijdens een studiedag
over afvalverwijdering en
ruimtelijke ordening in Arn-
hem leverde A. Klinkenberg,
medewerker van de Stichting
Natuur en Milieu (SNM), felle
kritiek en uitte zijn twijfels
over de politieke moed van de
minister.

Volgens Klinkenberg worden de
preventieve maatregelen tegen de
afvalstoffen genomen in het tempo
van een slak. „In de wandelgangen
valt te beluisteren dat de industrie
niet of nauwelijks bereid is mee te
werken aan milieumaatregelen, zo-
als verpakkingslozeverkoop", aldus
Klinkenberg, die bang is dat over-
heid en industrie in het voorjaar van
1991 nog steeds geen overeenstem-
ming op dit gebied hebben bereikt.
„De weigering van de minister PVC
als verpakkingsmateriaal te verbie-
den is zeker niet bemoedigend."
Klinkenberg kreeg steun van prof.
dr E. Tellegen, milieudeskundige
aan de Universiteit van Amsterdam.

„Het is nu een geschikt moment om
de melkverpakking aan te pakken.
Milieudefensie heeft dat zeer goed
begrepen en de minister heel
slecht", vindt hij, om eraan toe te
voegen dat hij met 'kromme tenen'
de reactie van Alders op Milieude-
fensie heeft aangehoord. „Wat wer-
den hier kansen onbenut gelaten."

Preventie
In Arnhem werd duidelijk dat er
veel meer gedaan moet worden aan
de preventie. Een van de mogelijk-
heden is het gescheiden inzamelen
van het afval. Alleen hierdoor kan
voorkomen worden dat de stort-
plaatsen over tien jaareen (te) groot
ruimteprobleem vormen. Maar voor
het afval dat bestemd kan worden
voor hergebruik moet wel een
markt zijn, meent Jansen. „Het
apart inzamelenvan tuinafval is zin-
loos, waneer dit tenslotte toch weer
op de grote hoop gegooid wordt,
omdat niemand weet waar je metdat spul heen moet."

binnen/buitenland

Vaanidee man leidde totfamiliedrama
DHOVEN - De 29-jarige
ihovenaar die dinsdagmid-
in het Eindhovense Cathari-

iekenhuis zijn 23-jarige
liw doodschoot en zijn 2-jarig
htertje ernstig verwondde en
rna zichzelf doodde, leed aan

waanidee. Hij verkeerde in
Veronderstelling dat het hele
in ongeneeslijk ziek was. Dat
Sebleken uit enkele brieven
I de man. De toestand van het
Tig meisje is nog steeds zeer
tiek.

Hoewel het onderzoek door het
gerechtelijk laboratorium nog
niet is afgesloten, gaat de Eind-
hovense politie ervan uit dat de
man de fatale schoten heeft ge-
lost. Daarover was aanvankelijk
nog enige onduidelijkheid. De
politie heeft een brief gevonden
in de auto van de man. Een twee-
de brief werd gisteren door de
PTT bezorgd bij de familie van
de vrouw.

Volgens de politie was in de om-
geving van de man niet bekend
dat hij een dergelijk waanidee
had. Wel is de man onlangs korte
tijd behandeld door de huisarts
omdat hij in lichte mate over-
spannen was.
De politie stelt nog een onder-
zoek in naar de herkomst van het
wapen.

Veldslag tussen
zwarten in Natal

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - Duizenden
aanhangers van de Zulu-beweging
Inkatha en ANC-sympathisanten
hebben gisteren in de heuvels rond
Pietermaritzburg, in de provincie
Natal, ware veldslagen uitgevoch-
ten. Hierbij zijn voorzover bekend
twee doden en tientallen gewonden
gevallen. Het was de laatste opris-
ping in een burgeroorlog die de af-
gelopen drie jaaraan minstens 2500
mensen het leven heeft gekost. In-
katha en de zusterorganisatie van
het ANC, het Verenigd Democra-
tisch Front (VDF) betwisten elkaar
over de heerschappij van het ge-
bied.

Duizenden Inkatha-aanhangers zijn
sinds zondag op oorlogspaden heb*
ben het leven in de zwarte woonoor-
den rond Pietermaritzburg volledig
ontwricht. Tienduizenden, vooral
vrouwen en kinderen, zijn voor het
geweld op de vlucht geslagen. Men-
sen konden niet naar hun werk, om-
dat de gevechten het openbaar ver-
voer hebben lam gelegd. Scholen
bleven gesloten.
De Zuidafrikaanse regering heeft le-
gereenheden en extra politietroe-
pen naar het gebied gestuurd om de
situatie het hoofd te bieden. Voor-
zover bekend zijn bij de gevechten

van gisteren twee doden en tiental-
len gewonden gevallen. De veldslag
in Natal markeert een uitbarsting
van geweld in Zuid-Afrika, die deze
maand bijna 100 levens heeft geëist.

Ondertussen gaat president Frede-
rik de Klerk door met zijn pogingen
Zuid-Afrika uit haar isolement te
halen. Zo kondigde hij gisteren van-
uit Johannesburg een rondreis
langs verschillende Europese
hoofdsteden aan in de maand mei of
juni. De Klerk gaf nog geen details
over de reis. Maar de verwachting is
dat hij zeker Groot-Brittannië, de
Bondsrepubliek en Portugal zal
aandoen als beloning voor de han-
delsrelaties die die landen met
Zuid-Afrika onderhouden.

Gorbatsjov wil
gecontroleerde
markteconomie
MOSKOU - De Sovjetunie zal vol-
gens plannen van president Michail
Gorbatsjov overgaan naar een 'ge-
controleerde markteconomie' en de
vrije inwisselbaarheid van haar va-
luta de roebel. In een door het offi-
ciële persbureau Tass verspreide
toespraak, die de Sovjet-leider hield
tijdens de eerste zitting van de nieu-
we Presidentiële Raad, zei Gorbats-
jov dat daarvoor een hervorming
van het financiële systeem en van
de bedrijven in het land noodzake-
lijk zijn.
„De sociale spanningen en voor een
aanzienlijk deel de spanningen tus-
sen de nationaliteiten hebben juist
een oorsprong in de onopgeloste
economische problemen", zei Gor-
batsjov. De Sovjetunie staat voor
'zwaarwegende problemen' wat be-
treft de internationale betrekkin-
gen. De Sovjet-leider noemde kwes-
ties van wapenbeheersing en het
'Europese proces. Bij de samen-
werking met de Oosteuropese lan-
den moet de Sovjetunie ook nieuwe
vormen bedenken, aldus Gorbats-
jov.
Aan het begin van zijn rede bena-
drukte de president dat hij zich niet
van zijn wil laat brengen tot demo-
cratisering van het land. Daartoe
dienen de herstructureringsproces-
sen te worden 'geradicaliseerd. „Se-
rieuze correcties'in de politiek, in de
methoden en in het tempo van de
hervormingen' zijn daarbij vereist.

# Zie ook pagina 5

Amerikaan
vermoord
in Libanon

BEIROET - De Amerikaanse zen-
deling WilliamRobinson is dinsdag
in zijn huis in Zuid-Libanon ver-
moord. Bronnen bij de veiligheids-
dienst zeiden dat drie gemaskerde
personen, waarschijnlijk van eenlinkse verzetsbeweging, dinsdag-
avond om half negen Robinsons
huis in het dorp Rashaya Foukhar
waren binnengedrongen en de
Amerikaan onder de ogen van zijn
vrouw en vier kinderen hadden
doodgeschoten.
Het gebied rond Rashaya Foukhar
ligt in de door Israël afgepaalde vei-
ligheidszone in Zuid-Libanon. De
56-jarige Robinson was in Libanon
een omstreden figuur. Volgens
bronnen in Libanon was de Ameri-
kaan met sji'itische moslims in een
geschil gewikkeld over land dat hij
wilde gebruiken om zijn weeshuis
voor gehandicapte kinderen uit te
breiden.

Akkoord over
overdracht

in Nicaragua
MANAGUA- De Sandinistischere-
gering van Nicaragua en vertegen-
woordigers van de onlangs gekozen
president Violeta Chamorro hebben
een 'procedureel protocol' opge-
steld voor de machtsoverdracht op
25 april. De overeenkomst stelt dat
demobilisatie van de Contra-rebel-
len een 'essentieel element' is van
de overdracht.
Het Sandinistische volksleger en de
politie mogen als enige instellingen
over wapens beschikken, en zij zul-
len na de machtswisseling als 'on-
partijdige' organisaties onder bevel
komen van de nieuwe regering. De
overeenkomst bepaalt verder dat de
rechten van de landeigenaren geres-
pecteerd worden.

punt uit
Duurder

Benzine wordt morgen 2 cent
per liter duurder. Aan de zelf-
tankstations gaan dan advies-li-
terprijzen gelden van 161 cent
voor euro loodvrij, 169 cent
voor super (gelood) en 165 cent
voor super plus loodvrij. De
prijsverhoging is een doorbere-
kening van de stijgende note-
ringen op de internationale
produktenmarkt, aldus de olie-
handel.

Twaalf jaar
Het gerechtshof in Amsterdam
heeft de 26-jarige Amsterdam-
mer CL. veroordeeld tot 12 jaar
gevangenisstraf wegens moord
op de 38-jarige M. Akzcali. Het
slachtoffer werd op 18 novem-
ber 1988 neergeschoten in het
westelijk havengebied van Am-
sterdam. Volgens het hof gaat
het om een liquidatie tegen een
geldelijke beloning. Een ano-
nieme getuige verklaarde dat L.
16.000 gulden zou krijgen voor
de huurmoord. Volgens procu-
reur-generaal P. Brilman is
Akzcali neergeschoten in op-
dracht van een heroïne-organi-
satie. Brilman eiste een gevan-
genisstraf van 15 jaar, de straf
die hem door de rechtbank
werd opgelegd.

Bedreiging
Voor de Amsterdamse recht-
bank is 30 maanden celstraf
geëist tegen de 37-jarige R.V.
uit Amsterdam. De man heeft
op 26 november vorig jaar een
paar uur lang een taxichauffeur
uit de hoofstad met een revol-
ver bedreigd en deze gedwon-
gen door de stad te rijden. Na
de rit gaf V. het bevel te koer-
sen naar Amsterdam-Noord,
waar een vriendin van hem
woonde. In de woning slaagde
de inmiddels gealarmeerde po-
litieerin de man te overmeeste-
ren. V. zegt zich van het gebeu-
ren niets te kunnen herinneren.
Hij was onder invloed van alco-
hol en cocaïne. Een dag eerder
bedreigde hij ook een automo-
bilist in Amsterdam.

Opbrengst
De gemeenten denken dit jaar
gemiddeld 6,4 procent aan be-
lastingen, heffingen en rechten
binnen te halen. Het CBS raamt
dat op grond van de ingediende
gemeentebegrotingen. In de ja-
ren 1989 en 1988 lag de stijging
rond de 5,5 procent. De op-
brengst van belastingenzal met
drie procent toenemen,'rechten
en heffingen met 12,2 procent.
Vooral de rioolrechten met een
opbrengstvergroting van 18,4
procent dragen daaraan bij. De
opbrengst van onroerend-goed-
belasting stijgt met 2,8 procent.

Medicijnen
Veel voorkomende ziektes zo-
als kanker, hart- en vaat-aan-
doeningen, Alzheimer-demen-
tie en Parkinson kunnen in de
toekomst doelgerichter behan-
deld worden door het implante-
ren van geneesmiddelen in het
lichaam. Dat is de overtuiging
van de Enschedese prof. dr J.
Feijen, hoogleraar in de biome-
dische materiaaltechniek aan
de Universiteit Twente. Op een
internationaal congres dat mo-
menteel in Leidschendam ge-
houden wordt, zal de hoogle-
raar de stand van zaken rond de
ontwikkeling van de nieuwe
toedieningsvormen van medi-
cijnen aan de Universiteit
Twente uit de doeken doen.

Vrijgelaten
In lerland is de 42-jarige Eddie
Gallagher op vrije voeten ge-
steld. Gallagher, ooit een voor-
aanstaand lid van het verboden
lers Republikeins Leger (IRA),
heeft 14 jaar van een gevange-
nisstraf van 20 jaar uitgezeten
wegens de ontvoering van de
Nederlandse industrieel Tiede
Herrema. Volgens de lerse mi-
nister van Justitie Ray Burke
heeft Gallagher inmiddels af-
stand genomen van het IRA; hij
is eerder vrijgelaten wegens
goed gedrag.

Verbod
De grootste deelstaatvan India,
Uttar Pradesh, heeft het ge-
bruik van Engels als officiële
taal met onmiddellijke ingang
verboden en het gebruik van
Hindi verplicht gesteld. „Het
gebruik van Engels vormt een
schending van de wet uit 1952
inzake het gebruik van Hindi",
aldus het besluit van premier
Mulayam Singh Yadav, die in
december aan de macht kwam.

Zwarte melk
De particuliere zuivelindustrie
heeft de vaste Kamercommis-
sie voor Landbouw en Natuur-
beheer gevraagd minister
Braks van Landbouw te steu-
nen bij de bestrijding van het
zwarte-melkcircuit. De Vereni-
ging voor Zuivelindustrie en
Melkhygiëne staat achter de
maatregelen die de bewinds-
man reeds heeft genomen. Als
deze onvoldoende zijn moeten
minister en Kamer snel actie
ondernemen, meent de vereni-
ging.

Lange rijen voor stembureau Zimbabwe
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" Voor een van de stembu-reaus in Zimbabwe, waar
de parlements- en presi-
dentsverkiezingen gehouden
worden, hebben zich lange
rijen wachtenden gevormd.
Niet alle kiezers waren giste-
ren even rustig als deze vrou-
wen in de hoofdstad Harare.
Elders in het land werd de
eerste dag van de verkiezin-
gen ontsierd door geweld.
President Robert Mugabe
heeft de onlusten scherp ver-
oordeeld. Op een geïmprovi-
seerde manifestatie van zijn
partij Zanu-PF in Harare
riep de president de bevol-
king gisteren op de kalmte te
bewaren, opdat de verkie-
zingen, die ook vandaag nog
plaats vinden, rustig verlo-
pen.
De bijna vijf miljoen stemge-
rechtigde Zimbabweanen
kunnen kiezen uit Mugabe
en Edgar Tekere, een oude
strijdmakker van de presi-
dent, en hun partijen, Zanu-
PF en ZUM. Mugabe en Za-
nu-PF willen het huidige, so-
cialistisch getinte beleid
voortzetten, terwijl Tekere
en ZUM voorstanders zijn
van een vrije markt econo-
mie en een op westerse leest
geschoeide democratie. De
uitslag wordt zondag ver-
wacht.

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs ...
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Ondianen dagen
Nederland voor
Gerechtshof

J HAAG - Begin april dientr het Federale Gerechtshof in
""ia een zaak die door de Innu
'Indianenvolk) tegen Nederland

in verband met
oefeningen op lage hoogte bo-
"■et grondgebied 'Nitassinan' in

'fador en Quebec. Dit heeft de
"esgroep Pax Christi gisteren

'inu eisen een moratorium op
'^derlandse vliegoefeningen bo-
hun grondgebied. Er bestaat
Soede kans dat het hof de eis
jjst aangezien de Canadese wet

xje Milieu Effect Rapportage
■ft) uit 1984 zou worden overtre-■ Tegelijk met de zaak tegen de
6rlandse regering lopen ook za-

' tegen Canada, Engeland en
die ook gebruik ma-van het Innu-gebied.

Verlenging dienstplicht
Roemenië teruggedraaid
BOEKAREST -HetRoemeense mi-
nisterie van Defensie is gisteren te-
ruggekomen op zijn besluit om de
dienstplicht met twee maanden te
verlengen. Daarmee komt het tege-
moet aan de eisenvan de honderden
soldaten die sinds dinsdag voor de
regeringszetel in de hoofdstad de-
monstreren.

Vanaf morgen tot uiterlijk 10 april
zullen de soldaten die er een jaar

diensttijd op hebben zitten afzwaai-
en, aldus een radiocorhmuniqué.
Dinsdagmiddag waren zon 1.500
dienstplichtigen de straat opgegaan
toen zij hoorden dat zij nog twee
maanden moesten dienen. Volgens
de minister van Defensie, generaal
Victor Stanculescu, was dit nodig
'in verband met de situatie in be-
paalde delen van het land.
Onder het bewind van dictator Ni-
colae Ceausescu moesten dienst-

plichtigen 16 maanden onder de wa-
penen. In januari werd dit bij de-
creet van de voorlopige regering te-
ruggebracht tot 12 maanden.

Het is al enige tijd onrustig binnen
het Roemeense leger. In februari
stuurden de militairen de minister
van Defensie naar huis.' Op aan-
drang van betogende officieren
werd daarop een begin gemaakt
met hervormingen binnen het leger.

"Roemeense soldaten tijdens hun succesvol protest in Boekarest tegen verlenging van de dienst-
tijd.

Eerdere uitlatingen Sovjetpresident botsen met huidig beleid

Eigen wijsheden brengen
Gorbatsjov in problemen

b?tvJ.etpresident Michail Gor-
v CsJov lijkt momenteel de ge-
it ngene van zijn eigen uitspre-
id en ideeën te zijn. Toen hij in
gr

u 1985 staatshoofd van de
nj°°trnacht werd, kondigde hij
ju- alleen de perestrojka aan
'ijlt strooide niJ eveneens rijke-
-0^K met profetische woorden
\f? een betere wereld. Als een
Wh 6 (*eri*ier het hij de mens-
w-T, weten hoe de vrede en de

gewaardborgd kunnen
ajs Het leverde Gorbatsjov
«o? eerste Sovjetleider een mate-
Op'v.Populariteit in het westen
Sov viJf jaar later echter in de
jjxe^etunie tal van grote proble-
afjxg opdoemen, met name de on-de!, kelijkheidsverklaring van
bij a^elrepubliekLitouwen, is hij
ge,,"et bedenken van oplossin-
6<-rr,rne*; handen en voeten aan
eje ere verklaringen en zijn
2jfn n opvattingen gebonden. Die

verzameld in het boek
hail Gorbatsjov. Mijn visie.

rjw van de topontmoeting
gan vS-president Ronald Rea-
Gorhl het Kremlin zei Michail
denkH JOV op 2 Juni 1988: "Ik
°tde miskenning niet alleen
ot*ace grote volkeren en staten
tnat . Ptabel is. In nog geringere
v 0 ls miskenning van kleineeren en naties ontoelaatbaar.

Hebben al deze volkeren die een
dergelijke historische weg afleg-
denen voor hun huidige geschie-
denis zoveel leed moesten over-
winnen soms niet genoeg erva-
ringen opgedaan? Bezitten zij
dan geen historisch, weten-
schappelijk en geestelijk poten-
tieel om tot een helder zelfbeeld
te komen, hun huidige situatie te
begrijpen en naar aanleiding
daarvan een eigen maatschappij
te ontwikkelen? Elk volk zoekt
naar wegen voor een beter leven,
en het is niet acceptabel een volk
te wantrouwen en te denken dat
het de weg niet kan vinden. En
daarom wijzen wij beleringen
aan ons adres af en denken er zelf
niet aan iemand te beleren. De
wereld is geen school met lera-
ren en leerlingen. Wij zijn alle-
maal leerlingen, en uit het leven
en de geschiedenis zal blijken
wiens waarden beter zijn."

Het zijn vooral dit soort uitlatin-
gen tegenover de wereldpers, die
het de Sovjetpresident nu bijzon-
der moeilijk maken zonder ge-
zichtsverlies harde maatregelen
te treffen. Het Kremlin doet dan
ook alle moeite om de intocht
van Sovjettanks en -soldaten in
de straten van Vilnius anders uit
te leggen dan dat het om een mi-
litaire interventiezou gaan. Gor-

batsjov, die bijna vijf jaar lang
heeft betoogd dat democratie,
vrijheid, waarheid en onbaat-
zuchtigheid de enige wezenlijke
waarden in het leven zijn, vreest
nu terecht dat zijn zo zorgvuldig
opgebouwde geloofwaardigheid
in één klap wordt vernietigd.

In een interview op 19 november
1988 met het Duitse weekblad
Der Spiegel deed hij overigens
nog een schepje boven op zijn
uitspraken van juni in datzelfde
jaar. „Vertrouwen, een goede
verstandhouding en bereidheid
tot samenwerking op basis van
respect voor de soevereinekeuze
van elk volk voor zijn eigen le-
venswijze - dit alles draagt ertoe
bij een veelomvattend systeem
van politieke veiligheid op te
bouwen en daardoor onze mooie
planeet tegen zelfvernietiging te
beschermen." Het pleidooi voor
respect steekt dan ook op zijn
zachtst uitgedrukt schril af tegen
het optreden tegen de Baltische
deelrepubliek.

Perestrojka
Als initiator van de perestrojka
en glasnost, wordt Michail Gor-
batsjov nog vaak herinnerd aan

eerdere over de hele wereld uit-
gestrooide denkwijzen. Zeker
zijn belangrijkste opposant Boris
Jeltsin laat hem met enige regel-
maat herinneren aan recente re-
devoeringen over de economi-
sche hervormingen in de Sovjet-
unie. In de slotrede van het 27e
Partijcongres van de Communis-
tische Partij zei Gorbatsjov on-
der meer: „Op het ogenblik is het
een van de eerste taken voor de
partij, voor het hele volk, met de
ongunstige tendensen in de eco-
nomie af te rekenen, haar de ver-
eiste dynamiek te geven, de deu-
ren voor initiatief en creativiteit
van de massa's en voor werkelij-
ke revolutionaire veranderingen
wijd open te zetten. Een andere
weg is er niet. Zonder sterkere
economische groei zullen de so-
ciale programma's slechts een
vrome wens blijven, terwijl die
toch geen uitstel dulden." Het is
voor Jeltsin evenwel geen zware
opgave om aan te geven dat de
Sovjetpresident deze eigen op-
dracht nauwelijks tot een succes
gebracht heeft.

De redenen voor het feit dat de
Sovjetunie nauwelijks of geen
economische vooruitgang boekt,
heeft Gorbatsjov evenwel aan
het begin van zijn ambtstermijn
voorspeld. De economische her-

vorming zou naar zijn mening
veel beter verwerkelijkt kunnen
worden als het conservatisme in
het bestuursapparaat niet zo
hardnekkig zou zijn. In een toe-
spraak in de stad Chabarovsk op
31 juli 1986 liet de Sovjetpresi-
dent zijn toehoorders weten hoe
daar verandering in te brengen.
„Diegenen die zich aan ouder-
wetse methoden vastklampen,
moeten wij ernstig op de vingers
tikken. Als dat echter niet helpt,
als iemand bokkig is, zich niets
laat gezeggen en men hem niet
uit de loopgraaf van achterhaal-
de opvattingen kan trekken, dan
moet men hem achterlaten. Laat
hem maar zitten en om zich heen
schieten! Het land gaat deson-
danks vooruit."

Van de door hem ingeslagen weg
naar de wereldvrede is Gorbats-
jovzeker niet afgeweken. Zijn vi-
sie over een veilige wereld lijkt
onaantastbaar. „Hoe meer kern-
wapens, des te kleiner de kans
dat ze zich 'braaf zullen gedra-
gen. Uitbreiding van het wapen-
arsenaal, het ingewikkelder wor-
den van de daarmee samenhan-
gende technische systemen, de
vergroting van mogelijke afstan-
den, het altijd op de loer liggende
gevaar .van technische storingen,
van menselijke fouten of de kwa-
de wil van dezeof gene - dat alles
bij elkaar vormt een explosieve
cocktail van toevalligheden,
waarvan het al dan niet voortbe-
staan van de mensheid afhangt."
De radicale ombuiging van de

bewapeningswedloop die volg-
de, mag zeker de verdienste van
de inspanningen van Michail
Gorbatsjov genoemdworden.

MICHAIL GORBATSJOV
...wij zijn allemaal leerlingen...

binnen/buitenland

Oostduitse president bepleit amnestie voor Stasi's

Grote coalitie' DDR op til
Van de redactie buitenland

fN/BERLIJN - Binnen twee weken kan er in de DDR een
[e coalitie-regering gevormd zijn van de sociaal-democra-
p de centrum-rechtse partijen. Lothar de Maizière, voor-
r van de Oostduitse Christendemocratische Unie (CDU),
fk deze verwachting gisteren uit voor de Westduitse radio.

ostduitse SPD neemt een aan-
andpunten in die door de CDU
fld worden, aldus De Maizière.

partijen zouden het eens
'Ver een garantie voor de grerx-
de verdediging van het eigen-
■recht en het voorbehoud datrondgebiedvan de DDR niet in
elitaire verband van de NAVO
'orden opgenomen. Over ande-
vesties kan worden onderhan-
Imeent De Maizière. CDU enhouden vandaag besprekingen
-■st-Berlijn.

liberalen en de sociaal-democraten
bij de formatie betrekken om zo een
tweederde meerderheid .in het par-
lement te hebben. Dit is noodzake-
lijk om de grondwettelijke verande-
ringen voor de Duitse vereniging-
door te voeren.
Tijdelijk president van de DDR
Manfred Gerlach is voorstander van
een algehele amnestie voor de me-
dewerkers van devroegere geheime
politie (Stasi). Gerlach heeft dit in
een vraaggesprek met de Westduit-
se krant Bild gezegd.„Op die manier
kan een hoofdstuk in de geschiede-
nis worden afgesloten waar zon
nare geur omheen hangt," aldus
Gerlach. Als leider van de liberale
partij, die haar naam veranderd
heeft van LDPD in LDP, is Gerlach
in februari jongstleden opgevolgd
door Rainer Ortleb.

■DU, die samen met twee con-
■tieve partijen 192 van de 400s in het parlement bezet, wil de

Over de amnestie moet de ruim een
week geleden gekozen Volkskam-
mer beslissen, aldus Gerlach diehet
„volstrekt noodzakelijk" vindt dat
van de leden van het parlement en
toekomstige ministers grondig
wordt nagegaan of die actief ge-
weest zijnvoor de Stasi. „Geen van
de leden van het parlement of van
de ministers mag voor de Stasi ge-
werkt hebben," aldus Gerlach, die
er geen twijfel over laat bestaan dat
het bij dit aspect ook om de demo-
cratische geloofwaardigheid in
Oost-Duitsland gaat.

Gerlach geeft in het vraaggespek
ook een voorkeur aan voor een op-
volger als president van de DDR: de
predikant Manfred Stolpe die on-
dervoorzitter is van de Bond van
Evangelische Kerken in de DDR.
„Hij staat boven de partijen, is een
politieke autoriteit en beschikt over
goede connecties in West-Duitsland
en de hele wereld," geeft hij als mo-
tivering.

Realisme
De zenuwoorlog in en om Li-
touwen gaat onverminderd
door. Van elders aange-
voerde Sovjettroepen en
-tanks hebben in Vilnius
strategische posities ingeno-
men. Afgezien van de arres-
tatie van enkele tientallen in-
heemse deserteurs blijft het
vooralsnog bij machtsver-
toon. Maar de spanning is te

snijden.
Het Westen heeft de Sovjetrussische annexatie van de drie Balti-
sche staten onder Stalin nooit erkend. Toch houdt het zich afzijdig
van de gebeurtenissen in Litouwen. Als eerste internationalepoliti-
cus is de Zweedse minister van buitenlandse zaken Gorbatsjov in
het onderhavige conflict zelfs te hulp gekomen. Hij verklaarde dat
deRussische leider in de kwestie Litouwen volledig overeenkomstig
de Akkoorden van Helsinki handelt, aangezien daarin is neerge-
legd dat „grensverleggingen onder alleomstandigheden in onder-
handelingen geregeld dienen te worden."
De afwachtende opstelling van het westelijke buitenland is alles-
zins verklaarbaar. Doordat de Litouwers koppig vasthouden aan
hun eenzijdig afgekondigde onafhankelijkheidsverklaring en zich in
alle opzichten losgekoppeld willen zien van de USSR, is dezerepu-
bliek een groot gevaar geworden voor de democratiseringspolitiek
van Michail Gorbatsjov. Vandaar dus dat de buitenwacht zich be-
perkt tot gematigde taal in beide richtingen.
Toegeven aan de eisen van de Litouwers, hoe begrijpelijk die in
volkenrechtelijke zin ook zijn, zou de positie van de Sovjetrussische
president sterk ondermijnen. Andere republieken in vergelijkbare
situaties zullen dan immers moed putten uit het Litouwse voorbeeld.
Bij toepassing van het andere uiterste: het uitoefenen van geweld
als middel om de Litouwse aspiraties te elimineren, gaat Gorbats-
jov helemaal de mist in. Afgezien nog van het feit dat de instand-
houding van het Hitler-Stalin-pact nooit een legale basis kan zijn
voor militaire interventie, lijdt het Sovjetrussische staatshoofd in dat
geval als'wegbereider en uitvoerder van de perestrojka in eigen
huis en daarbuiten zwaar gezichtsverlies.
Het is in ieders belang dat er snel een einde komt aan de huidige
impasse en er een periode van ontspanning intreedt. Dat kan al-
leen bewerkstelligd worden door onderhandelingen, voor het wel-
slagen waarvan de partijen het noodzakelijke realisme aan de dag
moeten leggen.
Niemand kan de Litouwers het principiële recht op onafhankelijk-
heid ontzeggen, ook is er begrip voor hun inspanningen daarheen,
maar niemand is gebaat bij een escalatie, waarvan de gevolgen
uitermate dramatisch kunnen zijn. Waarmee niet gezegd is dat
Sovjetrussische acceptatie van onafhankelijkheid voor Litouwen
een utopie is. Dat hoeft, geenszins het geval te zijn. Maar het kan
zijn tijd duren. Zelfbeheersing en realisme zijn gevraagd. F.S.

Kabinet wil conferentie
over hervorming EG

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het komend najaar
moet er binnen de EG op regerings-
niveau een conferentie worden be-
legd over een verdere hervorming
en democratisering van de gemeen-
schap. Daarbij moet met name een
uitbreiding van de democratische
controle door het Europees parle-
ment aan de orde komen.

Het kabinet heeft dit standpunt in-
genomen in het kader van de een-
wording van de EG, waarbij de
grenzen tussen de lidstaten wegval-
len. De ministers willen de confe-
rentie los zien van een soortgelijk
beraad dat voor dit najaar gepland
staat over de verdere ontwikkeling
van de economische en monetaire
samenwerking tussen de lidstaten
(de EMU) en de vormgeving van de
democratische controle op het eco-
nomische en monetaire beleid.

Minister Kok (Financiën) heeft de
'denklijn' van het kabinet gisteren
in de Kamer uit de doeken gedaan
tijdens een beraad over de EMU.

Volgens Kok moeten beide confe-
renties op regeringsniveau niet ge-
bundeld worden. Dan ontstaat een
te groot gevaar dat de EMU vertra-
gingoploopt. Volgens Kok wordt de
mening van het kabinet door nog
eens zeven lidstaten gedeeld.

Het kabinet acht de conferentie
over de verdere hervorming van de
EG en de democratisering van de
gemeenschap mede nodig gezien de
verkiezingen voor het Europees
Parlement in 1994. Volgens Kok
kunnen die verkiezingen niet met
goed fatsoen gehouden worden, als
aan de burgers niet duidelijk ge-
maakt is dat de lidstaten de schou-
ders zetten onder een nieuwe poli-
tieke en democratische vormgeving

van de EG. „Het gaat om meer dan
een technocratisch Europa. Het
gaat om een Europa van en voor de
burgers," aldus de minister.

’Aansporing’
Kok zei verder dat de Duitse mone-
taire unie een aansporing moet zijn
om het tempo waarin de EMU ge-
stalte wordt gegeven, te versnellen.
Volgens Kok zal een 'stevig tempo'
aangehouden moeten worden bij de
vormgeving van de EMU. Daarbij
mag de zorgvuldigheid van het pro-
ces echter niet geschaad worden.
Daarnaast zal rekening gehouden
moeten worden met het bredere
streven tot Europese integratie.
Zonder Duitse monetaire unie is de
EMU niet af te wikkelen, aldusKok.
Komend weekeinde zullen de EG-
ministers van Financiën informeel
in Dublin over de zaak beraadsla-
gen.

Nieuwe rol
In zijn visie voorziet de Sovjet-
president tevens een nieuwe rol
voor zijn land. „De Sovjetunie,
de Sovjetmensen beschouwen
zichzelf als een deel van de we-
reld van de wereldgemeenschap.
De zorgen van de mensheid zijn
onze zorgen, haar pijn is onze
pijn, haar hoop is onze hoop. On-
danks alle nationale verschillen
moeten wij allen leren gemeen-
schappelijk de grote menselijke
familie in stand te houden."

Basis van dat alles vormt de pe-
restrojka, waarin Michail Gor-
batsjov ondanks vele tegensla-
gen in eigen land een rotsvast ge-
loof blijft houden. „Ik merk dat
niet alles zo loopt als men wil,
niet in het geplande tempo. Maar
de zaak gaat vooruit - moeilijk,
gecompliceerd -wij hoeven geen
domheden, geen sprongen, geen
overdrijvingen toe te staan, maar
moeten een aantal zaken wel
energieker aanpakken."

In een tijdsbestek van vijf jaar
gafSovjetpresident Michail Gor-
batsjov zijn visie, een moedige
blauwdruk voor de toekomst van
de hele mensheid. Zijn denk-
beelden onderscheiden zich van
vele anderen in zijn land met als
gevolg dat ze te pas en te onpas
door zijn tegenstanders tegen
hem gebruikt worden. Opposan-
ten proberen Michail Gorbatsjov
te vangen met zijn eigen uitspra-
ken.

'Michail Gorbatsjov. Mijn visie.'
is samengesteld door Hartmut
Nowotny en uitgebracht door
uitgeverij Altamira in Heemste-
de.
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mmimum-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 lof 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met "minimaal een woord in grotere letter (14 pnls).
Mmimumhoogte: 10 millimeter Folos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewi|snummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant ot
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
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 1epost daags voor plaatsing.

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 223ü*j

Vermist/Gevonden
Verloren 22-03 DAMES- . .„, _ D

,
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HORLOGE merk Garonne Me< ccn
c n?£2h°.^i. tSwiss. Omgev. Kundergats, sÏÏKtes snels.SUXIerS -l^^enTSTer^be, teg. belon. tel wfl*"*,^f**r "ar!

Mededelingen

H.H. Schoffelen
tandarst te Brunssum, zal na bijna 40 jr. werkzaam te zijn
geweest, zijn praktijk m.i.v. 1. april 1990, overdragen aan

drs. A J P Schoffelen
drs. H W M Schoffelen v Ballekom

Afscheidsreceptie vrijdag 30 maart 1990,
van 17.00 tot 19.00 uur, in de Golfclub Brunssummerheide

te Brunssum.
22 en 23 juni '90 ROLLING- Met een PICCOLO in het
STONES Parijs. Kaarten Limburgs Dagblad raakt u
plus bus vanuit Maastricht, uw oude spulletjes 't snelst
Heerlen en Roermond. Hol- kwijt. Piccolo's doen vaak
land Ticketsservice, 080- wonderen... Probeer maar!
227125. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
Door gedipl. schoonheidsspecialiste

Ontspanningsmassage
Info: 045-351555.

Anne-ly en Henry bieden 's- Met een PICCOLO in het
ochtends creatieve KIN- Limburgs Dagblad raakt u
DEROPVANG, kleine groep uw oude spulletjes 't snelst
veel persoonlijke aandacht, kwijt. Piccolo's doen vaak
Bel vrijbl. 045-426054 b.g.g. wonderen... Probeer maar!
045-725597 Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

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

Kopak Vestjens
Wij zijn een jong en dynamisch levensmiddelenbedrijf en

zoeken een

winkelbediende/kassièrre M/V
part-time min. 24 uur p.wk. Na ca. 3 maanden full-time.

U zult zich voornamelijk bezighouden met werkzaamheden
t.b.v. de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf.

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

klantvriendelijk, bereid tot het volgen van interne
opleidingscursussen. Salaris wordt vast gesteld op grond

van de C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf.
Sollicitatie gesprekken na telefonische afspraak

van 14.30-16.30 uur, 045-416185.

Tourotel / Hotel Wilhelmina
Valkenburg, vraagt voor het komende seizoen: * hulpkok
(kin) " serveerster ober' kamerwerkvrouw * receptionist(e)
* werkstudenten. Voor ml. en het maken van een afspr. bel
tijdens kantooruren tel. 04406-13998 12039.

Verkoopster gevraagd
voor onze Verswinkel in Bocholtz, leeft, tussen 17-20 jr.

Ben je geïnteresseerd? Bel dan voor 'n afspraak.
Tel. 045-441308.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

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

Voor informatie:
04490-14222, Mariëlle Schutgens,

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

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

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

Voor Partij-Wittem
zoeken wij enkele actieve bezorgers m/v, die genegen zijn
dagelijks onze krant tussen 6.00 en 7.00 uur te bezorgen.
Melden Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Wij zoeken voor

Amstenrade-Oirsbeek-Doenrade
Bezorgers(sters)

voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.
Inl.: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen. Tel. 04490-46868

Verkoopster met ervaring
gevr. voor bakkerij. Moet zelfstandig kunnen werken, liefst

full-time. Bent u geïnteresseerd bel voor een afspr.
045-441470. bakkerij Franssen, Simpelveld -

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. 045-229529ot 229548.
Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken werken, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur
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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS, naar CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor seizoen 1990,
VAKANTIEWERKERS M/V.
Leeft. 15 t/m 18 jr. Mogelijkh.
tot solliciteren zaterdag 31
maart as. tussen 09.00-
-12.00 u. Koningswinkelstr.
53 Valkenburg. A.u.b
pasfoto meenemen.
Voor onze BLOEMISTERIJ
vragen wij meisje en jonge-
man, met opleiding en/of
erv. Voor verkoop en werk-
zaamheden. Pers. soll. tuss.
16.30 en 18.00 uur bij Bloe-
misterij Stokkermans, Es-
schenweg 70, Heerlen.
WERKSTER gevr. voor 1
ochtend per wk van 9.00-
-12.00 uur, bij bej. alleenst.
heer, liefst Brunssum en
omg. Br. o.nr. B-4069, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
DAMES zoekt u een leuke
bijverdienste, een groot
Zweeds cosmeticahuis biedt
u diverse mogelijkheden.
Bel vrijblijvend voor ml.
045-241593.
Gevr. 3e RESTAURANT-
KOK M/V en keukenmede-
werkers voor het aanst. sei-
zoen, lft 18 t/m 21 jr. Tel.
04406-13558.
VERKOOPSTER gevr. voor
Van Melick Slagerij 't Loon
te Heerlen voor 32 uur.
Liefst met enige verkoop-
ervaring. Bent U ge-
ïnteresseerd? Kom dan
even langs of bel voor 'n af-
spraak. Slagerij Van Melick,
Apollolaan 29-30, winkel-
centr. 't Loon te Heerlen.
Tel. 045-718739.
Voor direct gevr. MEDE-
WERKSTER voor slagerij,
plm. 20 uur per week. Erva-
ring gewenst. Spar Super-
markt Bruis Schaesberg.
Tel. 045-311956.
Op maan-, dins- en donder-
dag hebben wij van 14.15 tot
17.15 uur OPPAS nodig. U
haalt eerst de kinderen met
uw auto van school. Naast
oppassen verzet u huishou-
delijk werk. Tel. 045-717177
na 19 uur.
STUDENTE gevr. ca. 16-18
jaar om te werken in fast-
food Hamburger restaurant
Heerlen, zaterdag of zon-
dagmiddag en maandag of
dinsdagmiddag. Tel. Hup-
pertz 045-711129.

POMPBEDIENDE gevr.
meisje of jongenv.a. 18 jaar
voor zat. en zond., zond.
erv. onnodig te soll. 045-
-462202
KAPPER(STER)S gevr.
voor min. 3 dagen per week.
Plaats Maastricht. Full-time
voor Kerkrade. Lft. max. 21
jr. Inl. Mudo Kappers,
04450-4038/043-432286.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER voor schoon-
maakbedrijf in Heerlen. Tel.
045-417849, na 17.00 uur.
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vraagt 'n part-time
serveerster en buffethulp.
Leeft, tot 22 jr. 045-711186.
Schoonmaakbedrijf van
Graven vraagt SCHOON-
MAAKSTER met rijbewijs,
voor zuid-Limburg. Tel.
045-750841, bellen na
18.00 uur.
Hotel Walram te Valkenburg
vraagt per onmiddelijke in
diensttreding KAMERMEIS-
JES, kelners/serveersters.
Tel. 04406-13047.
Gevr. erv. HULP i.d. huish.
v. 3 morgens i.d. week omg.
Landgraaf. 045-312598.
Gevr. erv. VERKOOPSTER
voor slagerij, part-time. Tel.
afspr. slagerij Eurlings,
Landgraaf. 045-312598.
Gevr. VERKOOPSTER/
part-time verkoopster, voor
Slagerij America, St. Pieter-
str.44 Kerkrade 045-456435
BEZORGER gevraagd voor
de Volkskrant in Schinveld.
Tel. 045-270163.
Met spoed gevraagd erva-
ren colonnes METSE-
LAARS voor werk in Aken.
Tel. 043-649326.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS gevr. Pers. aanm.
Tenelenweg 11, Voerendaal
Uitgaanscentrum Globe
Beek vraagt BUFFETHULP
en glazenophaler. Tel.
04490-79297.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor de periode van
14-4-'9O t/m . 30-09-'9O
MEDEWERKERS m/v voor
restaurant, winkels en
attracties. Leeft. 16 t/m 19 jr.
Geen vakantiewerkers. Soll.
na telef. afspraak. Tel.
04406-12289.
Gevr. zo spoedig mog. en-
kele SERVEERSTERS en
keukenhulp voor aank. sei-
zoen. Geneindestr. 2, Val-
kenburg. Tel. 04406-12125.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR voor het weekend
gevr. omg. Hulsberg. Br.o.
nr. B-4088, L.D., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Gevraagd: VERKOPER-
(STER) voor verkoop van
groente en fruit, leeftijd
plusm. 19 jr. Tel. 04406-
-15580 en na 18.00 uur
04406-15445.
MODELLENBURO Kempi-
sche Mannequins kan i.v.m.
uitbreiding werkzaamheden
nog een beperkt aantal da-
mes/heren inschrijven. Vol-
gende maten komen in aan-
merking: 3 dames 36; 7 da-
mes 38; 2 dames 40; 2 he-
ren 51/52; 3 fotomodellen
36/38; 3 kinderen 164. Erva-
ring niet erg belangrijk, wel
perfecte houding en show-
feeling. Lopen op proef
wordt vereist. Bel voor info:
04907-5028, na 19.00 uur.

Te huur gevraagd
Te h. WOONHUIS te K'rade/
Eygelshoven, tot ’ 1.200,-.
Br.o.nr. B-4082, L.D. Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
Woonh. gevr. met tuin en
werkruimte in HEERLEN-Zd
Opkn. g.bezw. 045-219704—————————

Onroerend goed te huur aangeboden

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

huurprijs ’ 1.850,- per maand. Tel. 04492-3920.

Centrum Sittard
Te huur winkelpand

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

Tel. 04492-3920.
TE HUUR

Maastricht, Via Regia 103 D
Flatwoning op 3e woonlaag. Indeling: woonkamer met

balkon, keuken, 2 slaapkamers, douche, waskeuken, toilet
en berging in het sousterrain. Huurprijs ’ 750,- per maand

excl. voorschot stook- en servicekosten.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN

Tel, kantoor: 045-417085.

Valkenburg Strabeek
Appartementen te huur. Huurprijs per maand vanaf ’ 645,-

-incl. servicekosten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer

L.B.R. Curvers van ons kantoor.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ BV

Tel. 043-252933
Te h. in HEERLERHEIDE Voor kamers/etages in DEN
geh. nieuw gestoft, zit/slpk., HAAG omstreken en prov.
ondergebr. in Bungalow m. Z.Holland. Kom naar
gebr. v. keuk., douche, eig. woningburo De Goede Hoop
opgang, ’ 100,- p.w. all-in. Wagenstraat 179 I, den
Inl. van 20 tot 22 uur. Haag. Tel. 070-3643444.
045-223482. Geop. ma-za van 11-16 u.

en van 20-22 u.Te h. per 1-5 te HEERLEN ,„, , , —■

eengezinshoekwoning, v.v.; Wnke^nd "» 'P
3 slpks., ligbad, 2e toilet, KERKRADE' , ofd r̂a

/1
a
o
t-

tuin geh. gestoft., hr.pr. 120 "Jf 9root- lnf°: 09-49.
’9OO,- per mnd. excl. Tel. 2406.35^8.
045-230601 of 043-216721. Te huur te Geleen een nette
Te huur te KERKRADE WONING met garage enSeverheide? een nette tuin' nette woonomgeving,(tsieyerneioe) een nene, * 885,-. Inl. 04490-48180.rustige etage-woning. Ge- ' OOJ' -— —schikt voor ouder echtpaar Te huur grote BOVENWO-
of alleenst. ’ 850,- mcl. NING, te Kerkrade-West.
serv.kosten. 04490-48180. Tel. 045-420518.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen
Molenbergpark

Zeer royaal, halfvrijst. villa met cv., garageen grote tuin

Prijs ’ 400.000,- k.k.
Info. b; o.nr. B-4060, L-D, Postbus 3100, 6401 DP ï'eerlen

Kerkrade-centrum ’ 120.000,- kk
Mooi appartement met cv. Hoek Einderstraat/Engerweg.

Heerlen ’ 125.000,- kk '

Nabij centrum. Halfvrijstaand woonhuis mat cv., tuin, ber-
ging en garage. Bouwjaar 1983, ruime indeling goed

onderhouden.
Troost onroerend goed, Heerlen

Telefoon 045-717976
Open huis vrijdag 30 maart

van 17.00 tot 19.00 uur.
Heerlen, Hagedoornstraat 17

Rustig gel. en uitst. onderh. eengezinswoning. Woonk. ca.
30 m2(mcl. open keuken) met openslaande deuren naar
terras en zonnige tuin. Tuinberging, 3 slpks., badk. met lig-
bad. 2e Verd.: met 4e slpk. en berging. Pand is grotendeels
voorz. van kunstst. koz. en dubb. begl. Prijs ’ 127.000,-kk.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ BV
Tel. 045-712255,

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
BRUNSSUM, Jupiterstr.,
mooi gelegen woning met
voor- en achtertuin, 3
slpkrs., deels dubbel glas,
mooie keuken. Bij 100% fi-
nanciering netto maandlast
ca. ’ 675,- p. mnd. Wijman
& Partners Vastgoed, tel.
045-728671.
Te k. woonhuis, Veldkuilstr.
59, KERKRADE, met mog.
voor boven- en beneden
verhuur. In goede st. van
onderh. Direct te aanv.
’125.000,- k.k. Inl. 04457-
-1548.

GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601.
LANDGRAAF, in rust. wijk,
ruime eengezinswoning.
Woonk. en keuken met pla-
vuizen vloer, 3 slpks., badk.
met douche en 2e toilet,
vaste trap naar zolder. Tuin
met berging, ’ 124.000,- k.
k. Evt. ook garage te koop.
Tel. 045-323388.
ÜBACH O. WORMS, Sloter-
straat, goed onderhouden
eengezinswoning met cv.,
grote tuin, 2 slpkrs.,
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.

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

Feest-
voordeel!
Onze feestaanbieding:

hr ■-- ;. ij
I Stereo kleurentelevisie met Teletekst.

sleeptimer en draadloze afstand-
j bediening, 2 * 20 W elektronisch slot.
! FSQ7Ocm/110°

i Voor een feestprijs
I van^34S7-

voor I DJ/O/""

Limburg
-electr®
Schunck, Promenade Heerlen,
2e etage, telefoon 045-712057

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS TE HUUR

Heerlen, Weltertuynstraat 67,
Studentenappartementen met woon/slaapkamer,

kitchenette, douche en toilet. Huurprijzen ’ 308,95 excl.
voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk,

vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.
Direct te aanvaarden.

Geleen, Burg. Lemmensstraat 11,
Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches,

toiletten en keukens. Voorzien van cv.
Huurprijzen va. ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot stook-

en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Vaals, Koperstraat 6

Zolderkamer (ca. 22 m2) met medegebruik van douches,
toiletten en keuken. Voorzien van cv.

Huurprijs ’ 380,- mcl. ’ 80,- voorschot stook- en
servicekosten. Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN
Tel, kantoor: 045-417085.

STUDENTENKAMER TE HUUR
Maastricht, Frankenstraat 184

Studentenkamer op de 1e verdieping met medegebruik
van keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- per
maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten.

Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN

Tel, kantoor: 045-417085
Kamer te h. in VOEREN- Te huur gemeubileerde
DAAL. Inl. na 19 uur 045- KAMER. Holtskuilenstr. 1,
750229 Eygelshoven.
Met spoed gevr. ETAGE of Q Z|T/SLPK. met cv,
woning in Roermond, te be- d h k k Pannes.
reiken van s morgens 10.00 hpjrtpr<;;r ", Kerkrade- 14.00 uur, 04750 -17535, neiderstr. 1, Kerkrade.
vragen naar Snijders. Een PICCOLO in het Urn-
Grote gemeub. KAMER te burgs Dagblad helpt u op
bevragen na 14.00 uur, weg naar snel succes. Bel:
Voskuilenweg 40, Heerlen. 045-719966.

Bouwmaterialen

Boels Deuren
Speciale aanbieding

KANTELDEUREN vanaf ’ 520,- mcl. montage, mcl. BTW,
keuze uit 25 standaardmaten.

ELECTRISCHE BEDIENINGEN vanaf ’ 1030,- mcl.
afstandbesturing P.T.T. goedgekeurd,

mcl. montage, mcl. BTW.
BOELS DEUREN EDCO B.V.

Nusterweg 80, Sittard, tel.: 04490-15252.
Ook uw adres voor sektionale deuren in hout of staal,

geïsoleerd of ongf7soleerd.

Blokhutten

#■ ■■■■!■■rggi|||i a|||
Tot 20% korting

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

Tel. 045-213877 (achter Hershi)
KANTELDEUREN, roldeu- BETONKLINKERS sierbe-
ren, sectiedeuren met of strating en tuinmateriaal.
zonder afstandsbediening in Betonfabriek Gebrs. Creu-
-23 maten direkt leverbaar, gers, Economiestr. 46, .
Afstandsbediening compu- Hoensbroek. Tel. 045-
-ter gestuurd, geschikt voor 213877. (achter Herschi).
alle soorten garagedeuren „ _.„. ,-,-„
compl. met zender voor uw Te k- rollen DAKLEER met
auto. Fa. Straten, Eijkskens- of zonder leislag met kunst-
weg 18, Geulle. 043-641044 vezel, verwerkt v.a. ’25,-
-,. , , —-— per rol. Te k. watervaste pla-Kantedeuren en rolluiken ten 2 .44x1.22. 04490-15338bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in- Te koop blauwe "mulde"
dustrie. Tenelenweg 8-10. DAKPANNEN. Tel. 04450-
Tel. 045-750187. 1505.

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

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

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Hobby/D.hJt.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. 4 ROTAN barkrukken,
draaibare zitting met kus-
sentje, leuning' met gevloch-
ten riet. ’ 45,- p.st. Tel. wo.
en do. 045-724920.

Geldzaken
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij samen

met u de juiste hypotheekkeuze eenvoudig maken.
Assurantiekantoor van Oppen BV

Lindeplein 5 te Brunssum. 045-254543.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Te k. CORMICK trekker D-
Tel. 04493-2715. 320, bwj. 1958 i.g.St.;
Kalkslib, DSM en champig- %c^*Wn C°J}?* op batterii'
nonmest. P. PUSTJENS, Tel. 04450-1505.
Tel. 04759-3565/ auto-tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-06-52107893. teer via: 045-719966.

Auto's

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, vloerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

Y^gP BV

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

Driessen-Beek
1 jaar garantie op alle ocassions

v.a. ’ 10.000,-.

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

Mazda-dealer Driessen, Maastrichterlaan 26, Beek.

inruilauto's
Diverse Fiat Panda's vanaf ’ 6.900,-
Diverse Fiat Unos o.a. Uno 45 -
Uno 60S - Uno 70S - Uno 75 SX I.E. va. .. ’ 5.900,-
Fiat Ritmo 60LLPG 1985 ’ 5.900,-
Citroën2CV6Transat..., 1984 ’ 5.900,-
CiroënAXLOE 1988 ’ 12.900,-
Citroën BK 1.4RE 1983 ’ 7.900,-
FordFiëstal.lL 1982 ’ 6.900,-
Mazda323l.sGT 1982 ’ 6.900,-
Mitsubishi Colt 1.2 GL 1985 ’ 9.900,-
Peugeot 205GTI 1984 ’ 13.900,-
Volvo34oDL 1986 ’ 13.900,-

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34,

Tel. 045-742121.

Occasions beneden ’ 10.000,-
Renault 4F Combi ’ 2.900,-
Ford Fiësta ’ 3.700,-
Lada2lo7 ’ 3.900,-
Peugeotsos ’ 5.500,-
Mitsubishi Sapporo aut ’ 5.750,-
Opel Kadett Berlina ’ 5.900,-
Renault 18 stationTL ’ 6.750,-
Renault9TL ’ 6.750,-
Skoda 120LS ’ 6.900,-
Lada 1.3 ’ 6.950,-
Fiat Ritmo 60 ’ 7.250,-
Peugeot3osSß ’ 7.750,-
Hyundai Stellar ’ 7.900,-
Renaultl BTD Diesel ’ 7.900,-
Talbot Solara ’ 7.900,-
Volvo 340L 2.0 cc ’ 7.950,-
Renault 18 Stationcar ’ 7.950,-
Renault 9 GTL ’ 7.950,-
Ford Escort Ghia ’ 7.950,-
Renault 9 GTDDiesel ’ 7.950,-
Renault 11 GTL ’ 8.500,-
RenaultöTC ’ 8.900,-
Opel Ascona 16S ’ 8.900,-
CitroënCXGTl ’ 8.900,-
Renault 9 automaat ’ 8.900,-
Peugeot3os ’ 8.900,-
RenaultlBGTS ’ 8.950,-
Renault STL ’ 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,-
Citroën Visa 1100RE ’ 9.900,-
Opel Corsa 1.3Berlina ’ 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.

<|||P^ o?rcrfieicist!
Familie Coelingh GefeliciteeP
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Hartelijk gefeliciteerd, wensen je 't oud en de bje

1?era„ Reageren opC
Robbie wordt Hl

vandaag 1 jaar advertenties onff
BRIEFNUMMEf

Stuur uw brief (vokn

W" ■lm Wv gefrankeerd) naar
■t wÊk Limburgs Dagbia

Heerlen en vergeef
links onder op 4

enveloppe het numrl
de advertentie I

Hartelijk gefeliciteerd vermeldenlieve schat, van
Opa en Oma Simons.

Occasionshov!
125 Top-Occasions

30 maart
van 14.00 tot 21.00 uur

31 maart
van 10.00 tot 17.00 uur

Rodahal
Kerkrade

RENAULT
Top-occasion

diverse merken
met 1 jaar garantie

12 maanden garantie
6 maanden uitgestelde

betaling
12 maanden 0% rente

24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag
’lO.OOO,-

Kerres b.v.
Dom. Mynstr. 25, Kerkrade

Tel. 045-452424
Opel Omega 2.0 l '87 1e eig.
’19.500,-; Opel Kadett Se-
dan 1.3 '86 ’ 12.500,-; Opel
Rekord 2.0E aut. '84 1e eig.
’9.250,-; Opel Kadett '80
’2.750,-; Audi 80 I.BS '88
1e eig. ’27.500,-; Audi 80
cc '86 1e eig. 45.000 km.
’16.000,-; Audi 100 es '85
’16.750,-; Audi 100 es '80/
'82 ’3.000,-; Citroen CX
TRO turbo 2 '87 1e eig.
’20.750,-; Citroen CX 25
GTI turbo '86 1e eig.
’19.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. ’7.750,-;
Citroen Visa 11 RE '86 1e
eig. ’ 7.500,-; Citroen 2CV6
'85 ’ 4.500,-; Citroen CX 25
RD combi '85 ’11.500,-;
Citroen BK 14 RE'B6/'B7 1e
eig. v.a. ’10.250,-; Mits.
Lancer 1.5 GL combi '87 1e
eig. nw. model ’ 16.250,-;
Mits. Lancer D '86 1e eig.

’ 9.000,-; Mits. Galant turbo
D '84 ’ 7.750,-; Toyota Co-
rolla combi DX D '86 1e eig.
’9.250,-; Alfa Romeo 75
2.0 '86 1e eig. ’ 17.500,-;
Volvo 245 GL Combi '82
’10.250,-; Volvo 245 GLD
Combi '83 1e eig.
’15.500,-; Volvo 240 GL
'81 ’ 4.750,-; Volvo 340 aut.
'84 ’ 7.750,-; Volvo 340 GL
'82/83 v.a. ’4.500,-; Peu-
geot 505 SX '86 1e eig.

’ 11.750,-; Peugeot 205
Accent '84/'B6 v.a. ’ 9.000,-;
Saab 900 i '85 ’13.500,-;
Lancia Prisma 1 .Si '87 1e
eig. ’ 14.250,-; Ford Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Ford Siërra 1.8
Laser '86 1e eig. ’ 14.250,-;
Ford Siërra '83/'B5 v.a.

’ 7.750,-; Audi 80 GT coupé
5S '81 ’9.750,-; Honda
Prelude EX '85 ’16.500,-;
Ford Escort 1.6 D Van '84
’5.750,-; Ford Escort 1.3L
'84 ’7.950,-; Ford Escort
1.6 GL '87 1e eig.
’17.500,-; Honda Jazz '84
’8.500,-; BMW 3201 '84
’13.750,-; BMW 316 4-drs.
'84 ’14.500,-; BMW 316
aut. '82 ’ 6.750,-; BMW 728
I '82 ’ 7.750,-; VW Jetta D
'85 1e eig. ’12.500,-; VW
Passat CL Combi D '85 1e
eig. ’ 10.500,-; VW Passat
Combi Turbo D '87 1e eig.
’19.750,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’ 14.250,-; Re-
nault 9 GTL '83 ’4.000,-;
Lada 2104 Combi '86
’6.750,-; Mazda 323 GLX
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Fiat
Ritmo 60 L '86 1e eig.
’6.750,-; Fiat Uno '84/'B5
va. ’ 6.500,-; Fiat Panda 45
'84 ’4.250,-; Citroen GSA
Combi '82 ’2.250,-; Alfa
Giulietta '80 ’ 1.250,-; Che-
vrolet Malibu '80 ’2.500,-;
Opel Kadett D '83 ’ 5.250,-;
VW Passat Combi aut. '82

’ 6.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's van SINT-
MAARTENSDIJK. Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.
Te koop gevr. alle merken
auto's, schade of defect
gpen bezwaar. 045-416239.

Te k. gevr. LOOP-slO
schadeauto's, corred
vrijwaring. Tel. 045-4*
gratis afhalen tot 's a'
10.00 uur. i
Te koop VOLKSW/*
BUS type LT 35, LP'
kent., i.z.g.st. 045-273 J
Koopje! Honda ACCC-1
EX, 4-drs., bwj. 11-'B4.
i.z.g.st., ’6.950,-.
045-453572 „
BMW 318 i, ALPHINI
rood, bwj. '81,

’ 6.250,-. Tel. 045-422 J
Te k. VOLVO, wit, 34*
bwj. '82, 5-drs. Tel.
712176. j
Te k. leaseauto merK
GOLF diesel, bwj. '1988, km.st. 54.000,
’17.500,-. Tel. 045-74
Te koop AUDI 100 GLÉ
pr. ’ 1.000,-. Tel.
721093.
AUDI 80 GLS, type '80-
-4-drs., i.z.g.st., ’2*
Tel. 045-720951.
AUSTIN Allegro 1.1
APK sept. '90, steekf
keur, ’850,-. 045-217 j!
BMW 316 1-'B5, grijs'
LPG. Smeets Merc«
Benz. Tel. 04490-4633?
Te koop BMW 320 U
kl. wit, APK, compl. m«
dio en trekh., vr.pr. ’ 1
Groningenstr. 1, Heerlflj
BMW 320 i, bwj. '83.
model, zeer mooie en 9
auto,, pas gr. beurt g 8
APK 3-'9l, verl«
nieuwe 15" sp.veü
electr. spiegels, alarrf
boardcomp. ’ 16.000,--
-045-711135. j

BMW 735i, bwj.'Bo, iM
met. groen, sportv., AP
'91, " vr.pt. ’7.';
Schaesbergerweg
Heerlen. J
Te k. BUICK automaticj
mooi, km.st. 40.000, Jl
’ 9.500,-, tussen
17.00 uur, Ganzeweid*Heerlen-Heerlerheide^
CITROEN GSA bwj. I
zeer mooi. Inruilen 1
automaat. Tel. 045-72*3
Lelijke EEND, '82, 2*l
km, ’2.150,-. Jan Cal"]
str. 24, Heerlen-Molenja
CITROEN BK diesel,]
APK 3-'9l, extra's. 1
’6.250,-. 045-318521 J
INKOOP goede auto's.*]
geld. Joosten, Schamel
3, Maastricht. 043-634J3
Te k. GEVRAAGD auto.l
bedrijfsauto's, schade ÖI
fect geen bezwaar, 1
sloop. Tel. 045-7202Q0J
RENAULTSTL, '80, ’1
Volvo 66 autom.,
’550,-. 045-316940 J
Te koop onder gar. en n.
Ce, div. gebr. automoD1"!
VW Golf 1300i, 1989! J
Golf 1300, Mahattan
VW Golf turbo diesel I*|
Audi 80 LS 1800 S, VA
Samba Carbiolet 1983:1
Marabella 1987; OperlJ
dett GSi, div. extra's, '1
Opel Corsa, 1984; Op**J
cona 16 S, 1984; Opel 1
ta 2.0 GTE, 1982; 3
Manta 2.0 GSi, div. eX1!
1984; BMW 320 6 1
1981; BMW 318 4 cy'. 1
cc, 1980; Ford Siërra.
1985; Ford Escort 13*J|
ser, 4 drs., 1984; FOf°\
cort 1600 Laser, 1986..
GolfGTi, 1981;MGcat^
1977. Inr.fin. gar. Aut<"y
del FRANKEN V.O.F-. vi
zeweide 59, Heerlen- I
045-216475 A
Te k. FIAT 127, bwjJ

’ 600,-. Tel. 04490-7^
Voor Piccolo's .

zie verder pagina
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Minister wil 'knoeiende' bedrijven aanpakken

Meer controles en
boetes in de bouw

Van onze Haagse redactie
|/|EN HAAG -De arbeidsinspectie gaat vaker controles uitvoe-

"■""i in de bouw en bovendien sneller boetes uitschrijven. Be-
"ijven die herhaaldelijk worden betrapt op het overtreden
*n de regels zullen harder worden aangepakt. Dat blijkt uit

!n nota over de bouw die minister De Vries (Sociale Zaken)
stèren heeft aangeboden aan werkgevers en bonden in de
Qüw. De uitbreiding van de controle is nodig omdat het ziek-

'Verzuim en de arbeidsongeschiktheid in de bouw ongekend
öog is. Liefst 90.000 bouwvakkers zijn arbeidsongeschikt.

°ciale Zaken wil de arbeidsom-
""ïdigheden in de bouw langs een
*<Ual wegen aanpakken. Belang-
fete thema is de verbetering van
? inspecties. Zo zullen bedrijven

'e herhaaldelijk de regels overtre-

den, vaker worden bezocht en des-
noods gedwongen worden de situa-
tie te verbeteren. Ook bedrijven
waar het produktieproces niet zon-
der risico is voor de werknemers,
zullen vaker worden geïnspecteerd.
Het gaat dan vooral om de wat klei-
nere firma's waar bij voorbeeld met
chemische reinigingsmiddelen
wordt gewerkt.

De uitbreiding van het aantal in-
specties zou een zware belasting
van de arbeidsinspectie inhouden.
Om overbelasting te voorkomen
zullen bedrijven die zich aan de re-
gels houden, minder vaak worden
bezocht. Bovendien wordt onder-
zocht of het aantal inspecteurs kan
worden uitgebreid.

Recordwinst voor BASF
TJDWIGSHAFEN - Het Westduit-
fp chemieconcernBASF heeft vorig
l,pr een recordwinst vóór belastin-
Le*i geboekt van 4,38 miljard mark.
re winst was 17,7 procent hoger
jf4^ in 1988 dank zij onder meer re-
pief lage kosten door een hoge be-
ïfUingsgraad, zo heeft het concern
jf'steren bekendgemaakt.
e omzet nam toe met 8.5 procent

"°' 47,6 miljard mark. BASF is opti-
-1["■stisch over de ontwikkelingen in
* chemie in 1990, maar verwachtat het moeilijk wordt de resultaten
[""h vorig jaar te evenaren. De AG,
£ moedermaatschappij, maakte
°r 'g jaareen winst van 3,07 miljard

bij een omzet van 22,28 mil-ard mark.Ue olie- en gasdivisie, Wintershall,
haakte vorig jaar winst na in 1988

verlies van 288 miljoen mark te
pbben geleden. De divisie verfstof-
*l en veredeling groeide meer dan|>e*Tiiddeld, maar in de chemicaliën
*n kunststoffen kon het groeicijfer
an 1988 niet worden gehandhaafd.

Materiaal
Verder wordt meer aandacht ge-
schonken aan het materiaal waar-
mee wordt gewerkt. Door veilig-
heidscertificaten af te geven, wordt
gestimuleerd dat bedrijven met
goedgekeurde machines of produk-
tietechnieken werkt. Verder zal de
Arbeidsinspectie zo nu en dan extra

attent zijn op onderdelen van het
werk, zoals de hygiëne.

Ten slotte hoopt De Vries dat de so-
ciale partners ook zelf aan de slag
gaan. Daarbij wordt gedachtaan het
opzetten van een bouwberaad op
verschillende niveaus: zowel voor
de bedrijfstak als geheel als ook in
de verschillende ondernemingen
zelf. Die overlegorganen zouden
ook meer aandacht moeten beste-
den aan de voorlichting van de bou-
vakkers.

'Te voorzichtig'
De Bouw en Houtbond FNV vindt
de strategienota voor de bedrijfstak
bouw nog veel te voorzichtig. „Er
staat te weinig over een harde aan-
pak van het handhavingsbeleid,
over de omvang van de middelen en
menskracht die er voor moet zorgen
dat het beleid ook succesvol
wordt," zei voorzitter J. Schuller tij-
dens de presentatie van de nota.

Miljardenbod
NEW VORK - De Amerikaanse ver-
zekeringsmaatschappij Torchmark
heeft een bod van 6,4 miljard dollar
(f 12,3 miljard) uitgebracht op de
veel grotere branchegenoot Ameri-
can General Corporation. Als het
bod slaagt ontstaat één van de
grootste verzekeringsconcerns ter
wereld.

beurs-overzicht
Herstel
AJVISTERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs kon woens-
dag in een weliswaar vriendelij-
*e stemming niet erg sterk af-
fuiten. Na de achteruitgang van

koersen op dinsdag trok de
J^arkt bij de opening gisterenaan, maar het herstel werd met
verder uitgebouwd. Ook de beur-
*er> in Frankfurt en Londen
-oonden een niet al te hoog

De CBS-stem-
opende hoger op

:}5,40 en stond twee uur later op
,* 6 punten. Daarmee was het
*ruit verschoten en gedurendee dag bleefde index rond dit ni-
eau hangen.

Pc CBS-koersindex klom van
2^6»5 naar 197,5 punten. Van de
r* 1 noteringen konden 114 fond-
?el (43,7 procent) een winst boe-
*en-. terwijl 71 aandelen (27,2
Procent) verlies moesten accep-
ten. De handel was rustig te
{■oernen. In totaal bedroeg de t0-.~.e. omzet op de beursvloer f 1,5
/"'Uard, terwijl er in de aandelen-"°ek f 622 miljoen werd omge-

'le ogen waren gericht op de fi-
anciële waarden. Dit keer wa-

uin het niet de grootbanken, met
van de NMB-Post-

die bijzonder in trek waren
J de beleggers. Geruchten over
1 mega-fusie bij de verzeke-

a ars stuwden de koersen van
eJI"'cv. Nationale Nederlanden

Aegon omhoog. Amev maakte
°centueel de sterkste stijging

C n het drietal en klom met
1.90op f 60 (3,27). Aegon lag op, tweede plaats en verliet de

onuJSvloer met een plus van f 2
<£ ' 111,40. Nationale Nederlan-*n tenslotte telde er f 1,20 bij
qP f 73.
NlVmllend was de rally vanstt Postbank- In de ochtend
la ? ,dekoers al met f 0,90. Daar-
een te zich de opmars voort totv," niveau van f 51,40, een winstJ^f 1.50 (3,84 procent).

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen y.k. s.k
AEGON 109.40 111.40Ahold 126.00 126.60Akzo 130.40 130,50
A.B.N. 40.20 40.10
Ah-enta 152,90 153.00Amev. 58,iü 60,00
Amro A. in F. 88.40 88,60
Amro-Bank 80.60 80,00
Boisumij W. 75,00 75.70Buhrm.Tet. 61.30 62.10
C.S.M.eert. 79,30 79.70
DAF 34.70 35,10
Du.dt.Pelr. 131,50 132,00DSM 118,70 118,60
Elsevier 81.70 81.60Fokker eert. 41.20 42,10
Gist-Broc. c. 27,80 27.90HCS Techn. 12,60 12,60
Heineken 113,30 113,30
Hoogovens 79,10 79,30
Hunter Dougl. 96,60 97,40
Int.Muller 93,00 94,00
KLM 36,50 36.50Kon.Ned.Pap. 42,10 42.30Kon. Olie 144,90 145,40
Nat. Nederl. 71,80 73,00
NMB Postbank 49.50 51,40
Nedlloyd 99,60 99,60
Océ-v.d.Gr. 299.00 300.00Pakhoed Hold. 168,00 168,60
Philips 42,40 42,60
Rubeco 9940 99,10
Rodamco 79.80 79,90
Rolmco 96.60 96.10
Rorento 57,60 57 70
Stuik VMF 49.50 50,10
■Unilever 148,70 149 80Ver.Bezit VNU 105,00 104,50
Volmac Suftw. 48,50 4750
VOC 40,30 40Ï60
Wessanen 66,30 66 40Wolters-Kluwer 49,20 49.60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 73,80 74,20ACF-Holding 34.80 35.50
Ahrend Gr. c 238,00 236,50
Air Holland 27.20 27,20
Alg.Bank.Ned 41,40 40.70
ABN (div'9o) 39,40 39,50
Asd Opt. Tr. 19,70 19,70
Asd Rubber 5,35 5.45
Ant. Verlï. 410,10
Atag Hold c 95,00 95.00
Aut.lnd.R'dam 89,00 88,50
BAM Groep 94,00 93,00
Batenburg 89.70 89,80
Beers 134.00 134.00
Begemann 137,50 138,50
Belmdo 320,00' 320.00
Berkei's P. 5,10 5.25
Blydenst.-Will. 32,10 31,70
Boer De. Kon. 325,00 328,00
de Boer Winkelbedr. 63,20 63,60
Bols 166.50 168,50
Boskalis W. 14.40 15,20

Boskalis pr 18.20 18,00
Braat Beheer 45.30 45,40
Breevast 16.90 16.90
Burgman-H. 3300.00 3300.00
Calve-Delft pr 800,00 800.00
Calve-Delft c 973.00 980.00
Center Parcs 51,20- 51.00
Centr.Suiker 78.70 78.90
Chamotte Unie 6.70 6.70
Cindu-Key 246.00 258.00
Claimindo 315.00 318,00
Content Beheer 22.80 22.80
Cred.LßN 50,80 51,00
Crown v.G.c 90.00 89.00
Delft Instrum. 51.20 50.90
Desseaux 243.00 242.50
Dorp-Groep 33.50 34,20
DSMldiv'9o) 113.90 114,00
Econosto 339,00 341.00
EMBA 125.00 125.00
Enkshold. 118.00 118,00
Flexovit Int. 92,50 91,00
Frans Maas c. 103.00 103,00
Furness 134.00 136,00
Gamma Holding 83.00 83.00
Gammapref 5.90 5.90
Getronics 30.90 30.60
Geveke 46,60 46.50 e
Giessen-de N. 279,00 296.50
Goudsmit Ed. 396.00 395,00
Grasso'sKon. 137.00 137.50
Grolsch 153.00 150.00
GTI-Holding 200.00 198.00a
Hagemeyer 108.50 110,50
ldem',-div.'B9 '06.00 107,50
HAL Trust B 15.00 14,90
HAL Trust Unit 15.00 14,90
H.B.G. 184.00 183.50
Hein Hold 96,50 98.00
Hoek's Mach. 173,00 173.50
Heineken Hld 96.50 98.00
Holl.Sea S. LH 1,13
Holl. Kloos 472.00 505.00
Hoop Elf.bk. 11.00 10.80
Hunter D.pr. 4.50 4,45
ICA Holding 16.50 16,80
IHC Caland 42.10 42.70
Industr. My 214.00 213.50
Infotheek 26.50 27.30
Ingßur.Kondor 570.00 575,00
Kas-Ass. 47,50 47.50
Kempen Holding 15.20 15,20
Kiene's Suik. 1400.00 1400.00
KBB 68,70 69,20
KBB c. 68.40 69.00.
Kon.Sphinx 132.00 130.50
Koppelpoort H. 294,50 296,00
Krasnapolskv 195.00 195.00
Landré & Gl. 66.80 66,50
Macintosh 40.50 40,20
Maxwell Petr. 695.00 695.00
Medicopharma 61.20 61.70
Idem <div9o) 59.00
Melia Int. 6.20 6.40
MHV Amsterdam 18.90 22,00b
Moeara Enim 1215.00 1218.00
M.Enim 08-cert 15700.00 15800.00
Moolen en Co 27.50 27.50
Mulder Bosk. 76,00 76.00

Multihouse 7.70 7.80
Mynbouwk. W. 416,50 417,00
Naeff 300.00
NAGRON 48.80 48.80
NIB 619,00 619.00
NBM-Amstelland 19,20 19.10
NEDAP 369.00 369.00
NKF Hold.cert. 339.00 339.00
Ned.Part.Mij 41.50 41.50
Ned.Spnngst. 10000.00
Norit 1005.00 1010,00
Nutricia gb 74.00 79,00
Nutricia vb 81.20 86.00,
Nijv.t.Cate 91.50 92.00
Nijv.Cate d'9o
Oee-vdGr.divOO
Omnium Europe 14.20 14.10
Orco Bank c. 70.00 70,20
OTRA 222.00 222.50
Palthe 98.40 102,00
Philips div.'9o 41,00 40,80
Pirelli Tyre 32,90 33,20
Polygram 36.30 35,901'
Polynorm. 112.50 113.50
Porcel. Fles 180.00 180.00
Ravast 45.40 45.40
Reesink 74.00 74.30
Riva 50.00 50,00
Rivalcert.) 48,00 a 47.00
Samas Groep 67.00 69.00
Sarakreek 29.80 29.80
Schuitema 1330.00a 1280.00
Schuttersveld 44.50 44.70
Smit Intern. 70.00 69.80
Sfßankiersc. 22,90 22.80
Stad Rotterdam c 47.00 47.20
TelegraafDe 90,00 90.50
Text.Twenthe 349.50 348.00
Tuiip Comp. 36.70 36.00
Tw.Kabel Hold 154,40 153.20
Übbink 83.50 83.50
UnionFiets. 35.90 35.90
Ver.Glasfabr. 340.00 340.00
Verto 61.00 66.00
Volker Stev. 72.30 72.50
Vredestein 20.90 21,30
VRG-Groep 64,30 64.40
WegenerTyl 176.00 177.00
West Invest 24.30 24.00
West Inv. wb. 105.00 105.00a
Wolters Kluwer 196.00 197.00
Idem div'9o 48,70 48,80
Wyers 46,00 46,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.50 37.50
ABN Aand.f. 72.50 72.70
ABN Beleg.f. 57,00 56,20
ALBEFO 51.20 51,10
AldollarßFS 21.60 21,60
Alg.Fondsenb. 225.00 225.00
Alliance Fd 10.20 10.20
Amba 46.50 46.70
Amenca Fund 296,50 295.00
Amro Eur.F. 72,50 73.30
Amro Far E.F. 60.30 60.10
AmroNeth.f. 75,50 75.10
AmroN.Ani.F. 60.80 60.80

Amro Obl.Gr. 154.00 154,00
Amvabel 77.30 77,411
AsianTigersFd 63.80 63,50
AsianSelFund 48,60 48.60
Bemco Austr. 52,50 51,50
Bever Belegg. 6,00 6.20
BOGAMIJ 106.00 105.00
Buizerdlaan 42.00 42.80
CLN Obl.Waardef. 100.40 100.40
Delta Lloyd 42,40 43.40
DPAm. Gr.F. 24.90 24.80
Dp Energv.Res. 47,40
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMFrentefonds 59.10, 59.10
Eur.Ass. Tr. 10,20 10.40
EOEDuStInF. 293,00 d 295.00
EurGrFund 61,00 62.30
Euro Spain Fd 8,60 8,50
Gim Global 49,40 49,60
Hend.Eur.Gr.F. 221,50 220.00
Henderson Spint 66.00 66,00
Holland Fund 74.50 75.00
Holl.Obl.Fonds 116.00 116.00
Holl.Pac.F. 101.90 101,90
lnterbonds 495.00 495.00
Intereff.soo 46.60 46.60
Inteieff.Warr. 272.70 269,50
Jade Fonds 172.00 171,00
JapanFund 26.50 26.50
Jap.lnd.AlphaFd 10000,00 10600,00
Japan Rot. Fund yen 8600.00
Mal.Cap.F. $ 8.80 8.80
Mees Obl.Div.Fonds 97,50 97.50
MX Int.Vent. 52.80 52.50 a
Nat.Res.Fund 1390,00 1400.00
NedufoA 132.00 132.00
Nedufo B 135.50 135.50
NMB Dutch Fund 40.40 40.40
NMB Global F. 47.70 47.60
NMB Obhg.F, 34,80 34,60
NMBRente F. 100,00 101.50
NMB Vast Goed 38,00 38.40
Obam. Belegg. 219,00 218.50
OAMFRentef. 13.00 12.95
Orcur.Ned.p. 47,40 47,70
Pae.Prop.Sec.f. 45.80 45.80
Pierson Rente 100.60 100,50
Postb.Belegg.f. 51,60 51,60
Prosp.lht.High.lnc. 7,00 b
Rabo Obl.inv.f. ' 73.50 73.50
Rabo Obl.div.f 48,20 48,20
Rabo Onr.g.f. 84.50 84.40
Rentalent Bel. 133,20 133,10
Rentotaal NV 30,80 f 30.80
RG groen 50.50 50,40
RG blauw 49.80 49.80
RG geel 48.50 48,20
Rodin Prop.s 107,00 107.00
Rolincocum.p 91,50 91.50
SciTech 17,00 17.00
TechnoloKv F. 17,80 17.80
Tokvo Pac. H. 230.00 220.00
Trans Eur.F. 82.50 82.00
Transpac.F. 415.00 415,00
Uni-Invest 116.50 122.50
Unico Inv.F. 79.00 79.30
Unifonds 39.30 39,00
VWN 60,40 60.40
Vast Ned 129.90 130.00

Venture F.N. 41.00 41.00
VIB NV 87.80 87.80
VSB Mix Fund 51.00 51.10
WBOInt. 71.00 71.40
Wereldhave NV 203.00 203.00
Yen Value Fund 84.30 84.00

Buitenlandse obligaties
8--, EEGB4U) 98.20 98.20
3'nEngWarL 32.20 31.75
si EIB 65 99.60 99.60

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.00 36.50
Amer. Brands 64.00 65.10
Amer. Expres 26.70 26.60
Am.Tel.& Tel. 41.30 42.20
Ameritech 59.00 59.60
Amprovest Cap. 115.00
Ampiovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 27.70 28.00
Atl. Richf. 114.50 115.50
BAT Industr. 8.00 8.00
Bell Atlantic 91.70 93.10
BellCanEnterpr 42.20 41,30
Bell Res.Adlr 0.20
Bell Suuth 53.40 54.40
BET Public 2.60
Bethl. Steel 19.70 19.70
Bot-ing Comp. 72.00 73.00
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17.60 17,50
Citicorp. 24.30 24.60
Colgate-Palm. 58.50 58.50
Cuniin. Edison 34.00 34.30
Comp.Gen.El. 570.00 560.00
Control Data 18.70 19.10
Dai-IchiYen 2470.00 2370.00
Duw Chemical 66.50 66.50
Du Pont 38.50
Eastman Kodak 38.70 39.00
Elders IXL 2.90
EuroactZw.fr. 154.00
ExxonCorp. 45.60 46.00 'FirstPac.HKS 1,30
Fluor Corp. 42.50
Ford Motor 48.50 48.70
Gert. Electnc 63.60 64.50
Gen. Motors 47.40 47.80
Gillette 51.50 52.25
Goodvear 37.00 37.00
Grace & Co. 30.00
Honevwell . 87,00 88.00
Int.Bus.Mach. 104.50 104.25
Intern Flavur 58.70
Intern. Paper 52.00
ITT Corp. 52.50 52,60
K.Benson® 5171.00
Litton Ind. 73,50 74.40
Lockheed 35.60 36.50
Minnesola Minmg 83.00 84.50
Mitsub.Elecl. 1030.00
Mobil Oil 61,50 61.70
MorganS 35.60 36.40
News Corp Auss 10.90 11.10

Nvnex 80.40 81.00
OccPetr.Corp 27.40 27.50
Pac. Telesis 44.60 45.60
P.& O. © 7,0 i 7,00
Pepsicu 62.50 64.00
Philip Morris C. 39.60 40.30
Phill. Petr. 25.40 25.70
Polaroid 47.00 47.50
Pnvatb Dkr . 271.00 276.00
Quaker Oats 47.00
St.GubinFfr 570.00 571,00
Saralee 29.50
Schlumberger 49,75 50.10
Sears Ruebuck 38,50 38.70
Sonviveni 42.10 42.70Suuihw. Bell 54.50 55.60
Suzuki (yenl 916.00
Tandv Corp. 33.00 33,40
Texaco 58.80 59.00
Texas Instr. 37.20 37.70
The Coastal C. 30,70 30.50
T.I.P Eur. 1.136 1.86
Toshiba Corp. 1100.00 HSO.OÜd
Union Carbide 33.10
Union Pacific 68,80 70.70
Umsvs 15i0 15.40
USX Corp 35.113 35.30
US West 72.60 73.40
Warner Lamb. 103.75
Westinghouse 74,75 75.80
Woolworth 63.20 64,00
Xerox Corp. 55.60 56.00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 49,08 49.00
Am. Home Prod. 192.00
ATT Nedam 79.00 79.50
ASARCO Ine. 44.50
Atl. Richf. 219.00 218.50 d
Boemg Corp. 135.98 137.50dCan. Pacific 37.50 38.00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 30.00 30.00
Citicorp. 45.50 45.00
Colgate-Palm. 112.00 112.00
Cuntrol Data 32.00 33.00
DowChemical 126.00 127,00
Eastman Kodak 72,50 73.00
Exxon Corp. 88,00 89.00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electnc 121.00 123.00
Gen. Motors 89.50 90.00
Gillette 98.00 98.00 d
Goodyear 71,00 71.00
Inco 47,00
1.8.M. 197,00 198,00
Int. Flavors 118,00
ITTCürp. 119,00
Kroger 24,50 24.50
Lockheed 65.00 68,50
Merck & Co. 132.50 135,00
Minn. Min. 159,00 160.00
PepsiCo. 118.00
Phihp Morris C. 73.50 75.50
Phill. Petr. 47.50 48.00
Polaroid 82.M 83,50
Procter & G. 127.00
Quaker Oats 86,00

Schlumberger 94.50 95.50
Sears Roebuck 73.00 73.50
Shell Canada 62.00 62.50
Tandv Corp. 62,00 62,50
Texas Instr. 70,00 70,50
Union Pacific 133,50 134.00
UmsvsCorp 31.00 31.00
USX Corp 66,50 66.00
VaritvCorp 3.60
Westinghouse 145.00 146.50
Woolwoith 119.50 121,00
Xerox Corp. 97.00 98.00

Certificaten overig
Deutsche B. 812.00 819.00
Dresdner B. 427.00 424.00
HitachilóOOl 1100.00
Hoec-hst 305.00 304.00
Nestje 8500.00 8450.00
Siemens 787,00 786,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bubel 5,30 5,30
Bredero aand. 22,50 22.50
Bredero eert. 19,50 18.50
11 Bredero 21,50 b 22,50 b

LTV Corp. 1,50 1.50
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50
RSV. eert 0.89 0.91
7'»RSV69 86,50 86.50

Parallelmarkt
Alanhen 26,30 26.00
Berghuizer 34.20 33.00
Besouw Van c. 53.20 53,20
CBI Barin Oce. yen 1860,00 1860,00
Comm.Obl.F.l 94.40 94.50
Comm.Obl.F.2 93,90 93,90
Comm.Obl.F.3 94,70 94.60
DeDneElectr. 30.00 31.00 e
Dico Intern. 96.00 e 97,00
DOCdata 24,00 24,00
Ehco-KLM KI. 37.80 37,80
E&L Belegg.l 73,90 73.70
E&L Belegg.2 73,90 73.90
E&L Belegg.3 75.90 75.90
Free Rec.Sh. 31,50 31.70
Geld.Pap.c. 62.80 65.00
Gouda Vuurv e 100,00 100,00
Groenendijk 35,50 35.70
Grontmy c. 192.00 192.20
HCA Holding 52.70 53.00
Hes Beheer 247.00 252.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,30 3.35
Interview Eur. 8.60 8.70
Inv. Mij Ned. 50.20 50.00
Kuehnei-Heitz 49,30 49.00
LCI Comp.Gr. 84.00 83.70
Melle ' 280.00 313,80
Nedschroef 125.80 126.50
Neways Elec. 9,90 9.80 f
NOG Bel.fonds 31,60 31,70
pan pacific 10,60 10.60

PieMed. 11.90 1170
Poolgarant 9.00 9.00
SimacTeeh. 16.90 16,70
Shgro Beh. 52.50 52.50
Verkade Kon. 276.00
VHS Onr. Goed 14.50 14.70
Weweler 78.00 e 79.20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn c j93 40,00 168 5.30 5.20
abn p j93 40.00 185 4.10 4.00
aegn c apr 115.00 233 0.80 0,90b
aegn c jul 115.00 409 2.60 3.00
akzo c apr 135.00 157 1.20 1.30amev c apr 60.00 446 1.00 1.40
amev c jul 60.00 203 2.40 3.20
amro c apr 75.00 212 6.00 5.30
amru p apr 80.00 251 3.00
p'fl c apr 315.00 292 I.ooa
dfi c jun 200,00 210 1.60 a
coc c apr 285.00 163 5.70 b

.coc p apr 270.00 217 1.60 1.10
coc p apr 280.00 236 3.60
coc p jul 270.00 221 7.50 7.10
goud c mei 380.00 842 7.70 9.00
goud c mei 400.00 256 2.90
goud c mei 420,00 257 1.30 1.50
goud c aug 410.00 419 6.50 8.00
goud p aug 370.00 408 10.00 9,50
hoog c apr 80.00 301 2.40
hoog p apr 65.00 200 0.40
kim c apr 35,00 220 2.40
kim c jul 37.50 507 2,10
kim p jul 35.00 186 1.70
kim p jul 37.50 367 2.80
kim p jul 40.00 309 4.50 4.20
nedl c jul 110.00 269 4.10 4.50
nmb c apr 48.00 206 1.90 3.50b
nmb c apr 50.00 377 0.60 1.80
nmb c jul 50.00 273 1,70 2,50
nmb c jul 52.00 348 1.00 1.50
natn c apr 70.00 404 2.80 340
natn c jul 75.00 298 1.90
natn c jul 80.00 210 0.70
natn c j92 70.00 185 10.70 11.60
phii c jul 45.00 176 1.50
phil c 092 55.00 239 4.70 4.80
phil c 094 45.00 230 10.70 10.60b
phil p apr 35.00 339 0.20 a 0.10
phil p jul 47.50 200 6.70 a 6.50
phil p 094 45.00 212 8.80 8.50
olie c apr 150.00 244 1.00 1.00
voc c apr 40.00 172 1.50 1.50
voc p jul 40.00 427 3.10 3.50
voc p jul 42.50 193 5.00 a 4.50
voc p okt 37,50 194 4.00 a 3.00
wes c jul 70.00 229 2.30 2.10
wes p jul 60.00 200 2.70 a 1.70

aflaten gebieden-ex-du.
b=bieden h-laten-* ex-dr*.
c=ex-claim k gedaan^h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e gedaan-bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaait+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Campina Melkunie
tegen melkfles

. Van onze redactie economie
'IAAFTEN - Campina/Melk-
'nie, de grootste producent van
pnsumptiemelk in Nederland
iet niets in de terugkeer van de
lazen melkfles. Er wordt van
erschillendekanten aangedron-
en op het herinvoeren van de

fes omdat die minder schadelij-
fe effecten zou hebben op hetItilieu dan de kartonnen melk-
pakken.
fijdens een toelichting op de af-
jelopen jaar behaalde resultaten
Jsi mr W. Overmars, voorzitter
fan de hoofdirectie van Campi-
Jia/Melkunie zich ernstig zorgen
f maken over de milieudiscus-

sic die „rond onze verpakking is
onstaan. Wat nodig is een zinnige
vergelijking tussen de papier en
glas. Het is nog maar de vraag of
glas milieuvriendelijker is dan
papier. Er zijn deelstudies naar
verricht, maar een echte samen-
hangende studie ken ik niet".
„Verder", aldus Overmars is het
de vraag of de consument er wel

echt aan wil. Bovendien zijn die
flessen logistiek door de detail-
handel niet meer te verwerken".

Campina/Melkunie wil zelf gaan
onderzoeken wat voor verpak-
king, de consument van vandaag
en'morgen werkelijk wil. „We
kijken naar alternatieven, maar
we geloven helemaal niet dat de

consument de melkfles werke-
lijk terug wil". Het belang dat
Campina/Melkunie aan het mi-
lieu hecht blijkt volgens Over-
mars uit het feit dat het concern
inmiddels op directieniveau
iemand heeft aangesteld die zich
uitsluitend met het milieu gaat
bezig houden. „We zijn als indu-
strie voortdurend in de verdedi-
ging, dat moet anders worden".
„Overigens als straks zou blijken
dat de consument werkelijk
weeraan de fles wil, dat doen we
dat. Wij doen wat de cosument
vraagt. Onze produktiebedrijven
kunnen vrij eenvoudig weer wor-
den omgebouwd op glas", aldus
Overmars.

Akzo-CAO in impasse
Van onze redactie economie

ARNHEM - De gesprekken tussen
AKZO Nederland (23.000 werkne-
mers) en de vakorganisaties over de
invoering van een meer flexibele
verlofregeling en het sociaal conve-
nant zijn in de derde CAO-ronde in
een impasse geraakt. „Omdat we
geen brokken wilden maken, heb-
ben we het overleg maar geschorst",
zo zei A. Voerman van de Industrie-
bond FNV dinsdagavond namens
de vakorganisaties. „We gaan nu de

balans opmaken en volgende week
proberen het overleg opnieuw vlot
te trekken".

De bonden wilden akkoord gaan
met flexi-time (flexibele verlofrege-
ling) als AKZO bereid zou zijn bo-
ven het huidige aantal vrije dagen
nog eens vijf extra verlofdagen toe
te kennen. „Wij vreesden dat anders
de 38-urige werkweek zou wegsijpe-
len", aldus Voerman. „Met de vijf
extra dagen zou de werkweek bij
AKZO op ongeveer 36 uur uit kun-

nen komen. Dat voorstel heeft tot
een forse aanvaring in het overleg
geleid".

De bonden zijn van mening dat
Akzo te snel van stapel wil lopen.
De vakorganisaties willen zich nog
niet uitspreken over diverse criteria
voor het convenant. „Er is van beide
kanten het verlangen om in een
vroeg stadium onderwerpen be-
spreekbaar te maken. Maar we heb-
ben de ambities van Akzo moeten
temperen. Het lijkt ons verstandiger

om over het convenant een sumiere
tekst in de nieuwe cao op te nemen
en een en ander in de praktijk voor-
zichtig te gaan ontwikkelen", zo
verklaarde Voerman het standpunt
van de bonden.
In de derde onderhandelingsronde
werden wel resultaten geboekt over
de voorgestelde vijfploegendienst.
De gezamenlijke commissie van
Akzo en bonden is tot de conclusie
gekomen dat zon dienst technisch
en organisatorisch haalbaar is. Akzo
heeft daarbij wel de voorwaarde ge-
steld dat de invoering de onderne-
ming geen geld mag kosten, terwijl
de bonden van mening zijn dat de
werknemer daarvan geen financiële
consequenties mag dragen.

’Er komt pijn op alle niveaus’

Ondernemingsraad
Amro voorzichtig

BOEKELO - „Er komt pijn op alle
niveaus", voorspelt Willem Stolp,
de voorzitter van de Ondernemings-
raad Binnenland van de Amro.
„Van hoog tot laag en misschien
eerder hoog dan laag." Uitgerekend
in het nieuwste sociale plan tussen
vakbonden en Amro zijn regelingen
voor 'vertrekbeleid' getroffen, vol-

gens Stolp 'voor begeleid afscheid.
Zo dat al te denken geeft, verder
speculeren over personele gevolgen
van de fusie ABN-Amro wil Stolp
niet.
Ook Roy Kempces, voorzitter van
de Centrale Ondernemingsraad van
deAmro. uit zich voorzichtig. „Maar
er komen zeker grote verschuivin-
gen, zelfs voor specialisten, 't Wordt
één bank. En al heel gauw. Men
heeft haast; tegen het eind van het
jaarmoet de fusie al rond zijn."
Waar Slomp nog aan toevoegt, dat
beidt banken thans een tekort aan
middenkader hebben. Maar de ko-
mende maanden zal er naar zijn me-
ning van een 'zeer voorzichtig aan-
nemingsbeleid' sprake zijn. Gunstig
is dan wel, dat door de fusie nieuwe
functies ontstaan, maar voor de ad-
ministratieve sector maakt hij zich
grote zergen.

Bod 265 min
op Verkade

Van onze redactie economie
ZAANDAM/LONDEN - United
Biscuits heeft vanmorgen een bod
van ’ 265 miljoen uitgebracht op
Verkade. Het Engelse voedingscon-
cern wil ’ 400 per aandeel betalen.
De handel in Verkade-aandelen (ge-
noteerd aan de parallelmarkt) is gis-
teren stopgezet. Er zijn al geruime
tijd onderhandelingen gaande over
een vergaande vorm van samenwer-
king van de Zaandamse chocolade-
en koekfabriek en de Britse voe-
dingsmiddelengigant.

United Biscuits, gevestigd in de
Londense buitenwijk Middlesex en
genoteerd aan de beurs van Lon-
den, houdt zich hoofdzakelijk bezig
met. de produktie van snacks, diep-
vnespredukten, suikerwerk en bis-
cuits. I\fet het laatstgenoemde pro-
dukt is de Engelse onderneming
marktleider in het Verenigd Ko-
ninkrijk.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt f 22.970-, 23.470.
vorige I 22.550-/ 23.050 bewerkt ver-
koop ’ 25.070. vorige ’ 24.650 laten.

ZILVER: onbewerkt ’ 270-1 340, vori-
ge f 270-/ 340; bewerkt verkoop f 380 ,
luten. vorige 380 laten

Advieskoersen
amerik.dollar 1.86 1.98
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5.26 5.56
canad.dollar 1.58 1.69
deense kroon (100) 27.95 30.45
duitse mark (100) 110.00 114.00
engelse pond 3.00 3.25
finse mark (100) 46.10 48.60
franse frank (100) 31.90 34.65
griekse dr. (100) 1,05 1.25
ierse pond 2,87 3.07
ital.lire (10.000) 14.20 15.90
jap.yen (10.000) 118.00 124.00
joeg.dm. (100 nieuw) 13.25 18.00
noorse kroon (100) 27.60 30.}0
oost.schill. (100) 15.64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1.37
spaanse pes. (100) 1,67 1.83
zweedse kr. (100) 29.70 32.20
rwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.92725-1,92975
antill.Hulden 1.0600-1.09UÜ
austr.dollar 1,4380-1,4480
belg.frank (100) 5.4445-5.4495
canad.dollar 1.63625-1,63875
deense kroon (100) 29.520-29,570
duitse mark (100) 112.510-112.560
engelse pond 3.1275-3.1325
franse frank (100) 33.460-33.510
griekse dr. (100) 1.1225-1.2225
hongk.dollar (100) 24.5750-24.8250
ierse pond 3.0040-3.0140
ital.lire (10.000) 15.290-15.340
jap.ven (10.000) 121.53-121.63
nwzeel.dollar ' 1,1075-1.1175
noorse kroon (100) 29,140-29.190
oostenr.sch. (100) 15,9890-15.9990
saudi ar.ryal (100) 51.3250-51.5750
spaans* pes. (100) 1.7550-1.7650
surin.gulden 1,0600-1.1000
zweedse kr. (100) 31.215-31.265zwits.frank (100) 126.795-126,845 'e.e.u. 2.3000-2.3050

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196.50 197.5 e
id excl.kon.olie 188.80 189.90
internationals 199.10 199.90
lokale ondernem. 195.20 196.40
ld financieel 147.20 149.30
id niet-financ. 242.90 243.5(1

CBS-Herbeleggingsindex 11983=100)
algemeen 256.20 257.50
id excl.kon.olie 234,70 236.20
internationals 268,90 270.00
lokale ondernem. 241.50 243.10
id financieel 191.80 194.50
id niet-financ. 290.50 291.10
Stemmingsindex (1987=1001

algemeen 115.30 116.00
internation 114.50 114.9(1
lokaal 115.40 115.70
fin.insteil 108.20 109.90
alg..banken 107.20 108.30
verzekering 109.80 11:
niet-financ 117.60 118.10
industrie 117.50 118.20
transpopsl 133.30 13.

Identiteit
De samenwerking zal de positie van
Verkade op de thuismarkt verder
versterken, verwacht de onderne-
ming in Zaandam. Beide onderne-
mingen willen bovendien hun posi-
tie op het Europese continent uit-
breiden. Verkade wil wel zijn eigen
identiteit behouden en onder eigen
naam blijven handelen.

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

Akzo 130,50 (130.50)
Kon.Olie 145,40-145,60 (145,40)
Philips 42,50-42,60 (42.60)
Unilever 149.50-150.00 (149,80)
KLM 36.50'(36.50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het g<
menlijke gemiddelde:
Begin 2731.76 1189.37 214.66 1018.70
Hoogst 2755.63 1199.32 215.61 1026.81
Laagst 2716.22 1179.05 213.09 1011.73
Slot 2743.69 1189.90 214.66 1021.26
Winst
verlies + 6.75 - 2.67 - 0.38 <■ 0.41

Prinses op Huishoudbeurs

" Prinses Margriet heeft gisteren de Huishoudbeurs in de
RAI in Amsterdam geopend. Tijdens derondleiding han-
teerde zij ook even een decoupeerzaag. De beurs is nog
open tot en met zondag 8 april.

AUTOTELEFOON
HUUR-KOOP-LEASE

Inbouw en nummer binnen 1 dag.
Een jaar P.T.T. garantie.

Deskundig advies en inbouw.
Off. Inbouw Centre P.T.T.

Prijzen vanaf ’ 90,- p.m.
Gratis vervangende auto.

AUTRONIC B.V. 04492-3888
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Auto's

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. Golf GTi,
alles '83, in nw.st. ’ 5.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom.,
t'Bl, ’3.900,-; Volvo 244
GL t.'Bo, ’3.500,-; Ford
Fiesta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Dia-
hatsu Charade diesel, nw.
mod., 5-bak, t.'B4, ’ 6.900,-
Datsun Cherry t.'Bl,

’ 2.500,-. 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,-; Dat-
sun 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,-; Daihatsu
Charade KG, t.'B2, ’ 2.700,-
Mitsubsihi Colt t. '81,
’2.500,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’2.900,-; Renault 4
stationcar, geel kent. t.'B3,

’ 2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83
’6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.'79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4.900,-;
Golf Sprinter t.'Bl, ’3.100,-;
Opel Ascona 19 S, '78,
autom., ’1.400,-; Mazda
121 coupé bwj. '77 i. z.g.st.
voor liefhebber ’2.100,-;
Honda Prelude automaat t.
'81 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,-; Mitsubi-
shi Celeste 2000 GT '81

’ 2.900,-; Opel Rekord 2 Itr.
t.'B2 ’3.500,-; Datsun Vio-
let 5 bak, t.'B2, ’2.700,-;
Opel Kadett station, t'Bl,
’4.900,-; Simca bestel, '82,
’2.900,-; Opel Ascona t.
'80, ’2.700,-. Div. goed-
kope inruiiers, alle auto's
met nieuwe APK. Geopend
van ma t/m vrij van 9.00-
-19.00 uur, zat. tot 17 uur.
Inr. fin, gar. mog.
Fiat PANDA '85, iedere
keur. toegest. ’ 5.800,-. Tel.
045-424765, na 17.00 u.
Te k. Fiat FIORINO blauw
okt.'B6, 22.000 km, vr.pr.

’ 5.750,-. 04490-23995.
FiatTIPO 1.6 DGT, bwj. '89,
antraciet. Tel. 045-454653.
Ford SCORPIO 2.9iGL '88,
zilvergrjs, schuifdak, ABS.
Smeets Mercedes-Benz
Geleen. Tel. 04490-46333.
Ford SCORPIO 2.8iGL '86,
automatic, schuifd. Smeets
Mercedes-Benz Geleen.
Tel. 04490-46333..
Te koop weg. bedr. auto
Ford SIERRA sedan 2.01 4-
drs., m. kat., bwj. '88, km.st.
32.300, pr. ’22.500,-. Tel.
045-254785.
Ford ESCORT 1600 Sport,
oud model, bwj. 81 sport-
wielen 5-bak, zilvermet.,
deze auto is als nieuw, APK
'91, ’2.900,-. 045-323178.
Ford GRANADA 2100 GL D,
nieuwe motor, 20.000 km,
pap. ter inzage, bwj. '83,
APK '91, auto in perf.st.
’3.450,-. 045-323178.
Te k. FORD Siërra combi
2,3 D, bwj. '83, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-213637.
Te k. Ford CAPRI bwj. '79,
2.3 L, APK gek. tot '91. Tel.
04490-53054, na 18.00 uur.
Ford TAUNUS 1600 L 4-drs.
bwj. 11-77 i.g.st. ’650,-.
Dorpsstr. 19 Bingelrade.
Tek. Ford ESCORT 1600 D,
bwj. '85. Inruil mogel. Div.
extra's. Tel. 04490-23085.
Te k. Ford TAUNUS, 2 liter,
6 cil., bouwjaar 77, APK tot
11-'9O, tebevr. 045-727339
Te k. weg. bedr.-auto Ford
ESCORT 1.3 CL, 62.000 km
10-'B6, nw. model, i.z.g.st.
vr.pr. ’12.900,- Tel. 04742-
-3511.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
type '81, APK, kl. groen, 4-
drs, Demstr.26,Hoensbroek
Honda PRELUDE autom.,
bwj.'B2, APK 02-'9l, als
nw. ’4.950,-. 045-316940
Te k. Honda ACCORD cou-
pé, grijs-met. Bwj.'Bo, APK
gek., te bevr. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.
Honda ACCORD 4-drs. type
'80, APK, i.z.g.st. ’1.850,-
Tel. 045-720951.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Kleine open VRACHT-
WAGEN, Mazda E 1600
Pick-up Benzine bwj. '84,
als nieuwe laadbak, dubb.
lucht, APK, i.z.g.st.
’4.500,-. 045-323178.
Te koop MERCEDES 190
D, jan. '85, 93.000 km,
stuurbekr., alarm, cv.,

’ 26.500,-. 045-253593.
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
METRO 1.3 Surf wit, 8-'BB,
37.300 km. Smeets Merce-
des-Benz Geleen. Tel.
04490-46333.
METRO 1.3 Magie, wit, 5-
89, 29.500 km. Smeets
Mercedes-Benz. Tel.
04490-46333.
MINICOOPER special 1100,
bwj. '80, APK-gek., vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04405-1733.
Te koop MINI Spec. Vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-253522
(na 18.00 uur).
Te k. MINI 1100 autom. APK
'91, bwj.79, pr.' ’ 1.500,-,
tel. 045-270988.

MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’ 1.450,-.
Tel. 04406-12690.
Mitsubishi LANCER 4-drs.
1200 GL, LPG-install., APK
'91, bwj. '82, ’2.350,-. Tel.
045-323178.
Mitsubishi SAPORRO GSR,
'83, evt. mr. mog. Tel. 045-
-322741.
Te koop Mitsubishi COLT
Eterna, z.g.a.n., eind 84.
Tel. 04490-29217.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
turbo diesel, '84, APK 2-'9l,
vr.pr. ’5.750,-. 045-319328
NISSAN Micra 1.0 SDX bwj.
'87, 1e eig. 73.000 km, APK
1-2-'9l. Tel. 043-631678.
Opel OMEGA 2.3 GL Diesel
'87, beigemet., schuifd.,
trekh. Smeets Mercedes-
Benz Geleen. Tel. 04490-
-46333.
Opel OMEGA 2.3 LS Diesel
'88, sedan, 5-bak, wit.
Smeets Mercedes-Benz
Geleen. Tel. 04490-46333.
Opel KADETT 1.6 Diesel
'88, sedan, 5-bak, wit.
Smeets Mercedes-Benz
Geleen. Tel. 04490-46333.
Opel SENATOR 2.5 i auto-
matic '86, wit, centr. vergr.,
getint glas. Smeets Merce-
des-Benz Geleen. 04490-
-46333.
Te k. Opel CORSA 5-drs.
mei '88, 28.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-422253.
Opel KADETT 1.8 S kl. wit,
10-'B7, LPG, br. velgen,
66.000 km, verk. in abs. nw.
St. ’ 14.750,-. 045-423265.
Opel REKORD Stationcar,
LPG '83, goudkl. luxe uitv.
i.z.g.st. Tel. 04450-1505.
Opel KADETT 1300, 3-drs.
bwj. '81, APK i.z.g.st.
’2.950,-. 045-323178.
Opel CORSA 1.2 S TR, bwj.
'83, blauw, 2-drs., 97.000
km, ’6.500,-. Na 19.00 uur
04490-26760.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'78. Tel. 045-416032.
Te k. Opel KADETT, 1978,
i.g.st. vr.pr ’ 1.500,-. Roze-
str. 210 Heerlen na 18 uur.
Te koop Opel CORSA 1.3 S,
bwj.'B6, i.z.g.st. Prijs n.o.t.k.
Tel. 04490-75425.
Te k. Opel REKORD 2 liter,
autom. APK gek., vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-231633.
Stationcar Opel KADETT 12
5, '80, APK3-'9l, ’2.650,-.
045-322619.
Opel KADETT HB 12S bwj.
8-'B2, 3-drs. kl. goudmet.
APK 4-'9l, i.st.v.nw.,

’ 4.950,-. Tel. 045-259809.
PEUGEOT 309 XE Allure,
mrf" '88, vr.pr. ’17.000,-.
Tel. 045-313295. Olmenstr.
6, Landgraaf.
PEUGEOT 305 bestel diesel
bwj.'B2. Tel. 045-315199.
PEUGEOT 504 Coupé V6,
vele extra's, '79, 5-versn.,
mosgr.met., ’ 5.900,-. Tel.
045-212365.
Te koop PEUGEOT 205 GR
Diesel, bwj. '84, vr.pr.
’11.500,-. Tel. 04493-4184
Te k. van part. PEUGEOT
205 KR, bwj. 05-'B5, 39.000
km, metallic, met radio. Tel.
04405-2171.
RENAULT 18 TL Stationcar,
aug. '83, APK gek.,
pr.n.o.t.k., i.z.g.st. Tel.
04492-5391.
SUZUKI Jeep SJQ 410, kl.
rood, 1983, geel kent.,
cabrio plus hardtop, en ex-
tra's. Tel. 04455-1489.
Te k. Suzuki ALTO, bwj. '84,
bijz. mooi, met stereo-inst.,
vr.pr. ’ 6.750,-. 04493-4184
Te k. Toyota STARLET De
Luxe bwj. '80, APK 13-2-
-'9l, zeer mooi, ’1.950,-.
045-218925.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bej. '79, i.z.g.st., vr.pr.
’1.950,-. Tel. 045-726008.
Tek. GOLF 1600 CC bwj. 5-
86, 5 gang, 1e eig., i.z.g.st.
Heigank 13, Landgraaf.
VW GOLF 1.6 C kl. rood,
12-'B7, 1e eig., verk. splin-
ternw., km. 61.000,
’15.750,-. 045-423265.'
Te koop PASSAT Variant,
bwj. '83, div. extra's,
’9.800,-. Tel. 045-462843.
Te k. Golf CABRIO v.a.

’ 10.600,- geh. in nw. st.
Speedstar 04490-43941.
Te k. VW Kever CABRIO v.a
’10.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
Te k. VW GOLF LX diesel,
bwj.'B3, als nw., kl. wit, APK
gek., vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-312354.
Te k. VW SANTANA bwj. '85
APK 21-02-91. Tel. 04454-
-3420, na 18.00 uur.
Tek GOLF GTi, 1978 i.g.st.,
rood, vr.pr. ’2.500,-. Roze-
str. 210, Heerlen na 18 uur.
Te koop VW GOLF D 5-drs.,
5-versn. bwj. '86, als nw. In-
sula 52, Heerlen.
Te k. VW-GOLF 1100, bwj.
'78, APK3-91, verk. i.z.g.st.
Vr.pr ’ 1350,-045-228398
Te k. GOLF GTI bwj. '80, kl.
wit, nwe. 15" ATS-velgen en
banden, radio-cass., APK
tot 07-03-91 i.z.g.st. Tel.
04454-5836/4147.
GOLF GLS 1300, rood, 3-
drs. '79, APK '91, vr.pr.

’ 1.950,-. 045-319328.
Z. zuinige VW POLO S bwj.
7-'Bl, APK 3-'9l, kl. rood,
wegenbel. ’ 86,-. i.z.g.st.

’ 3.750,-. Tel. 045-259808.
Volkswagen GOLF GTI bwj.
'80, i.pr.st., kleur zwart, tel.
04759-1028.
Volkswagen GOLF Diesel,
81-7978, tel. 04759-1028.

VOLVO 440 DL 1.7 met
spoiler, kl. rood, bwj. '89, pr.
n.o.t.k. Na 18.00 uur 04755-
-2010.

Te k. van Volvomedew.
VOLVO 345 DL 1400,
5-speed, mei '89, 9.000 km.
Tel. 045-728537.
Te k. VOLVO 343 DL autom.
bwj. '78 i.z.g.st., APK 3-'9l,
pr. ’ 1.350,-. Tel. 045-
-310427 of 045-314967.
T.k. geweldig mooie, zuinige
VOLVO 66 GL automatiek
(km.st. 8.000), kl. zilvermet.,
APK '91, pr. ’3.750,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
VOLVO 360 inj.'B7. I.st.v.
nw. Elke keuring toegest.
Zeer voord. 04490-12138.
T.k. v. Volvomedew. VOL-
VO 440 GL, rood, km.st.
plm. 20.000, bwj. 5-'B9, pr.

’ 24.500,-. 04490-25351.
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 '88 aut.; Opel Kadett 13
5 '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.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Inruil: Suzuki Piek Up '81;
Ford Transit Piek Up diesel;
Volkswagen pers. Bus '83;
Ford Transit Diesel '84-80;
Ford Transit Benzine '87, en
diverse andere bestelwa-
gens. P.M. Interauto Imp.
Export, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028. "Te k. gevr. OPKNAPAUTO.
Tel. 045-225913.
Opel KADETT 1600 HB GT
5-drs. '85; Mini 1000 HLE
'83; Mitsubishi Starion Turbo
EX excl. auto, sport '82;
Pontiac Sunbird Notchback
6 cyl. schakel '83; Ford Es-
cort 1600 Ghia 5-drs. '81.
Autobedrijf M.Hogenhout,
Wilhelminastr. 146 Hoens-
broek. Tel. 045-215557. In-
ruil, gar. en financiering.
Te k. LPG-installatie Vialle
voor Opel Manta 2.0 S, bwj.
'81 en voor Ford Escort 1.3
L bwj. '82, per stuk ’ 300,-.
Tel. 04404-1317.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

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 i GT'B6; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '86; Mazda .
323 HB 1.3, 5-drs. '86; Maz-
da 323 HB 1.1 LX '87; Maz-
da 323 HB 1.3 Sport'B7 2X;
Mazda 323 HB 1.5 GLX au-
tom. '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '86; Madza 323
HB 1.3 DX '83. * Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '86; Mazda
323 1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. Mazda 323
Estate 1.7 GLX diesel '88. *
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Kadett '85, '86 en '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. ' BMW
315 '81; Honda Civic 1.2 '82;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6 L '84; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Ford Escort 1.3
CL'B6; Peugeot 405 SRI 1.9
9-10-'B7; VW Golf 1.6 CL
'85; VW Jetta '87. Goedkope
inruiiers; Datsun blue bird
1.8 autom. '81; Opel Ascona
'79; VW Polo '77. Inruil, ga-
rantie en financiering. Pale-
migerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te k. Ford CAPRI, 2 Itr S,
bwj. 79, pr. ’ 1.950,-. Tel.
045-726008.
Te k. Opel KADETT 1600
diesel HB, bwj.'B2, ’ 3.950,-
-inr. mog. Tel. 045-726008.
Te k. Opel Kadett CABRIO
v.a. ’ 11.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
Te k. PEUGEOT 205 GE
Sedan 1100, bwj.'Bs, i.z.g.st
Tel. 045-422089

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

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Onderdelen/ace.

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

Motoren
Te k. Yamaha CROSSMO-
TOR 1986, 500 cc. Tel.
04493-3440.
BMW R 80 RT, '85, 31.000
km., i.g.st., kl. bord.rood,

’ 11.900,-. Tel. 045-314209

" BMW 315, '82, ’6.500,-,
prima in orde, inruil motor
mogelijk. Rekers Motoren,
Ganzeweide 177, Heerlen.
Tel. 045-215375.

(Bromfietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

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

* Kortingen op diverse fietsen.

l~S^ WÜly RekerS Fiets en Schaatssport fljb
Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.

HONDA MTS, 1987, met T.k. MOUNTAINBIKE, Giant
verz. ’ 1.000,-. Mgr. Lem- Gold Rock, mod. '90, met
mensstr, 36, Nieuwenhagen garantie. Tel. 045-242669.
Te k. SUZUKI TS 50 X, bwj. Te k. VESPA Ciao met ster-
'B7, weinig gel., i.z.g.st., vr. wielen, i.z.g.st. Mesdagstr.
pr. ’1.750,- met helm, na 38, Heerlen, na 16.00 uur.

Brunssum'' E"e'aan Te koop PUCH Maxi ’ 575,-Brunssum. Jamaha DT 175 CC ’ 850,-.
Te koop gevraagd DAMES- Tel. 045-271494.
BROMMER; snorbrommer RACEF|ETS te ruil tegenen papegaai. 045-321231. brommer. Tel. 045-218633.
De mooiste Mountainbikes 1
beneden de ’ 1000,- de Gi- Watersport
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le- Te k. SPEEDBOOT 4.20 l„
verbaar bij Rens Janssen, 35 pk Johnson, i.z.g.st., div.
Ganzeweide 54-56, Heerlen extra's. Tel. 04490-44757.
Tel. 045-211486. Te koop surfplanken compl.
NIEUW excl. voor Heerlen ALPHA 130F, 2.95 mtr.,
en Hoensbroek Panasonic 160F3.3 mtr. mei '89; ren-
race- en mountainbikefiet- fiets Koga Myata 12 versn.
sen bij Rens Janssen, Gan- en sp.bord., verl. maat 59,
zeweide 54-56, Heerlen, alles in nw.st. Pr.n.o.t.k. Tel.
Tel. 045-211486. 045-217787.

Sport & Spel

Opheffings-uitverkoop
Golfaanbieding
Alle Golfclubs nu ’ 50,- per stuk

Alle merken
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Tel. 045-459230.

Fitness-stunt
Body-trimstation, ’ 749,-nu voor ’350,-
Buikspierbankje, ’ 109,- nu voor ’ 89,-
Halterschijven per kg. ’ 2,80 nu voor ’ 2,50

Halterstangen:
* Kort ’ 21,50 nu voor ’ 15,00
* Gebogen ’ 54,-nu voor ’40,00
" Lang ’ 60,- nu voor ’ 45,00

enz., enz
Smash Sportspeciaalzaak

Theaterpassage 122, Kerkrade, tel. 045-459230.

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

-r u ota^aoawamo Te k. dubbelwandige houtenTe huur STACARAVANS op recr BUNGALOW met alge-
ïï"}P 9̂ waaD 2ee. [ H hele inboedel op prachtigeïn^.f^^nfn^Vön camping te Kimrooi. Pr.
6 nainiQfA2i,onl* ’l7 500,-. Inl. na 18.00 uuruur 01181-1882. 078-159040.

Caravans/Kamperen
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. 3 pers. TOERCARA-
VAN Contructam IT 320,
met z.g.a.n. voortent, kachel
en koelkist. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.

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

’ 700,- voorjaarskorting
vanaf f 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 k. TOURCARAVAN s-
pers. Burstner de luxe, m.
rondzit, ringverw., douche-
ruimte, ijskast en kachel,
gew. 800 kg, nieuwe PVC-
voortent (nog niet gebruikt)
bwj. '87, pr. ’11.000,-.
Tel. 045-323178.
Te koop 4 pers. KAMPEER-
AUTO inruil motor event.
mog. Tel. 045-740406, na
18.00 uur.
Te k. CARAVAN Dethleffs
Nomad 390 HK, bwj. '88,
rondzit m. eindkeuk. en
voort., gew. 644 kg, 3 x
gebr., als nieuw, vr.pr.
’12.500,-. 045-242216

Kontakten/Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03

Privéhuis Michelle
Wip 'ns binnen!!!

Nieuw Pasealle en Sandra
045-228481/045-229680

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'fobn 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14 -Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19

' Sex-intervieuws 06-320.322.00
50 et p/m

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07
Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Stom He"
Wij vinden het gewoon lekker'

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

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

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

Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

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

Marion is terug! (Geop. v.a. 14.00 uur).
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.
Goedkoop is duurkoop

want een echte dame kan niet in de reclame
Madame Butterfly

En haar frisse lente-bloempjes
Tevens leuk buffetmeisje gevraagd

04492-1934, Hommert 24, Vaesrade.d

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

-06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

* * *
Annetje

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 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PÖRNOKALENDER 1990

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

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Zakenmensen

kiezen hun privé-adressen
bij bem. Buro Venus.

Inschr. dames. 043-257229.

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

Je moet
fantastisch

zijn...
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

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

live-info: 013-321395.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

045-326191
Escortservice. All-in.

Haremmeisje
Jennie's hete droom. Maar

als ze zon avontuur
meemaakt is het...heter.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden
sexrelatielijn

06-320.320.44
Ron aarzelt.
Homo

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

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

Het kijkgat
Rob zit in dekast als Ine een

vreemde man verwent.
De kick voor Rob en Ine.

06-320.323.84 - 50 et p/m

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

ze het ook ondergaan.
Geboeid

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

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

uiterste
06-320.326.91 - 50 et p/m

Fanny is niet
lesbisch

maar als mevrouw haar zo
streng onder handen neemt,

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

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
tippelbox 06-320.326.66

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

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.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Privé en escort
045-720916

Brigitte
Privé 045-254598.

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

Tel. 045-423608.
Sex Kennismakingslijn

allemaal kanjers
06-320.328.03

Ze is mooi, sportief en...
getrouwd, maar met de

vriend van haar zoon wil ze
het

eindeloos
beleven.

06-320.326.93 - 50 et p/m
Maak snel nieuwe
vriendinnen

flirt-box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Els komt voor Life met een

wildvreemde man.
De band loopt

uitkleden
beginnen maar...
ze aarzelt en...

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

manege is komen er 2
mannen, die weten wat

dresseren
is

06-320.321.30 - 50 et p/m

Contactburo
Geleen

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

Nieuw!! De afspreekbox,
meiden

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

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

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 Ct p/m
Kristal gebroken? Mevr.

straft het knappe meisje met
het minirokje en die mooie

benen.
Lesbisch

06-320.329.25 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

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

Vooruit, over de knie!
Dan merkt deruwe man hoe

klein haar
Turnslipje

is. 06-320.326.72 - 50 cpm
Partnerruil met meerdere

paren. Wisselen maar. Van
allemaal de...

Hoogtepunten.
06-320.326.71 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 - 50 Ct p/m

Frank is erbij als Ellie voor 't
eerst

Lesbisch
vrijt. Hij ziet ze bezig. Mag

hij meedoen...?
06-320.330.52 - 50 Ct p/m

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Super
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op

06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere

verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m
S.M. Hoge hakken en een
tanga'tje en een strenge

man. Als droom hete
Werkelijkheid

wordt knielt ze...
06-320.330.61 - 50 et p/m

De mooie
slanke vrouw

zoekt ze uit. Stevige knullen,
totdat ze plots zelf wordt ge..

06-320.329.23 - 50 et p/m
S.M. Een knap jong stel kan

het alleen als een
Strenge

man ze naar zijn zolder jaagt
om daar te... Life

06-320.330.51 - 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 lijf sexbox,
daar durven ze ook en...jij

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

Discreet sexcontact! Bel de
afsprakenlijn

06.320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete meisjes
06-320.328.00

Rosie-relatielijn
Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 et p/m)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hun "naakf-foto's.
Geen studiowerk, maar
thuis in de slaapkamer.

Lifesex
is goed als ze de band

compleet vergeten.
06-320.330.09 - 50 et p/m

Een knul sport .
Naakt

tussen de bosjes. Hij weet
dat die man hem volgt. En

dan plots... Kom hier jij.
06-320.329.22 ■ 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Privé
Tel. 04406-41916

Nieuw!! Ook zaterdi
Noenda

Met assistentes, SM
slavin 04492-5605

Buro Elvira
Voor 'n priveadres. D
aanw. Tel. 045-4193
Privé Cherr

Ma.di.wo. van 10-19 u
vrij. 10-22 u. 045-462

Met 2 nieuwe meisjj
6 Splinternieuwe mei!
2 lesbische meisje ai

Privé
Yvonne

Ook weekends geope
Ma.-za. 11-23 u. zond

24 u. 045-425100 kerk

Attentie Attentie

Contactbui
Yvonne

Deze week speciale a
en veel nieuwe adres!
Vrangendael 154, Sitt

Tegenover Fortuna-st»
Tel. 04490-23203;

Diana esc<
tel 045-320$

Astrid
Privé ma.-vr.
045-231429

Trio...hardies
06.320.326.18, 50 c.p
2 hete vrouwtjes vooj;
Jonge, volslanke vroi

ontvangt thuis
045-729101,

Joyce
Privé en escort

ma-woe 12-24 uur, do
12-22 uur. Zeer aantre'

lijke prijzen, tel 045-41 J

Party-Line
Maastrich

06-320.327.4
<Baybox

Maastrich
06-320326.4!

50 ct.p.m.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Deni!
4 leuke dames. Industri'
13 Kerkrade-W. v.a. 12

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr^

Anita
Privé en escort, ooK

zaterdags. 045-35254*
(Huis)d leren

HONDENTRIMSALON Honde-, kippen- en Ko>
Charèl, St. Hubertuslaan 10 NENHOKKEN vanaf ’ ■■

Terwinselen. 045-423400. Houtbouw Übachs, Ey9
Prachtige Perz. KATER, kl.

3

zwart, 10 mnd. oud met Vink' TeL 045-460252
stamboom. Tel. 045-421707 Te k. Mechelse HERD
Te k. SCHARRELKIPPEN, J^PS, l
met hele snavel. Moonen, f^. voor afnchting. J

moois. Tel. 045-250210. teel. lei. wa^^di..——. : TZZZZ " BOEMERS, Yorkshire 'Mooie grijze KEESPUPS rlers Walem 11A, Schü1
met stamboom, tel. 045- Geul. Tel 04459-1237^s^°^ Te k. COLLIE-teef, 1 jr. <*Te k. PUPS, kruising Bou- met stamboom, kl. trygo'l
vier-Mech. herder, ontw. pr. ’ 450,-. Parallelweg '045-221832, na 18.00 uur Wylre.

In en om de tuin
KARREWIELEN alle maten 1e soort GRASZO0

weggeefprijzen. Hand.on- ’3,50 p.m2va. 50 m 9,
dern. de Kasteellaan, Kas- thuisbezorgd. Ook hele'
teellaan 104, Heerlen, tel. aanleg goedkoop. Ook v
045-727488 uw sierbestrating en %—~ ten. Bel voor 'ri* vrijblij^e
Te k. Geïmpregneerde ter- offerte. Tel. Q45-323178>
ras/tuintegels. Bielzen R st mjni ro z<
Geïmpregneerd tuinhout. d |ei |anten <c
Nationale HOUTHANDEL h

, * T inb<J
einl*§ 4,Heer,en- STOKKERMANS, Ess^Tel. 045-711052 weg 70, Ten EsschenJ^

Te k. grote polyester Vandaag nog modder.)
L-vormige VISVIJVER, zand, morgen GW
Locht 159 Kerkrade. Tel. Graszoden v.a. ’ 3,25 K

045-410985 m2. Jaweil 045-256423^/
Huwelijk/Kennismaking __^s

Dansen voor 't iets ouder publi^
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag

Dansen met live orkest j
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek^^
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Heer 48 jr. zoekt kennism.
met serieuze DAME van 35
tot 50 jr. om een vaste rela-
tie mee op te bouwen. Brie-
ven met foto en event. tel.nr.
o.nr. B-4083 L.D., Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.

Zij 46 jr., sport., d. _\f
verzorgd uiterl., soms n*'^
lijk, soms ondern. Hou*"1' e
gezelligh. ook in 9eZ„ <0eband. Afkomstig uit 9 ■#milieu, is natuur en rr| .<
bewust, zkt. dito VRIE^ j
50 jr. en hij wil na P lrn' 05
samenwonen en is zo k^
tief ingesteld dat hij na
loop van tijd weer fÉ
huwelijk aandurft. Meeóetact. van mensen die op

Q p\
adv. kunnen ingaan. "„$
B-4071 LD., Postbus J

6401 DP. Heerlen _^^A
Opleidingen-—-— . —— r—rrrïZcOfi,

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor allé 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 CHAUr-n-- 3
DIPLOMA CCV-B sta'^jj
maart a.s. Cursus Q^t. 3'
ke stoffen start datuf" ,0r
maart a.s. Opleiding " air
lux ■ auto-vrachtauto .
hangwagen-autobus-^ yje<'
ker-oplegger. F A J* er*
keersschool Leo °';L|#
Reeweg 139, Lanoy
Tel. 045-312558. N V̂e-
to rijcompact cursus,
8 weken uw opleidinj^^

Voor Piccolo's zie verder pagina 22
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Nieuw Wasa-museum
Het was de schuld van een Hollander. Dit
wordt in Zweden nog altijd beweerd. Als
scheepstimmerman Hendrik Hybertsson,
geboren in de Lage Landen aan de Zee,
zijn werk een beetje beter had gedaan was
het oorlogsschip Wasa op 10 augustus
1628 nooit met man en muis vergaan. Op
het moment dat het op zijn eerste reis de
haven van Stockholm verliet, zou er iets
mis zijn geweest met de stabiliteitvan de
boot. Nu, ruim 350 jaar later, is diezelfde
Wasa een van de topattracties in Stock-
holm. Zeker als straks, op 16 juni, het
nieuwe gebouwde Wasa-museum zijn
deuren opent. Nadat het schip op 24 april
1961 na een spectaculaire operatie vrijwel

geheel intact werd geborgen (in timmer-
technisch opzicht moet Hybertsson een
meesterstukje hebben afgeleverd), stelde
men het ten toon in een tijdelijk museum.
Daar was de toeloop zo groot dat werd be-
sloten het schip onder te brengen in een
nieuw gebouw.

Wandelen zonder bagage
De formule is min of meer uitgevonden in
Nederland. En overgenomen door het bui-
tenland. Wandelen en/of fietsen van hotel
naar hotel zonder last van valiezen en rug-
zakken. Die namelijk, worden door de ho-
teliers per automobiel naar de volgende
pleisterplaats gebracht. Een aardige mo-
gelijkheid om van een dergelijk soort
dienstverlening te profiteren, biedt de
Oostenrijkse provincie Voralberg. Daar is
een wandeltocht uitgezet van circa hon-

derd kilometer die in negen dagen kan
worden afgelegd. Er wordt begonnen in
Schwarzenberg en het einddoel is Brand.
Een beetje getraind dient men wel te zijn,
maar de route is uitgezet over goed beg-
aanbare paden. De negendaagse kost (ho-
tel/half pension) circa 976 gulden en wie
alleen logies en ontbijt wil hebben, kan al
voor 790 gulden terecht. Info en reserve-
ringen: Voralberger Landesreisebüro,
6900 Bregenz, Jahnstrasse 13, Oostenrijk,
telefoon 09-43-5547-22089.

Accuratesse van informatie laat soms te wensen over

Overdaad aan reisboeken
"'s men een winkel als die van spe-
">üst Allert de Lange op het Dam-

i% in Amsterdam niet meerekent,
istond de afdeling reisboeken van
* gemiddelde Nederlandse boek-. 'nkel tot voorkort uitweinig meer

i*n een plank of drie. Die toestand
\ eft zich de laatste jaren danig ge-
bigd. Nu de gemiddelde vakan-
banger meer wil dan alleen maar

het strand liggen, krijgt hij ook
'6er behoefte aan informatie overet land, de streek of de stad die hije2oekt.

*t probleem doet zich nu echtervoor dat
| toerist op weg naar bijvoorbeeld Tur--1,'e door de bomen het bos niet meer ziet.
j^ee jaren terug was er over dat land

' boek in de Nederlandse taal te krij-

' **; nu wordt men er onder bedolven.Als'tekenen niet bedriegen, staat Tunesiëdelfde lot te wachten. Zodra de aan-
van het vakantievierende volk zichJJrnasse op een bepaald land richt, vin-. I de uitgevers wel iemand die er een

*<"" woorden aan kan wijden. Of dit de
scuratesse van het boek ten goede komt,
*nt te worden afgewacht. Temeer daar
* meeste uitgevers niet bereid zijn, he-
erlijke honoraria uit tekeren voor werk
't geweldig veel onderzoek vereist. Er is
i.erigens een uitweg. Men kan boeken
JjZijn uitgegeven in Engeland en Duits-J1*"! (landen die op het gebied van reisgid-.■* een veel grotere traditie hebben) dom-
x'B vertalen. Zoals Elmar heeft gedaan
l 6* de uitstekende serie 'Landscapes 0f...'
r* Sunflower Books uit Engeland. De
SekjeS zijn opgebouwd uit een grootaan-
.' trips voor zowel wandelaars als auto-mobilisten en vooral die eerste categorie
l* 1 met de serie die in Nederland 'Wegwij-,r v00r...' is geheten, uitstekend uit de
i eten kunnen. In de serie verschenen
*.rt geleden(op een uiterst handzaam for-
.^at) de deeltjes Corsica, Tenerife en Sa-
°s- Prijs 24,50 gulden per stuk.

" Rome: 'Castel Sant'Angelo' ofwel de Engelenburcht

Kloeke delen
i tjA dezelfde uitgeverij wordt sinds enige
| g ook de serie 'Reis-Handboeken' uitge-

t^en. De kwaliteit van de over het alge-
ifin vrij kloeke delen verschilt hier enar, maar bekocht hoeft de reiziger zich

iL^-t te voelen. Alle boeken verschaffen
\,. 'ezer een macht aan informatie. Turkije
iJ*. Robert van den Graven spant in dit
jp'eht de kroon (prijs 44,50 gulden). Het
(J;en uitstekende handleiding voor die-
jC.en die op vakantie naar dat land gaan.

BJfere, zojuist verschenen, boeken in
Use reeks (prijs 34,50 gulden) zijn Sint
Hj^iten/Saba/St. Eustatius, Californië-evada/Arizona en Tunesië.

Aardigeserie
d<A bijzonder aardige serie reisboeken is
'ka°or uitgever Bruna uitgegeven reeks
t)uer n nou...'. Het recept is even spitsvon-

eenvoudig: Laat een Nederlandse
irj bent (meestal een journalist) een boek
V 0 en over de stad waar hij woont of
Wt"t?e- Nu werclen Koen Corver en Ro-
Ijj , Briel aangezocht om 'Neem nou Ber-
be, te componeren. De heren hadden de
■^""ekkelijke Pech dat Ju*st °P het mo"
i* nt dat hun boekje op de pers lag De
v[j Ur werd geslecht. Met veel kunst en
g^S^erk is men er nog in geslaagd die
Üe nkwaardige negende november op
tjj °irislag te memoreren maar in de tekst
Üenest zo snel een aantal wijzigingen wor-
§e aangebracht dat van volledigheid
h\ n sPrake meer kon zijn. Wie daar over-
V*1 wil kijken (en waarom niet), heeft
li Voortreffelijk boekje in handen. Prijs:

'a° gulden.

Kunst en geschiedenis
"VQx.
6en ""Os is van oudsher een uitgeverij met
Wej ëfoot reisboekenfonds. Er komen zo-
Verip.*ePkleine, in een borstzak passende

Kies vandaan als forse, van een harde

kaft voorziene 'bijbels. Tot die laatste ca-
tegorie moet zonder meer 'Rome eeuwige
stad' worden gerekend. Een degelijk, door
professor J. Timmers geschreven boek,
waarin de nadruk ligt op kunst en geschie-
denis. Timmers die zich terzijde liet staan
door de ook al zeer geleerde drs. E. Kur-
pershoek, is geen mozaïek, geen arcade en
geen absis ontgaan. Van het boek (prijs
47,50 gulden), dat kort geleden geheel
werd geactualiseerd, gingen eerder al vijf-
tigduizend exemplaren over de toonbank
en een betere aanbeveling lijktnauwelijks
mogelijk.

Allert de Lange, boekhandel in Amster-
dam maar ook uitgever, bedacht enige tijd
geleden een serie die recht voor zn raap
'Allert de Lange Reisgidsen' is geheten.
Het zijn boekjes die niet groter zijn dan
een pochet, slechts 12,50 gulden per titel
kosten maar niettemin vrij veel informatie
verschaffen. Daar is de opzet - alles wordt
opgedist op alfabetische volgorde; van ac-
commodatie tot ziekenhuizen dus - mede

debet aan. Ook de bezienswaardigheden
worden op die manier behandeld. Nadeel:
wie zijn of haar bril eens een keer vergeet
kan ook de tekst van de boekjes vergeten.
Het zes-punts lettertje laat zich moeizaam
lezen. Reeds verschenen boekjes: Franse
Atlantische kust, Hongarije, Lanzarote,
Marokko, Provence en Tunesië.

Voordelig reizen
Bij Allert de Lange verscheen in de serie
'Voordelig Reizen' zojuist ook Andalusië
(34,50 gulden). Koen Aartsma heeft zich
voor uitgeverij Gottmer al eens eerder met
soorgelijke boekjes bezig gehouden, maar
ondanks zeer gunstige kritieken was de
belangstelling niet echt groot. Merkwaar-
dig, want als men zich met de aanschaf
van een boekje veel geld kan besparen,
moet men het natuurlijk niet laten. Wel-
aan: De Lange waagt opnieuw een poging
en Andalusië is een eerste aanzet. De hele
provincie lijkt door de schrijvers (Heike
en Andreas Stork) te zijn afgestroopt. Men
mag zich alleen afvragen hoe lang de ge-

noemde prijzen (hotelkamers voor 35 gul-
den per nacht bijvoorbeeld) 'goed' blijven.
Zeker in een land waar de prijzen omhoog
vliegen.

Lange Walen...
Uitgeverij Mingus.tenslotte heeft wat En-
gelse reisboeken laten vertalen en die de
naam 'Ontdek Landelijk...' meegegeven.
Zojuist zagen achtereenvolgens de delen
Italië, Frankrijk en Spanje het licht (prijs
27,90 gulden). Het zijn vrij forse boeken
met opzich fraaie en aparte routebeschrij-
vingen. Veel toelichting wordt er echter
niet gegeven. Het is een beetje 'lange ha-
len vlug thuis. Oftewel: men suist van de
ene plaats naar de andere. Voorbeeld:
over Siëna (Toscane) zou met gemak een
trilogie kunnen worden volgeschreven.
De Schrijver van 'Ontdek landelijk Italië'
kwam echter niet verder danniet eens een
hele pagina. Dit maakt het allemaal wel
erg oppervlakkig.

rob van den dobbelsteen

tijdje vrij

toeristisch kortEctenbrochures, uitgegeven door in Ne-
and gevestigde verkeersbureau's zijn

.-gst actueel en derhalve een uitsteken-
! aanvulling voor reisboeken die de
■Hiwste ontwikkelingen niet altijd kun-ta volgen. Vooral op het gebied van
Fessen, prijzen en transport geven de
öchures een zo goed als compleet beeld.
'Juist zijn onder meer verschenen: Lu-
"nburg (te bekomen bij de Luxemburg-
Ambassade, afdeling toerisme aan de"■ssaulaan 8 in Den Haag); Frankrijk Va-

htiegids (boekhandel en warenhuis -
" gulden); Denemarken Reisjournaal
*ens Verkeersbureau, Postbus 372,Hl CJ Den Haag); het Zwitserland Ma-
rine (Zwitsers Verkeersbureau, Post-
"s 20001, 1000 HA Amsterdam); Groot-"ittannie als Watersportland (Brits Toe-
"tenbureau, Auroragebouw vijfde ver-
ding, Stadhouderskade 2, 1054 ES Am-
Wam); meerdere vakatiegidsen overe*gië (Belgisch Verkeersbureau, Heren-Scht 435, 1017 BR Amsterdam) en het
""orwegen Reisboek 1990 (boekhandel -

14,95 gulden). De brochures dienen schrif
telijk te worden aangevraagd.

Grootste speeltuin Europa
Eerst wordt er een gelukslint stuk gere-
den en vervolgens gaan er honderd bal-
lonnen met gratis toegangsbewijzen de
lucht in. Openingsfeest van De Linnaeus-
hof in Bermebroek, door directeur Grijp-
stra al jarenlang aangeduid als Europa's
grootste speeltuin. De festiviteiten vinden
plaats op 28 maart en er worden twintig
milieuvriendelijke voertuigen (die door
trapkracht moeten worden voortbewo-
gen), in gebruik genomen.

korte toer
ZATERDAG 31 MAART
MAASTRICHT: Antiek en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Poppenbeurs in Maaspaviljoen
van 10.30 - 16.30 uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
MAASTRICHT: Expositie wer-
ken Charles Pekelharing in res-
taurant Galerie. VAALS: Exposé
tic schilderijen van Math.
Schrouff in Oude Watermolen
(Kasteel Vaalsbroek).
BORN: Expositie werken Lizette
Kunnen in Hotel Bom.
VALKENBURG: Weekend
markt in de Geulhal van 10.00 tot
18.00 uur.
Expositie werken Jean Hoenjet
in Hotel Tummers.
STEYL: Internationale expositie
Paaseieren in missiehuis St. Mi-
chael van 10.30 tot 17.30 uur.
Expositie orchideeën in Jo-
chum-Hof van 10.30 tot 17.30 uur.
HASSELT (B): Tuinbeurs in de
Grenslandhallen van 10.00 tot
20.00 uur.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

Tal van unj.iboererJ
07ider,ie?nen in het I
'stille' seizoen ver
buiten hun 'domai-U
ne' goodwillreizen. |
Met debedoeling zic/i
zélf maar beduidend
méér nog hun wijnen
te promoten. Zo deed
enkele dagen geleden
JEAN-FRANCOIS
ASSÉMAT, uit de
oeroude wijnstreek
Gard op de westelij-
ke oever van de Rhö-
ne, Limburg aan. In
zijn bagage voerde
hij uiteraard zijn
wijnen mcc. Witte,
rosé en rode Lirae's,
producten van zijn
domein 'Castel Qua-
lou'. Als liefhebber
van jonge,fruitige
wijnen verraste hij
mij vooral met zijn
Lirac 'rouge classi-
que'BB. Een aromati-
schewijn van Grena-
che-, Cinsault-, Sy-
rah- en Mourvèdre-
druiven als een
warm saluut uit de
zonovergoten regio van Avignon.
Een mooie jongen,zogezegd. Rui-
kend onder meer naar bittere
amandelen, opgegroeid in droge
en stenige grond. Ook anderen in
het Limburgse raakten onder de
indruk van deze wijn. In wijn-
handel BECKERS/TIMMERS
(Sittard) bijvoorbeeld. Daar re-
sulteerde dekennismaking in een
zakelijke overeenkomst. Met an-
dere woorden: hij is daar in Sit-
tard te koop. ledere wijnbouwer
heeft zijn eigen verhaal. Zo ook
Jean-Francois Assémat. Hij is de
kleinzoon van Marie Pons-Mure.
Samen met haar man Charles
kwam zij in de zestiger jaren te-
rug uil Algerije. Zoals andere
'pied noirs' trachtte zij in de
wijnbouw een nieuw bestaan op
le bouwen. Zekocht een oud 'do-
maine' onder de rook van het
oude Roquemaure en plantte
nieuwe wijngaarden aan. Na
verloop van tijd besloot zij haar
produkt te presenteren op een in-
ternationale wijnmarkt in Ma-
con. Echter, haar domein had
nog geen naam. Marie besloot
gaard en wijnen te identificeren
met het kasteeltje van Sneeuw-
witjeen de zeven dwergen en liet
dan ook in deze kontekst een eti-
ket ontwerpen. Toen men zich
van hogerhandkwam overtuigen
ofhet kasteeltje wérkelijk wel be-
stond en ervoer dat dit niet het
geval was, verbood men Madame
Marie het etiket-mét-kasteeltje te
voeren. „Verwijderen of een
streep door de tekening", kreeg
zij te horen. Madame Marie werd
boos en voegde ogenblikkelijk de

daad bij hel woord. Vinnig trok
zij met potlood een kruis door het
getekend kasteeltje en beet de in-
specteur toe: ,Js het dan zó
goed?". De man knikte instem-
mend. Zo komen de etiketten op
flessen van het 'Domaine de Cas-
tel Qualou' aan het kruis door het
getekendkasteeltje en resulteerde
dit in de loop der jarenin een bij-
zonder merkteken. Overigens,
'Qualou' betekent in het Arabisch
'iets dat niet bestaat. Marie Pons
droeg een jaar geleden ongeveer
de leiding van het wijngoed over
aan haar kleinzoon Jean-Fran-
cois (in Bordeaux afgestudeerde
oenoloog), zoon overigens van
Jean-ClaudeAssémat. Eigenaar
van twee andere Lirac-domei-
nen: 'Les Carriques' en 'Des
Causses' en voorzitter van het
'syndicat vinicole de Lirac'.
Jean-Francois Assémat komt dus
uit een goed nest.

" Jean-FrancoisAssémat.

ZONDAG 1 APRIL:

ELSLOO: IVN (afd. Elsloo) -
middagwandeling omgeving
Elsloo. Vertrek 14.00 uur vanaf
Botanische Tuin in Kasteelpark
Elsloo.
WIJLRE: IVN (afd. Meerssen) -middagwandeling omgeving
Stokhem. Vertrek 14.00 uur van-
af parkeerplaats achter kasteel
Wijlre.
EIJSDEN: wandeling - oriënta-
tietocht Kon. Oude Harmonie.
Vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur
vanafdeK.0.H.-zaal (Prins Bern-
hardstraat 4, Eijsden).
THORN: Koffieconcert door Jo-
séKalthof (sopraan) en Constant
Notten (piano) in Golden Tulip
hotel om 11.30 uur. Recital van
liederen van Schubert en Wolf.
Toegangsprijs 5 gulden, inclusief
koffie. Reserveren: 04756-2341.
SPAUBEEK: Luikse markt in
Multifunctioneel Centrum van
10.00 tot 18.00 uur. Info: 045-
-324112.
VAALS: Expositie schilderijen
van Math. Schrouff in Oude Wa-
termolen (Kasteel Vaalsbroek).
BORN: Expositie werken Lizette
Kunnen in Hotel Bom.
MAASTRICHT: Expositie wer-
ken Charles Pekelharing in res-
taurant Galerie. VALKEN-
BURG: Weekendmarkt in de
Geulhal van 10.00 tot 18.00 uur.
Expositie werken Jean Hoenjet
in Hotel Tummers.
STEYL: Internationale expositie
Paaseieren in missiehuis St. Mi-
chael van 10.30 tot 17.3Q uur.
Expositie orchideeën in Jo-
chum-Hofvan 10.30 tot 17.30 uur.
HASSELT (B): Tuinbeurs in de
Grenslandhallen van 10.00 tot
20.00 uur.

WOENSDAG 4 APRIL
LANAKEN (B): Wandeling De
Sparrentrippers. Vertrek tussen
14.00 en 17.00 uur vanaf de Paro-
chiezaal in Neerharen/Lanaken.
Afstanden: 5 en 10km. Info: 043-
-625713 en 09-32-11-715613.

WK-voetbal weerhoudt
vakantieganger niet

Reisorganisatoren verwachten dat het aantal zomerboekingen, in
weerwil van het wereldkampioenschap voetbal, dit jaar zal toene-
men. De angst van sommigereisorganisaties voor een terugval in juni
door het WK voetbal is, volgens G. Couvreur (ANVR), ongegrond.
,Elk hotel, pension en camping heeft tegenwoordig televisie. Wat is
nu leuker dan samen met landgenoten in het buitenland naar het WK
te kijken". Reisorganisatoren wijzen overigens op de toenemende
tendens der laatste jaren dat steeds later wordt geboekt. De reiziger
zélf blijkt zeer te spreken over dereisorganisaties. Uit een onderzoek
van de Consumentenbond kwam naar voren dat 92 procent 'tevreden'
is over de verzorging van de vakantie.

Kastelenroute in
nieuwe vorm

De kastelenroute Midden-Lim-
burg, een toeristische route van
125kilometer langs een achttien-
tal kastelen en landgoederen, is
in een nieuwe, volledig herziene
versie uitgegeven.

Vanaf het WV-kantoor in Roer-
mond voert deroute in noordelij-
ke richting via Swalmen naar
Reuver. Daar gaat men met het
veerpont de Maas over en verder
tot Kessel. Vervolgens voert de
route in zuidelijke richting langs
de plaatsen Neer, Haelen, Hom,
Baexem, Grathem, Panheel,
Thorn en Stevensweert naar Ohé
enLaak om via deRoerstreek te-
rug te keren naar Roermond.

De kastelen en landgoederen lig-
gen meestal verscholen in de na-
tuur, op plekjes.die niet zo ge-
makkelijk vindbaar zijn, een ge-
geven dat de route extra aantrek-
kelijk maakt. De kastelenroute
nieuwe vorm is vanaf 2 april ver-
krijgbaar bij alle VW's in Mid-
den Limburg. Prijs: 3 gulden.

(ADVERTENTIE)

[. | -, 4| | T HOTEL HEERLEN.
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Nederlandse tv brengt spektakel in september op het scherm

Eigen songfestival
voor Scheveningen

an onze showpagina-redactie

-HEVENINGEN - „Sche-
ringen krijgt vanaf sep-
>"nber voor een bedrag van
"rn één miljoen gulden
-rlijks een Songfestival

grote, internationale al-
fe," aldus John de Mol sr,
'f ex-Songfestival-zanger,
'der van Linda en tv-pro-
■cent John jr. en ook di-
cteur van de stichting Co-
**r.us, die de belangen van
"t Nederlandse lichte lied
■hartigt.

'er jaar sleutelde John sr. aan

* formule van het festival:
'aalf Nederlandse componis-
■* en tekstdichters krijgen een
'Hodiging om voor twaalf uit 64
""den te selecteren vedettes
lr*gs voor het festival te schrij-

tv-zender Nederland 1 wordt
* Scneveningse songfestival-
""der. Een oud ideaal van me
**-t in vervulling," kan De Mol
°Js meedelen. „Nu na VARA en
W ook de NCRV medewer-
"*g heeft toegezegd zijn er er ze-
-6r van, dat het festival de ko-
'ende jaren drie dagen lang

op tv komt. En mis-
zien in nog wel meer landen."
e Haagse wethouder Martini

er aan toe, dat Scheve-
"■gen helemaal een 'Europese

van formaat' zal zijn
s komend jaar ook nog een

Filmfestival zal worden
6°rganiseerd.,e Mol: „Ons Songfestival zal
r et te vergelijken zijn met het
,l*rovisie Songfestival of het

Het gaat de al-
Le krijgen van wereldberoem-i* festivals als dat van Sopot,
i"*t, Malta en Seoul. Ik ben daar
L*k geweest om tekijken hoezij
?' doen en de wereldfestivalor-IJ^-satie FIDOF staat pal achter

trotste geldschieter is voorlo
fg het Casino van Schevenin

gen, het grootste van Nederland,
dat nog steeds elk jaar meer be-
zoekers telt. Een aanvraag voor
een bijdrage uit het Culturele
Fonds voor de Omroep werd af-
gewezen. De Mol: „Het Neder-
landse lichte lied valt volgens de
Mediawet niet onder cultuur."
Een speciale jury is al sinds okto-
ber vorig jaar bezig om vocalis-
ten uit de 64 bij de FIDOF aange-
sloten landen te selecteren: De
twaalf uitverkoren artiesten („ze
moeten allemaalop een ruime er-
varing kunnen bogen") moeten
twee in hun land gemaakte songs

meebrengen en ze zullen in
Scheveningen van Engelse tek-
sten speciaal voor het festival ge-
componeerde Nederlandse lied-
jes moeten zingen.
Het Nederlandse Metropole Or-
kest zal samen met een 'backing
group' onder leiding van Harry
van Hoof de vocalisten in het
Scheveningse Circus-theater be-
geleiden.

Er zijn prijzen te winnen als een
gouden microfoon (De Mol:
„Echt goud"), gekoppeld aan ’10.000 en tweede en derde prij-
zen van 6.000 en 3000 gulden.

In totaal is"er 18.000 gulden aan
prijzengeld beschikbaar.Een staf
van 70 werknemers zal er tijdens
de festivalweek voor zorgen, dat
alles volgens plan verloopt.

„We hopen natuurlijk, dat er ook
internationale tv-belangstelling
voor het festival gaat ontstaan en
dat platenmaatschappijen de
winnende songs wereldwijd
gaan verkopen. Maar daar is
niets over te voorspellen," aldus
De Mol, die gesteund wordt door
een breed Schevenings festival-
comité: „Eerste doelstelling is de
promotie van het Nederlandse
lied in het buitenland op effectie-
ve wijze te bevorderen."
„Wij steunen het festival omdat
het Den Haag en de badplaats
Scheveningen stevig internatio-
naal zal promoten," aldus de
Haagse wethouder Martini, die
deel uitmaakt van het festival-
bestuur.

De twee halve finales worden
donderdag 13 en vrijdag 14 sep-
tember en de finale wordt zon-
dag 15 september via Nederland
1 uitgezonden.

" Harry van Hoof begeleidt met zijn Metropole Orkest de
kandidaten tijdens het nieuwe Songfestival in Schevenin-
gen.

Songfestivalwinnaar
krijgt voortaan tien mille
»k Van onze rtv-redactie
i3ftLEN - Aan het winnende
iv -je van het nationale songfes-
,ejT' van 1991 zal een premie wor-
m gekoppeld van tienduizend
oen. De bonus geldt als een,

et ja stimulans voor bekende
iqx erlandse componisten en
i^^riters om mee te doen aan
)^*andelijke liedjesevenement.
10lI0l heeft Conamus-directeur
"■üau de Mol senior bekend ge-

01L 'Sens De Mol wordt het de

hoogste tijd dat bekende Neder-
landse componisten op eigen ini-
tiatief kwalitatief hoogstaande
inzendingen maken voor het Ne-
derlandse songfestival. De Mol
zegt, dat Conamus dit jaar ge-
noodzaakt was om vier compo-
nisten tegen betaling te vragen
een liedje te schrijven. De Mol:
„Het aanbod van de ongeveer 370
liedjes, waarvan het merendeel
gemaakt is door welwillende
amateurs, was dermate slecht
dat we er met moeite zestien goe-
de songs uit konden halen. We

moeten nu deworst voor de non
dekar houden om de componis
ten te motiveren."

Bekende componisten en produ-
cers als Eddie Ouwens, Peter
Koelewijn en Hans Vermeulen
hadden dit jaar geen inzending
gemaakt voor het songfestival.
Laatstgenoemde deed dit later
toch, op verzoek van Conamus.
Vermeulen vindt, dat het tijd
wordt dat er een vergoeding
wordt betaald voor een songfes-
tivallied. Zo ook Eddie Ouwens:
„Het kost je meestal veel geld,
terwijl het niks oplevert."De Mol
vindt evenwel, dat de grotecom-
ponisten goede liedjes moeten
bewarenvoor het songfestival en
direct moeten uitbrengen op
plaat.

THE COOK, THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER
Engeland/Frankrijk 1989. Regie:
Peter Greenaway. Met: Richard
Bohringer, Michael Gambon,
Helen Mirren,. Alan Howard
e.v.a. In: Lumière Maastricht.
Een dief komt met zijn vrouw en
zijn bende iedere avond dineren
in 'Le Hollandais', een gigantisch
theatraal restaurant, waar een
andere gast de minnaar wordt
van de eerdergenoemde vrouw.
De diefkomt pas laat achter dit
minnespel en zweert de man te
zullen doden.

OS CANIBAIS
Portugal 1988. Regie: Manuel de
Oliveira. Met: Luis Miguel Cin-
tra, Leonor Silveira, Diogo Doria
e.a. In: De Spiegel Heerlen en
Filmhuis Sittard.
Geheel gezongen film over Mar-
guerite, die verliefd is op de
schatrijke graaf D'Aveleda. Hij
houdt ook van haar maar draagt
een vreselijk geheim met zich
mee, dat pas in de 'huwelijks-
nacht wordt onthuld.

DO THE RIGHT THING
V.S. 1989. Regie: Spike Lee. Met:
Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby
Dcc, Spike Lee e.a. In: Filmhui-
zen Roermond en Venlo.
Flarden straatleven in en rond
een pizzeria in Lee's eigen woon-
wijk, het multi-etnische Brook-
lyn, New Vork. Behalve de hitte
op straat is er een onderhuids
broeien, dat vrij plotseling tot
een gewelddadige uitbarsting
komt.

BLACK RAIN
V.S. 1989. Regie: Ridley Scott.
Met: Michael Douglas, Andy
Garcia, Ken Takakura, Kate
Capshaw e.a. In: Forum Sittard.
Nick Conklin, detective bij de
New Yorkse politie, moet een Ja-
panse moordenaar afleveren bij
de politie in Osaka. Bij aankomst
in Japan ziet de gevangene kans
te ontsnappen en wordt Conklin
aan een Japanse detective ge-
koppeld om dezaak op te lossen.
Daarbij raken ze verzeild in een
machtsstrijd tussen rivaliseren-
de Yakuza-groepen.

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
Regie: Pedro Almodóvar. Met:
Carmen Maura e.a. In: Wijn-
grachttheaterKerkrade.
De man waarmee Pepa al jaren
samenwoont is er plotseling van-
door. Hij heeft alleen een bood-
schap achtergelaten met het ver-
zoek zijn spullen in een koffer te
pakken. Maar Pepa laat het er
niet bij zitten en probeert hem op
allerlei manieren te spreken te
krijgen. Moderne communicatie-
middelen en de kloof tussen
mannen en vrouwen zijn de in-
grediënten voor deze frisse
Spaanse komedie.

show

Angela Groothuizen presenteert 'De Uitdaging'

AVRO heeft opvolger
voor 'Wedden Dat'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Angela Groot-
huizen, ex-Dolly Dot zangeres,
wordt in het winterseizoen
AVRO-presentatrice. De omroep
heeft een nieuw programma-idee
aangekocht en hoopt daarmee de
kijkers van Wedden Dat... terug
te krijgen. De nieuwe program-
ma gaat 'De Uitdaging' heten en
een weddenschap staat centraal.

'De Uitdaging' wordt een specta-
culair programma waarin de pre-
sentatrice en de weddenschap
voor een goed doel, centraal
staan. Angela Groothuizen krijgt
steeds 36 uur de tijd om een wed-
denschap te voltooien. Natuur-

lijk duurt de uitzending niet zo
lang, maar er wordteen compila-
tie van haar bezigheden uitge-
zonden. De weddenschappen
kunnen binnenkort door het pu-
bliek worden ingestuurd.
Volgens het hoofd amusement
van deAVRO, Lex de Rooi, is het

niet de bedoeling dat het publiek
weddenschappen bedenkt waar
individuen beter van kunnen
worden. Het moeten weddschap-
pen zijn met een sociaal of cultu-
reel doel. Als voorbeeld wordt
gegeven: 'Laat Angela Groothui-
zen binnen 36 uur van nog te re-

cyclen papier tienduizend mop-
penboekjes drukken. De op-
brengst van die boekjes gaat dan
naar milieudefensie. Het is dus
niet de bedoeling dat mensen
gaat wedden dat Angela binnen
36 uur een garage naast hun huis
kan bouwen.
Angela Groothuizen is door de
AVRO binnengehaald na een
screentest. Lex de Rooi noemt
de ex-Dolly Dot 'een schot in de
roos. Het programma wordt
voor de AVRO geproduceerd
door Harry de Winter van IDTV.
In Engeland loopt de show al
succesvol onder de naam 'Chal-
lenge Anneka'. De eerste afleve-
ring is in november te zien.

Ex-Dolly Dot Angela
Pothuizen: door de AVRO
inengehaald na een
'eentest.

Roch &roll-boek moet uit dehandel
Van onze showpagina-redactie

ALMELO - Het door 'Diwa
Records & Books; Dick
Waanders' uit Almelo uitge-
brachte boekje 'Rock & Roll
Herinneringen' moet uit de
handel worden genomen. Dat
heeft de president van de Al-
melose rechtbank mr. Drewes
in kort geding bepaald.

In het boekje had Waanders
met naam en foto onder de
titel 'Mijn intieme ontmoetin-
gen' een hoofdstuk opgeno-
men over zijn vroegere vrien-
din, Dorothea Huff uitDeven-
ter. De vrouw heeft de tekst
echter niet geschreven en ook
geen toestemming voor opna-
me gegeven.
Waanders is slechts in het be-
zit van een door Huff geschre-
ven kladblaadje waarop zij in
nog geen 100 woorden be-
schrijft hoe zij van Chuck
Berry drie handtekeningen
heeft gekregen. Het verhaal in
het boek is echter aanzienlijk
uitgebreider en er worden 'in-
tieme' bijzonderheden over
die ontmoeting vermeld.

Volgens mr. Drewes hoeft
Huff dat niet te dulden. In het
Veronicablad is een recensie
van het boekje verschenen
waarin o.a. staat „Dorothea
Huff vertelt hoe zij de hand
van Chuck Berry, die zo bril-
jantaan de snaren plukt, een
keer in de 'wee wee hours'
over haar achterste voelde
glijden". De president beveelt
Waanders in het blad een ad-
vertentie te plaatsen, waarin
melding wordt gemaakt van
het vonnis.

Twee voor Twaalf
UTRECHT- De kans is groot dat
Twee voor Twaalf, de vroeger zo
populaire VARA-quiz, binnen
een jaar weer op het scherm te
zien is. De omroep onderzoekt
mogelijkheden om de quiz in
eigentijdse vorm uit te gaan zen-
den. Astrid Joosten, die per 1 ok-
tober bij de VARA in dienst
treedt, wordt genoemd als moge-
lijke presentatrice.
Het veelbekeken televisie-spel-
letje werd vanaf 1970 tot decem-
ber 1981 uitgezonden. Joop
Koopman was gedurende die elf
jaar de presentator. Een kandi-
daat moest met behulp van een
assistent en de encyclopedie de
quiz-vragen zien te beantwoor-
den.

Nieuw soloprogramma
Van Adèle Bloemendaal

Van onze showpagina-redactie
ALKMAAR - Adèle Bloemendaal komt het komende theaterseizoen
opnieuw met een soloprogramma naar de Nederlandse schouwbur-
gen. Na haar vorige programma 'Adèle in Casa Blanca' brengt zij nu
de voorstelling 'Adèle op de Orinoco'.
De teksten die ze gebruikt komen van onder anderen Jan Boerstoel,
Frans Mulder en Jacques Klöters, met wie ze het programma ook sa-
menstelt. De bijbehorende composities worden geleverd door Martin
van Dijk en Torn Barlage en de regie heeft Kees Prins.
Adèle zal zich laten zien als wereldreizigster, op de vlucht voor Ara-
bieren in de woestijn, die in de Oriënt-Express Russische roulette
speelt met de vice-consul van Frans Guyana en die overal de gebaan-
de paden poogt te verlaten, op de hielen gezeten door hordes westerse
toeristen.

" Adèle Bloemendaal: na Casa Blanca nu op de Orinoco.

WERTHER
Spanje 1986. Regie: Pilar Miró
In: Wijngrachttheater Kerkrade.
Vrije interpretatie van Goethe's
'Die Leiden des jungen Wri-
thers'. Een vertalingvan alle mo-
gelijke gevoelens van melancho-
lie, radicalisme, liefde en dood.

THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
Turner, Danny De Vito e.a. In:
H 5Heerlen en Cinema-Palace
Maastricht.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

DEAD POETS SOCIETY
V.S. 1989. Regie: Peter Weir.
Met: Robin Williams, Robert
Scan Leonard e.a. In: H5Heerlen
en Cinema-Palace Maastricht.
Op een zeer Engels aandoende
exclusieve kostschool in Ameri-
ka anno 1959 wordt de gevestig-
de orde verstoord door John
Keating, de nieuwe leraar En-
gels. Gortdroge lessen over rijm

en metrum in de Engelse poëzie
maken plaats voor oefeningen in
onafhankelijk denken. Onwen-
nig proeven de leerlingen het
nieuwe motto 'pluk de dag' en le-
ren de smaak ervan waarderen.

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

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

actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn Co-
ninx. Met: Urbanus, Jan Decleir,
Herbert Flack, Bea van de Maat,
Willeke van Ammelrooy e.a. In:
H 5 Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht, Royal-Microßoyal
Echt, Roxy Geleen en Forum Sit-
tard.
Urbanus raakt als Koko Flanel
verzeild in de reklamewereld en
ontpopt zich tot ieders verbazing
tot een veelgevraagd fotomodel.

kinderfilms
OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht en Studio Anders Ge-
leen.

MIJN LEVEN ALS HOND
In: Kinderfilmhuis de Spoel
Heerlen; v.a. 8 j.

PIPI LANGKOUS
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht; v.a. 5 j.

JUNGLEBOOK
In: Royaline Roermond.
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"Katleen Turner en
Michael Douglas in de
relatiekomedie 'The war
of the Roses'.

films
door Gemma Wildenberg
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1 Vandaag, morgen en overmorgen gaan we j

dat natuurlijk vieren. Met o.a. een aantal
spectaculaire aanbiedingen, die méér dan dcc

lil II I M m M Jk _^k\ moeite waard zijn, kijkt u maar:
IIJ I J JL LI HaJ L M L M __ Ê \W^ mM\ÈWM II __ kl ■Ë^Vlk 1111 I f DAMESKONFEKTIE(Ook verkrijgbaar in Geleen)
V RJ I I 11 I I V _\ m M il II KATOENEN T-SHIRTS in marine-look en in diverse prints.vm W m m *% 1 M II ____ __ m 11 1 -^ van ’ 55,- voor/ 39,--.
m W M il Il 1 J H KATOENEN BERMUDA'S met bandplooi en omslag. In |a
1 f J | | bV | 1 \W^M mm W 1 a\^**M diverse kleuren. Van ’45,- voor/35,--.

HERENKONFEKTIE »_ _ _ _ _ _
g-.

_ _twm_ _ —. _mmm_ _ _ _ _
_mm mm m HERENJACKS. Blouson en lange modellen. In katoen/ '> Klr^lr ■ ) V^ K \/AK trev,ra.Van/159,"en/179,-voor/98.-,W^\ M IXII |% l^l"! -*bI i\l llillXl HERENOVERHEMDEN. 100%katoenen overhemden va nis

|J|*y '^*#^B»^I l^a#l IWI \| Haa# bbbb.^b-^1 11 H V^ml H HELMOLD. In uni en gedessineerd. Van’ 98.- voor
’39,--. i

_^ M l\A/l I EXCLUSIEVE KATOENEN TRUIEN in grof breisel en in 7 Jl\|| i^ lf 1# a*^ la M voorjaarsgeuren. Maten: 104 t/m 128. Van ’45-voorsImLbl I I M# WW ba I Ifaafaaa^ ■~.,,,,;,■"—........aj. ■ ■ ’ 35,--. Maten: 140 t/m 176. Van ’ 49,-voor
.-."""'' ’ 39 —,:.-:-'<y^y:: "?:":"> PEPe'üEANS PANTALONS in diverse modellen. Maten: l

j^jsBsBs Wï'y-y. - 140 t/m 1 76' Van/ "'"* voorf 49'"- «Vandaag is het dan eindelijk zo ver: de verbouwingen JÊÊÊÊêêÊÊèÈ. bellebo
':■. UNI PULLOVER in 10 moderne kleuren. Van ’ 69,-- vool

en renovaties bij Schunckzijn nu achter derug. fss'"*

.„ j L I' i jii üjt „,u«„ '^WM^>>W^^^^^o^ DAMESBADPAKKEN EN BIKINI'S. Moderne dessins.mooiste modewarenhuis van Limburg! U zult zelf moeten '■mimmmm^^ m^: 38 t/m 48. van /99.50,-- en ’89.95 voor0 '**mffi®^^ / 49,95.

ontdekken, dat wij niet overdrijven,., _J_\ beenmodeII OROBLUJOLIE PANTY 15 den. Gemaakt van super
w^^ elastisch sheergaren. In alle modekleuren. Maten: 36 t/rfj

’ 44. Van/ 4,95. Nu 2 paar voor ’ 7,95.
/ OROBLU Mi-bas KNIEKOUSJE. In 20 den. Van’ 2,95

Maar er is nog veel méér! Op alle afdelingen is wel watte doen! Bij Prénatal, de kinderafdeling en in fa°lke hérlnsokken eo% woi/40% polyester.
In diverse uni kleuren. Maten: 39 t/m 46. Van ’ 13,95

het restaurant bijvoorbeeld delen wij ballonnen uit. En leuke attenties. Zoals een klein voor/ 7,95.

ONDERMODEknuffelbeertje en "Baby's Kiekeboekje", waarin ude eerstefoto's van uw baby V kunt opbergen. Vele mXS^ M°e°n/oLwltte katoer"

, i . ii ... i ri r 1 n r " u Van ’ 24,95 voor ’ 19,95.
geurige verrassingen, leuke attenties en toonbankpromoties zijn er op de afdeling J Parfumerie. Met scwks^ gê^rriß^1""960", n , j a f .. n SCHIESSER JONGENS- EN MEISJESONDERGOED. Witteop de parterre een grote Payot promotiestand en op de 1 e etage een geur- / promotie van Cerruti. hem^s en si, PJ es. m^: io4 t/ m uo.van/ 6.95rr a/r r O 3 " f r voor/ 4.95. Maten: 152 t/m 188. Van ’ 7,95 voor

Een drietal mannequins presenteert continu de allernieuwste damesmode \ op alle afdelingen. /5,95'
n r 1 NACHTMODE

In ons moderestaurant krijgen de dames een leuke attentie en de kinderen/ wat lekkers. Onze ■ m

/ ’19,95.
chef-kok heeft voor vandaag, morgen en overmorgen een speciaal /openings-menu samen- IZ^Z^^t^t^S^ If voor/15,--.
gesteld voor een zacht-gekookt prijsje. Een voortreffelijke pianiste zorgt f daarbij voor entertainment. huishoudtextiel

1 BADDOEKEN met diverse applikaties. In 3 voorjaars-
En op alle afdelingen zult u interessante aanbiedingen aantreffen, die \ u zeker zullen aanspreken. Éngê3^
. i " i r i"■/\ i i ■ i \ ■■" i pasteltinten. 1 persoons van/189,-v00ra149,--.Kortom: het is echt feest bij Schunck en het zal er ireuze gezellig worden. 2persoonsvan/269-voor/i99,-.L,tsjumeauxvan

* i %» o ’ 289,- voor/ 219,--.

Wij hopen natuurlijk van harte, dat ver bij zult zijn. Want het vernieuwde I Schunck, dat móét u zien! 'byouterie
i " i J J f NAPIER. Gratis bij aankoop van ’ 89,-of meer uit de

p. ... / Napier-collectie. Kristal geslepen toilettafelset
Udt maQ U QeWOOn niet miSSen! / bestaande uit parfumverstuiver en voorraadpotje

* ö / TRIFARI 24 Karaats gold-plated sieraad. Collier met oor-
/ clips. Collier normaal ’191,--. Oorclips normaal ’ 85,-''

Nu als set in luxe verpakking’ 195,--.____
B^_^____-B___^_^_^_^_^_^_^_^_^____B

__ MONET 24 Karaats gold-plated sieraad. Collier met bij-
Pvl *^| passende oorclips. Collier normaal ’ 179,-. Oorclips

\r/jm\ \rrjmm normaal ’ 117.-. Nu als set.in luxe verpakking’ 195,-"

l /_^w^m^7^m^^^^Sa+J LEDERWAREN
■Fy mm f M MHmf Mm -*__\ DAMESPARAPLU In prachtige nieuwe voorjaarsdessins.

| M. M Ï-. _f A^B Met houten handvat en stok. Lang model. Van ’ 48,95
55 BBBBBBk^? ' voor/29,-.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service Salon. Geva-
rieerd middagmagazine.

17.00 Postl Correspondentierubriek
met: The real Ghostbusters, serie.
Afl. slot: Dracula.

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

18.05 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Roermond. (Herh.).

18.15 Van huisschaker tot club-
schaker. Schaakcursus met schaak-
meester Hans Böhm. Afl. 4. (Herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil hiuygen. Afl.
21: Loch Ness. (Herh).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT+*«)Journaal.
20.27 Cross Creek. Amerikaanse

speelfilm uit 1983 van Martin Ritt. Ge-
baseerd op de memoires van Marjo-
rie Kinnam Rawlings.

22.30 Een museum voor Vincent.
Documentaire over het leven en werk
van Vincent van Gogh n.a.v. de Van
Gogh tentoonstellingen in Amster-
dam en Arnhem.

23.15 Karel. Een praatprogramma.
23.55 V/h van de rug af gezien. Pro-

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

00.30-00.35 ""Journaal.

Duitsland 1
Tagesschau.
-Jnter der Sonne Kaliforniens.'ikaanse serie. Afl.: Ein Notfall.

2 Gymnastik lm Alltag. Afl. 12.
ïagesschau.
ffegenbogen.Chaos im Roll-

'' gehandicapten en niet-gehan-
Jj'e jongeren komen samen.
"").
ZDF-info Arbeit und Beruf.
ragesschau.
Der grosse Caruso. Ameri-

'"■e speelfilm uit 1952 van Ri-a Thorpe.
persoverzicht,
""ageschau.
ARD-Mlttagsmagazin.
wlrtschafts-Telegramm.
Tagesschau.
Sesamstrasse. Kinderpro-Irna.
Disneys Gummibarenbande.

'"ifilmserie. Afl.: Das Geheimre-

■"agesschau.
Hey Dad! Australische comedy-

?■ Afl. 24: Der Zauberlehrling.
aoFrühe Femsehjahre. Als die

'r flimmern lernten. Afl. 12.
I Ragesschau..uas Recht zu lieben. Brazi-> serie. Afl. 47.

u'e Trlckfllmschau. Teken-

.^ntemehmenArche Noah. Le-
-5' Fossilien, natuurfilm.
> Ragesschau.

Das WWF-Gewinn-

Das Buschkrankenhaus. Se-
"!": Das Gerucht. Aansl.: Karrra-L

5 vj'er und Heute. Actualiteiten.iJ*er Hass sat... Serie. Afl.: Will-j^en daheim.. p-ogramma-overzicht.
\ Jf*eTagesschau.°ie Jungs vom Kiez. Reporta-
Iq ®r souteneurs.
I-, Qer 7. Sinn. Verkeerstips.
ij ***Ein Lied für Zagreb. Verkie-
i, an de Duitse inzending voor het
l0 v'sie Songfestival 1990.Ir] '"agesthemen. Actualiteiten.tl, Das Ratsel der Sandbank. Tv-uan Christoph Mattner en RainerjfJHerh.).IS.ra9esschau.C'■"""<"■ Nachtgedanken. Be-
ding door Hans Joachim Kv-

lenkampff

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 ...wenn aber das Salz schal

wlrd? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 3.

14.15 Faszination Musik. Das inter-
nationale Tanztheater: Tanzer, 4-de-
lige serie over ballet-dansers. Pre-
sentatie: Peter Schaufuss. Afl. 4: Die
Karriere und ihr Preis. (Herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Liebe geht seltsa-
me Wege (2). Garth en Lizzy zijn hei-
melijk getrouwd.

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

dern.
16.03 ooi - 2 oder 3. Kinderprogram-

ma. Presentatie: Biggi Lechtermann.
16.45 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-

tie: Dirk Chatelain.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Das Hochzeitsfoto.

18.20 Hotel Paradies, serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade. Filmrubriek.
Presentatie: Sabine Sauer.

20.00 Günter Strack In Hessische
Geschichten. Serie verhalen.

21.00 Ich wlll meinen Eltern doch
nicht weh tun. Documentaire. Afl. uit
de serie Kinder Kinder.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Anstösse: Schule am Nach-

mittag. Wir brauchen mehr Ganz-
Tag-Schulen, reportage over de ge:
volgen van het tekort aan scholen die
de hele dag onderwijs geven voor
werkende ouders en hun kinderen.

22.40 Der Geist der Mirabelle. Ver-
halen uit Bollerup. (Herh.). De film
vertelt de lotgevallen van de boeren-
bevolking van het dorpje Bollerup
waar bijna iedereen Feddersen heet.

00.15 Brief aus der Provinz. Schloss
Lichtenstein, ein Zwabisch Disney-
land.

00.20-00.25 Heute.

België/TV 1
«o s. .
*>ll *nJa Mosa. Braziliaanse serie
5$ Santos. Afl. 149.
Ofj J'euws.
0$ Ik Tak. Animatieserie. Afl. 213.
'0 [> '°ns. Plons en de kerkuil.
isg. raaimolen. Kinderserie. Van-
.riu Ravestreken en Marianne
»'si,>aan oma. Presentatie: Nolle

* Ki ■"■der n klein kleutertje. 3-delige
Ss erie- Afl. 2: Het kraminkelpas-
Pb'P4. e tovenaar van Oz. 52-delige
6|6 'se animatieserie. Afl. 44: Puz-«s >et Aviertje.
'O TV-Jr natuur.tam endin9 door derden. Pro-
\2* van de Liberale Syndicale
*$
lv,-r>i bedelingen en programma-nd ;cllt-> J'euws..■" )\[| *l Capitool. Amerikaanse se-
Jftr Kj'°- Tyier is bezorgd om de toe-
S{ daarin zijn broer Wally zich be-
k.oFL*!en uiz waarne e duo's
)S"r\ 0p vierentwintig televisie-

Sa^6 Prehistorie. Rock 'n Roll en;S>*- Deel 1:1955.
M £anorama.;k
"'S g'e *JWs.
I, Port extra. Wielrennen, drie-

daagse van De Panne: Slotrit.
22.55 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.25-23.30 Coda. Goguenardise,

van J. Francois, uitgevoerd door het
Brussels Saxofoon Kwartet.

" Felice Damiano in 'Felice'.
(BelgiëlTV 1 - 20.20 uur)

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Les 7

09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 2. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 28.
18.30 ooDie Sendung mit der Maus.
19.p0 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.43-19-58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Nachtstreife. Franse speelfilm
uit 1986 van Jean Pierre Limosin.
Hang naar avontuur en een liefde op
afstand voor Aurore drijven de jonge
politieman Yves in een dubelleven.

21.40 West 3 aktuell.
21.55 Geschichte/Zeitgeschichte.

Der ewige Judenhass, 3-delige docu-
mentaire over jodenhaat. Afl. 1:
Christlichter Antisemitismus.

22.40 Chêteauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 25.

23.35 Computerclub. (Herh.).
00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-

zwo.

" Peter Sattmann, Gunnar Móller, Isabel Varell en Burg-
hart Klaussner in 'Das Ratsel der Sandbank'. (Duitsland 1 -23.00 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Turkse migranten.

19.00 Buren Australische serie. Afl.
322. Helen en Charlene willen Jane
tot de mooiste verschijning van het
bal maken.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Concert. Twee orkestsuites en

de suites uit de balletten De Vuurvo-
gel en Petroesjka, van Stravinsky, uit-
gevoerd door het BRT-Filharmonisch
Orkest 0.1.v. Alexander Rahbari van-
uit de grote Concerstudio aan het Fla-
geyplein te Brussel. Presentatie: Lut-
gard Brits. (Gelijktijdig in stereo via
BRT 3-radio).

21.20 Oscars 1990. Reportage van de
62e Oscar-uitreiking.

22.50-23.40 Verwant.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00-10.30 (TT)Huisdieren. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Deze

week en pizza. Spike en Tiddler ont-

moeten de kinderboekenschrijfster
Virginia Hume die een onaangenaam
oud mens blijkt te zijn.

19.35 Vogels kijken. Vandaag
Kraanvogels. Commentaar: Nico de
Haan.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek

Presentatie: Leoni Jansen en Philip
Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlander
in WO 11. Afl. 16: Nederlanders in de
vrije wereld. Presentatie: Pier Tania.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 4.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 14.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur

kunde. Les 28.
09.00-10.40 Schooltelevisie.

16.30 Quiz program two. Afl. uit de
serie Play time.

16.45 Handwerk und Handel in der
spatmittelalterlichen Stadt. Afl. uit
de serie Erlebte und gelebte Ge-
schichte: Leben mit Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 25.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 28. (Herh.).

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

Tekenfilmserie. Afl. 12: Die Reisen
von Marco Polo. (Herh.).

18.51 Philipp. Kinderserie. Afl.: Unter
dem Strand. (Herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Warum? Tsjechische speelfilm

uit 1987 van Karel Smyczek. Fans
van de voetbalclub Sparta Praag
gaan met de trein naar een uitwed-
strijd.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Transparent. Magazine over
politiek en de actualiteit. Presentatie:
Rudolf Gemmecke.

21.45 Sport unter die Lupe. Sport-
programma.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Schmutzige Hande.

23.15 lm Land der Troubadoure. Een
muzikale reis door de Languedoc met
het duo Calabrun.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. (Herh).
16.55 Vacaturebank. 17.10 Nouba
Nouba. Kinderprogramma met de te-
kenfilms Duckula en Kimbo. 17.40 Pa-
per dolls. 14-deligeAmerikaanse serie.
Afl.: 10. 18.30 Jamais deux sans toi.
Magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Autant savoir. Consu-
mentenmagazine. Vandaag: De post.
20.30 La dernière victime. Amerikaan-
se speelfilm uit 1979 van Jonathan
Demme naar de roman The 13th man
van Murray Bloom. Nadat zijn vrouw
overlijdt is Harry erg in de war en pro-
beert het te vergeten door Ellie, de on-
derhuurster te bezoeken. 22.10 Le
monde du cinéma. Plan fixe, filmru-
briek. Thema: De juiste rolverdeling
voor een film. 23.15 Weerbericht en

laatste nieuws. 23.35 Bourse. Beursbe-
richten. 23.40-23.50 La pensee socia-
liste. Politieke uitzending.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.45
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Ini-
minimagino. 18.35 Recreation. 19.00
Teletourisme. 19.30 TVS Infos et Mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Media-
tions. 21.00 Nord-Sud. 21.30 Recon-
tres Avec. 22.00 Journal Télévisé Et
Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45 Mu-
sique Classique. 00.10-00.45 Conti-
nents Francophones.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatie!

ontbijtprogramma. Presentatie: Viola
van Emmenes en Mare Jacobs.
Nieuws en weer: Jan de Hoop.

09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. '12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 The edge of night. Tv-feuille-

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

ton.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uui
nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.45 Full House. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: DJ.'s eerste paard.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Concert 21: Torn Jones,
muziekspecial. 21.00 Histoire de l'avia-
tion. (Herh.). 21.55 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal, weerbe-
richt en beursberichten. 22.25 Alice,
met o.a. schilderingen op de Berlijnse
muur; Milaan: Dario Fo; Barcelona: Mu-
ziekacedemie; portret van de schilder
en schrijver Mileta Prodanovic. 23.10-
-23.25 Coup de film, filmrubriek. Pre-
sentatie: Terry Focant.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal (7 30 Nws ) 8.33 Een met
om 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak; 12.07-12 15 Radiojournaal en
om 13.25 Financieel nws. (12.30
Nws. 1255 Mededelingen t.b.v.
land- en tuinbouw.) 14 07 Neder-
lands op AVRO 1. 15.07 Actueel
16.07 Echo-magazine. (17.30
Nws.) 18.35 Man en paard 19 03
Onder tafel 19 53 Column 20.03
Voor wie niet kijken wil 23 06 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1 02 Zingen in de
nacht 202 Notenkraker. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7 00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7 51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu 820
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek 12.04 Discogram
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil 16.04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de fi-
1e.1903 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.6.02 De haver-
moutshow. 9.04 Gouden Uren.
1 2.04 50. Pop of een envelop. 14.04
De nationale top 100.18.04 Dries-

poor 19 03 Dancetrax. Ul.ua ue
CD show. 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Herland 1
|pP3.05 Nieuws voor doven en

"(horenden.

Museumschatten. Prof. Henk
3s presenteert voorwerpen uit
■landse musea.
Neighbours. Australische serie.

S. hertelt Des dat ze niet meer naar
*verk teruggaat.
fugwall. Australische jeugdse-
aar het gelijknamige boek van
Clark. Afl. 9: De race. Bij een
■countryrace redt Pugwall het
van een leraar, maar het kost

:elf de overwinning.
""Journaal.
Jules Inlimited. Tweewekelijks

!9mma over nieuwe toegepaste
»ek en adventure in de voetspo-
an Jules Verne.
De avonturen van Teddy Rux-
Tekenfilmserie. Afl.: Het herfsta-
Kir.
Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes
6r een schepje bovenop.
De Snorkels. Tekenfilmserie.

)(Speciale voorstelling. (Herh.).
■■"Journaal.
""De baas in huis? Ameri-

«e comedyserie. Afl.: Sam de
sger. Sam probeert een vriend
[een rockband aan optredens te
■n.
Lingo. Woordspel gepresen-

-1 door Robert ten Brink.
0 (TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
..-dyserie. Afl.: Het cadeau. Hans

van een patiënt een zeer waar-

* kado.
Fantastico Nederland. Show-
'amma met Robert Long met al-
>at Nederlands is.
Achter het nieuws. Actualitei-
'briek.
Golden Girls. Amerikaanse co-

WSerie. Afl.: Afscheid. Blanche's
lr belt op en vraagt of ze naar
'toe kan komen. Ze heeft het ech-
■druk met zichzelf om zichte rea-

liseren dat er iets met hem aan de
hand is en zegt nee.

23.00 ""Journaal.
23.10 Impact. Eindpunt Triangel, do-

cumentaire over De Triangel, een
uniek instituut voor een gezin waar al-
tijd alles misloopt.

23.50-23.55 Natuurmoment. Het na-
tuurmonument Geuldal (Limburg).
Onderwerp: Maretak. (Herh.).

" Peter Coyote en Mary
Steenburgen in 'Cross Creek'.
(Nederland 2 - 20.27 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws). 9.00 Meesterwerken I
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France met piano 10 30 Mu-
ziek voor miljoenen. 12.02 Mees-
terwerken 11. Radio Kamerorkkest
13.00 Nws. 1302 Nederland mu-
ziekland klassiek. 14.00 Metrono-
mium. 15.30 Zeggen en schrijven
16.00-24.00 De wandelende tak
Wajang op de radio, Javaans mu-
ziekprogramma. 18.00-2400 Wa-
jang op de radio: Javaans muziek-
programma.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-richten en uitgebreid weerbericht
900 Nws. 9.02 Sportief 9.25 Wa-
terstanden 9.30 De Arabische cul-
tuur. 10 00 De zonnebloem. 11.0C
50+. 12.00 Nws. 12.05 Kruispunt
12.20 Tussen de regels. 12.30 Ka-

techese in de parochie. 12.53 Ir
gesprek met de bisschop. 13 0CNws. 13.10 De Derde Wereld13.40 Da Capo. 14.00 Klasse
15.00 Damokles. Herh. 16.00 Cul-tuur met om 16.00Cultuur magazi-ne; 16.45 Cultuur special. 17.25Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17 35 Postbus 51 Radio-ma-

gazine 17.55 Meded en schip-
persberichten 18.00Nws. 18.10 Li-
terair: Lezen voor de lijst. 18.4C
Turks programma 19 00 Progr
voor buitenl werknemers. 20.3C
Como vai? 21.00 Deutsch direkt
21.30-22 00 Klassieke mechanica.

RTL Plus
06.00-09.10 Hallo Europa - Guten

Morgen Deutschland. Informations-
program zur Lage in der DDR. Live
aus dem Hotel 'Dresdner Hof' in
Dresden.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
Herh.

10.35 Tele-Boutique. Herh.)
11.00 Explosiv. (Herh.).
11.45 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. (Herh.). ,

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: What did you do in the
west, uncle?

15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaftheute.
16.00 Alfred Hitchcock. Amerikaan-

se nisdaadserie. Afl.: Du lachst dich
tot.

16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Eltem verreist. (Herh.).

17.10 Der Preis Ist heiss. Spelpro-
gramma.

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Der Mann ihres
Herzens.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Hetzjagd.(l).

20.15 Dirty Dancing. Amerikaanse
speelfilm uit 1987 van Emile Ardolino.

22.00 Extremlties. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Robert M.
Young.

23.35 RTLaktuell.
23.45 Siësta. Amerikaanse speelfilm

uit 1986 van Mary Lambert.
01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Dannys Rache.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Amerikaanse familieserie. Afl. Als Ver-
lobte grüssen. 09.50 Teletip Gesund-
heit. Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05Teleshop. 10.30Das Pech-
vogel-Quartett. Amerikaanse speelfilm
uit 1985 van Paul Bartel. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Telebörse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05 Perrine. Vandaag:
Vom Unglück verfolgt. 14.30 Teletip
Koehen. Aansl. Horoskop. 14.40 Love
Boat. Vandaag: Liebesglück. 15.30
SAT.I Teleshop. 16.05 Rauchende
Colts. Amerikaanse western. Afl. Keine
Wahl für Doe Adams. 17.00 SAT. 1
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische fa-
milieserie. Afl. Eifersucht. 17.35 Teletip
Fashion. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Ein Duke kommt selten allein.
Amerikaanse aktieserie. Afl.: Enos in
der Zwickmühle. 18.45 SAT.I Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 T.J.
Hooker. Amerikaanse Krimiserie van
Michael Preece. Afl. Schrei nach Hilfe.
20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00 Das Rück-
kehr der Jedi-Ritter. Amerikaanse film
uit 1983 van Richard Marquand. 23.20
SAT.I Bliek. 23.30 Erben des Fluchs.
Amerikaanse Krimiserie van Richard
Friedman. 00.20-00.30 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 For schools.
12.40 Search out science.
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Family fortunes.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Hot dog.
16.10 The New Yogi Bear Show.
16.20 Utterly Brilliant.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.40 May to december.
21.05 Casualty.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.15-01.15 Making Out.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 Euro-
sport menu. 09.00 Trans World Sport.
10.00 Basketbal. De Korac Cup vanuit
Toulouse, Frankrijk. 12.00 Boksen.
WK. 14.00Snooker. Wereld Cup. 15.00
Paardesport, dressuur vanuit 's Herto-
genbosch. 16.00 Basketbal, de Korac
Cup vanuit Toulouse, Frankrijk. 18.00
Motor sport news. 18.30 TRAX, sport-
mix. 19.00 Paardesport, dressuur.
20.00 Basketbal, Europa Cup, finale
live. 22.00 Voetbal, Wereld Cup. 23.00
Australisch voetbal, de grote finale van
1989. 00.00 Snooker, wereld Cup.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05, 9 02, 10 02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 1702 Reg
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25-1759
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55-1758 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws 6 05 De eerste ronde
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 1003
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 1150 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00Nieuws 13 10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday
22.00 Nieuws 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5 00 en
5.30 Nieuws.)

WDR4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14 05 Auf der Promena-
de. 15.00 Café-Konzert 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.

BBC Europe
06.25 Today's Viewing.
06.30 BBC Breakfast News.
09.00 News and Weather.
09.05 Open Air.
09.20 Kilroy.
10.00 News and Weather.
10.05 Turnabout.
10.30 Playdays.
10.55 Five To Eleven.
11.00 News and Weather.
11.05 Open Air.
12.00 News and Weather.
12.05 Daytime Live.
13.00 One O'clock News.
13.30 Antenna.
14.20 Q.E.D.: The Last Resort.
14.50 Living with Dying.
15.20 Young Musician of the Year.
16.00 Fishermans Diary.
16.35 The Really Wild Show.
17.10 Blue Peter.
17.35 Update USA.
18.00 Slx O'clock News.
18.30 Newsroom South East.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Eastenders.
20.00 Yes, Minister.
20.30 Brush Strokes.
21.00 Nlne O'clock News.
21.30 Comic Relief.
21.45 Birds of e Feather.
22.15 Question Time.
23.15 Tomorrow's World.

Super Channel
06.00 Daybreak. 07.00 Videofashion.
07.30 The Mix. 15.00 Hotline 16.00On
The Air. 17.30 Blue Night. 18.30 World
News and Goodyear Weather Report.
18.45 Time Warp. 19.00 The Little Mi-
nister. 21.00 World News and Good-
year Weather Report. 21.15 Korean Air
Golf Tournament Update. 21.20 Abiline
Town. 23.00 World News and Good-
year Weather Report.

MTV Europe
07.00 VJ Knstiane Backer 12.00 Remo-
te Control. 12.30 Club MTV. 13.00 VJ
Kristiane Backer. 14.00 VJ Paul King.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ Paul
King. 17.30 MTV's Coca Cola Report.
17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's Grea-
test Hits. 19.30 The big picture. 20.00
Saturday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV Spotlight. 21.30 Headban-
gers ball. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstuck. 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. 13.00 Fri-
schauf 14.05 Schulfunk: Biologie,
lm Mischwald und Monokultur:
Zwei vergleichende Hörbilder.
14 20 Musikzeit heute: Country &
Western. 15 00 Nachmittagsstudio
16 05 Spotlight 17.05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-2005
Jazz

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop 5.30 Guten
Morgen! 9 00 Ein Tag wie kein an-
derer 11.00 'Treff nach elf' 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 1600 Entenjagd.
17.00RTL-themen 17 15 RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

KIJK ELKE
DAG

LIMBURG^ DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

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

Dood in het olifantenhuis. De oppas-
ser van de dierentuin, Rolf Bergmar
wordt, in het olifantenhuis, vertrapi
onder het gewicht van de vrouwtjeso-
lifant Mogli. Niemand merkt zijn dooc
op.

22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match. Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

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

(ADVERTENTIE)

LDE TOPi

1 VAN DEZE WEEK }

SlNEADO'CONNOR'ïdonotwant
what I havent got".
Schitterende nieuwe CD met natuur-
lijk "Nothing compares
toyou." O £595
DEZE WEEK OO.

TRACY CHAPMAN "Crossroads".
Laatste nieuwe CD. 0Q95
NU ____________['

WIG WAM GLAM. 14 Swingende hits
uit de jaren '70. ' <t 095
VOOR IZJ.
A.s. maandag2 april is de

winkel gesloten i.v.m. balans

tkiuocELznnc I
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Donderdag 29 maart 1990 ♦ 13
Limburgs dagblad
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Edah bakt 't deze week
wel ergbruin. 1

- ->n^^l y^ ' '**Jmß*Bfr^j "*■&-. "■' l'■■l■' —m
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jßfflf':'TK''''^:'' 'f*..""jirS?^'jT^hPf ■ ■'■ "ffiH~j??^:'^j^ft'T?^''' ¥*«'**'??3flS*?ö^BB? Bmfcg^iMx : H88&- "-■-'■■- .^ n *"^Ü** II"j M IU (lil.

$"■ -'-"iißSö '■'■'/'■.■ ''"^f''if^S&st W *lfau^ -utdft «" *^^* - I "^■'■■'i

■ "" ■ *«SÏS£^s3BBsk*.^.i&:-''': -.:"*-.-;-.-r*.-;.-. ■,-.■■.-. '■aj'^^'SSfiSSllfct:'''■'■ :■-;? IVi/*p.VJ' I *./^l ld J é\WWt

voor bami of nasi 4 QQ Champignons 4 't
per 100 gram 4t59" Im-Cl bakje 250 gram !"/

140 Kalkoentournedos^^^ _^^^ Kalkoenhaas rl^T^-snijvers-, per 100 gram -»rr*r_ 1«T M -t* __^&o#&^^ ■ , ... ~ ,mmW^T'-"-■--:-,. \V tisvoor uklaar. Een tijdschrift boorde'
ÏDAfl Extra bele9en Goudse kaas *ij ' lekkere recepten en handige huisho-

zure haring of roimops *i qq "* m Zigeunerkarbonade 01 SS?
pot 300 gram 259 lm 17 "^--4v * ï:> "^ ''''■■111111lFZ\ $~?7//Z~Jl

-*-
"

*"^ =, 4QQ ICO '^^^ 4QQ ' »&#«Ëbak en braad t\*W MW t\* WJSmlf/M^lfflpakje 200 gram per 100 gram 2.29- I*»^^ M per 100 gram OrTS- ll*V# per 100 gram2J& m\%\mW M #XjSfl Êr^W^W
Oriëntaals gehakt Deens speklapje Kalkoenbiefstuk SwËS 4Doperwten zeer fijn 4 OQ «4 --' * -*Ml,***^***^***"**%ilru i[Miim . ■*|l

-diepvries-, zak 450 gram 4545" l«^r# * jji''-* : «*&» Ë^F'^ißsm—mm^^^^^^

..... tIP lÉi^s-""** '<-i/ l^T WÊk- * v^„,i/ uuren 'smiddagsvan 2 tot 4uur M
inprooa Ketjap -■*. Ér. " —P^rn. a\ WkWWAfMm*. u gratis bellen met de mensen van onze sert'benteng manis 4 ZQ ■■■^Ik^Ntmr- m\.Mm.M g «>♦- ■ iCÏ ■ " 9 afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-e 11
fles 250 ml. KO/ mT^t\ W^W Ê fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

-met gratis zakje nasi groenten- .._ .„. * Mm m .__ „ __. lal .m -vaa- IA # Prijzen geldig t/m zaterdag 31 maart 1990'ï ! ï per 100 gram4,39" M^kW per 100 gram «* MOM M per 100 gram 2*9 mVM M Jg de voorraad strekt
Glorix W.C. blok \ LQ —- ■ i
56 gram AW 1.0/ p 1-nu ook in dennegeur-

gm&fe. HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE

ft^g/m Profiteer deze week nog vanf2.50korting op vers vlees. :p%' H
snijworsT" 1 ÏO Dit is de laatste week datu tegen in- aktie extra druk hebben. Het enige wat hen tival. Het is een gratis extraatje. U doetmee
-snijvers-, per 100 gram 4.55-— l«iT levering van een volle spaarkaartf 2.50 kor- wel interesseert is dat u tevreden bent over door de slagzin op de spaarkaart (vraag er I *n

omo wasmiddel OO TC ting* op vers vlees krijgt. Volgende week de geboden kwaliteit vers vlees. En daarvan naar bij dekassa) afte maken en in te leve- /l/lONDM vonglQkg;
ton7kiio -LimlD maken we namelijk de nieuwe "aanbiedin- zijn ze zelf overtuigd: "Niet goed, geld te- ren. Als u meedoet, maakt u iedere maand —^j*met spaarzege s gra is- gen" van de maand april bekend. Profiteer rug", zeggen ze dan ook. U weet dus wat u kans op fantastische prijzen, bijvoorbeeld Bang&oiufsen AudioSonic H
fj0o 'tfTsSP6 AC 4.75 ÖeZe "eek ÖUS nO9 9aUW a*n OUZe vakslagers hebt een reis van 5 da9en voor 2 personen naar

—— kmm\fk És van de extra korting op Doe mee aan Edah's Wenen met Austrian Airlines.- Of een Bang austxmh a/run£s ££"*®stxSbusjë' en
4AQ bl I> vers vlees. PrlÏTPnfPQtlval &OlufsenßeovisionMX3oookleurentele-

-50gram4.y- UT! <$$$&* K Onze vaksla- rnj^cmcauvai visie. En erzijn nog veel meerprijzen. Het is AEG Polaroid TEjßf***
caivé vieessauzen chili, whisky/

' : )W \> gers vinden het overi- Als u meedoet aan het vervolg van dusecht de moeitewaard om mee te doen
£*kï! °! kÏS2-°ok 179 \\ m*C<\ \l gens helemaal niet er9 Edah's Daverende Spaaraktie, doetu auto- met Edah -S Daverende Spaaraktie. -bosmt S«jSJ
flesje 250 mi. xffT ■"# # o *€w^* w dat ze het door deze matisch ook mee aan Edah's prijzenfes- -o, de hetn van de koning in kontanten. A

Edah heeft steeds meer te bieden.BPAH
* . — i
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iii\mtiiis\ éÊ. v^^F%&&r '■«■,:x,,111,yy lü M |!| luxitnii.s^ « 'hcniiiiiks^ JEfÉI PMV Hk "imh''l.s |p mmmfi Bb 1 BCT».^
■ l^^"'^' f§P 'M t^^^v^v**^'' lil JOBO *§f}^ Ép Pfr*L M^ 1" ' »■ Ml y^ir^ J§ J| I MffiM « |^>l^jÉ

Ms. M " 'SM/ 111 E fÉL jljg* . é\j^% " <%jÊ JÊ' §1 HERENSCHOENEN in echt leer! .^É^ JÊÊÊÊÊ^W,
m W I fl '!► M*tëf \ '**W W Vele modellen in moderne kleuren jf ||p §| W

't' V .^"M lil m - -' lü Moderne zomermodellen in diverse |f G| m W /Jf

Trainingspakken p herencolberts |j| sterke kin derjacks p voorjaars- zomer jacks ||j damesregenjas «jjKij^yilj^u^jyjyij^ii^
IPn polyester/katoen in diverse Ép Groot assortiment in zomerse tinten. j| lin frisse kleuren en maten ||1 Grote kollektie in vele kleuren ||||] 'n echte Prijsstamper in 3 kleuren B ——j ~ p » J ~—»*JJeurenen maten! |§ ( Bijpassende pantalons 59,50) Éi van 128-176 |p en maten. g|j en maten van 38 - 48. *| —-~\ Jw *^ k "" J

Wprijs... JuiJU I I Lenteprijs... IhWtJU j | Lenteprijs... IvaWU I | Lenteprijs vanaf... IW««IU I I Lenteprijs... VUt/J I

, Laatste week Ww nfll \*m\\f IB*PtATIS stickertjesvoor][^^^g^[^^^1*

'2e week voor het laatst: bij 200 gram gesneden vleeswaren
6r* gratis stickertje. Kaart vol? 150gram ham gratis. De kaart

blijft geldig t/m 7 april.

1&0K NIET TE /. W^Ji^W Voor heerlijke
T^lftSMADEN flnf2ii\\~S'^ boterhammen

-^rbonade^y SPECIAL B|Rl||||R4L W PARIJSE UVIRWORST
fIELKESe POTPOURRI .00 gram 125
thjlTlf een kant en klaar Speciaal aanbevolen'|\H J gerecht .ankipfilet BRABANTSE

"JAK METWORST
—1 100GRAM e*"?r«P lOCr*=****i I _ 1 100GRAM 103

> DeKeursiaoer^
iK3swa>f\KK2>_/J^ nl 1111 l 1111l 1111 l HUI 1111l "

f **. Vanthoor
f^ jfrroat9. Eygelshoven. Tel. 045-351208
*'Vink
f Haal 22. Tel. 04490-10629' ü^eg 18. Sittard. Tel. 04490-10249

D '"«htmanr *nr Qderweg 90, Heerlen. Tel. 045-716471
/1 *oat 29,Kerkrade. Tel. 045-452998 -y !*°at 22, Kerkrade. Tel. 045-452517

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

Heelt u een
vuurtje voorme?

Het bit jetamn dal torend «enniet m <k galen het-ti
(hl y.i\n sigaar al brandt Een onsdiukJige verslromdbetd'
D* klieel KtK.il inoge.i|k Maar tuiouden: mensen bxihel ook
tini iets ernsiigers kunnen pan. Misschiet, een eerste leken
van beginnendedememie. Zeker minneer zulke dingenregel-
matig voorkomen

Hel verloop van denteniie is ai geleiddiik. dal vaak pas
laai duideli|k wurdlwaler aandehand is. Als iemandechl rare
dingen dut [X'ffeepopdewt-rkeli|kheidkwi|traakt En hel
dagdiik*.leven niet meer aankan

Zii'n palient zoubeter gehulnen zi|ii wanneer de ziekte
eerder <$m onderkend. In een derde van de gevallen zi|n
de versdinnseltn m een vroegstadium met Mica's le behan-
|dden Ifaof de overige gevallen besiaalop diimoment neg
geengene/mg, maar duurde jufkverzorging is er lodi grok*
verbetering mogeli|k

Vcrgti-tichiigheid ofgekke vergissingen/ouden bi|onde-
ren wet eoV op demwuiekunnen wi|zen Wees er alert up
in uw omgeving Durfer over tepralen Kn waarschuw m dk
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlifk ddOtpWß dal ved ver
wamng brengt Maarals we deverschijnselen eerder berken
nen. /i|iiwe beter in Maai om le lielpen.

I Gratisboekfe over dementie.
IMtiturn ik-menU' 'rest vin tv»p»a ht«*<c<Jai *% " ■*■ I

/Litdeti wanneer u ika* bon in een nelrankeenlc t*nw-k.ppe
_

stuurt naar SIRE. p/a r-usibu*. I, J417 ZG Montfmïl Wilt u || f 17S t-xira aan pustj^Huls plalüuni vuur ü> vemmllttiitei'*

I Ham LeeM I
I /Ulrtv ,— I.

I halLuk: -~m 'Wuipüab _ SIRE I

11111111111111111111111111111111111111111111111 l
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I ETHIOPIË

: GIRO 555 DEN HAAG
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ALS U
VOOR

DE KAAS

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is eronder hetgenot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iederekrat GulpenerPilsner

(30 of50 cl) een gratis potje van die

I heerlijkeLimburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

GQIKNBfc
LIMBURGS BIER

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ~~
Secretaresse m/v
voor een firma in Heerlen, die elektronische
apparatuurvervaardigt. Wij zoeken iemand met
ruime ervaring met WordPerfect tekstverwerking en
bij voorkeur ook met Lotus 1-2-3. Voor deze
afwisselende en veelzijdigefunctie is een goede
kennis van de Engelse taal vereist. U beschikt over
een representatief voorkomen en bent full-time
beschikbaar.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile Willems
Heerlen, Op de Nobel 1

V Wegens reorganisatie v/h winkelcentrum Geleen moeten wij ons
filiaal REZA-MODERN gevestigd GROENSTRAAT 10A+B |"|j|l|| GELEEN definitief verlaten. A^'1' Mmm\WEm\\tm\ Daarom gaan wij noodgedwongen over tot een KvK

II lulil van de aanwezige voorraad berbers, Chinese tapijten, Nepal-tapijten,
il Pakistaanse tapijten en div. klassieke kleden. I^lfl
1 VOOR MINDER DAN HALF GELD! Lü

m_\ Profiteer van deze eenmalige gelegenheid! _>>J
48301 W __U

f^A PORTkS®
JrM 1 Passend bij uw in-

jfi:\> i teneur maken wij
AwVsWttÊa van uwoude deu-

Kgjji^sM ren & kozijnen
I "nieuwe". U zult
I verrast zijn over

ce kwaliteit, prijs
| en mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 rkiu-
Bunde 043-647833 g ■

!UITSLAG C-trekking 5e klasse 86e loterij
«^wrjri Een service vooronze ————mm.*————-——————————————————————.————————————_—*—.——————

***£ Nederandse„anten p^ 1 QOO.OOO,- OP lOtlir. 190887"UirS**^S Neemvoormeer informatieof .|t*fj^i^| top^ending van de volledige DM 100.0Q0,-op lotnummers472205 811/180 DM 80.000,- op lotnummers 175252 711407 960071
trekkingsiust kontakt op met DM 60.000,-op lotnummers 011528 158507 871570 DM 50.000,-OP lotnummers 056189 383873 984058

DM 40.000,.QP lotnummers 150857 581815 718946 DM 25.000,-OP lotnummers 040851 651585 841968
DM 10.000,-oplOtnummerso27273 050529 079169 123611 186401 332097 338904 350161 366012 367444

386910 407542 413758 434968 470157 546857 619878 642260 750487 732297
748070 785700 796410 815577 821992 886554 895646 922632 939205 992476

DM 5.000,-op lotnummers eindigend OP 24257 29579 41426 69887 81111 81592 90924
Afdeling Klantenservice DM S.OOO,-op lotnummers eindigend op 0781 2078

■■■ll'Mßka ■■■■» DM 1.500,-op lotnummerseind,geng op 606
W(^l"l||\irjl FU DM 720,-op lotnummers eindigend op 31 londer vooroehoudi

Süddeutsche Klassenlotterie

IKies uit 't mooiste
w Ymt^ w*^ PMllP*s PJPfes^n^ciMn*ll»aai^gei^M342

I_t*~_\ Moderne, ergonomische vormgeving. Lichtgewicht. Super koelstand. -/**sPÈj|éÉ KSrVN^.m\_ _\ __ \\ Voor zowel links- als rechtshandig gebruik. 2 Luchtsnel- R*S\wL\

Phffips^~79'|m
AL VANAF f 599.- # Philips slimline HQ «HS-video- 4_[ d^: C h*^^6 U

_—*■♦«*> ■■■»» **V Versnelde beeldweergave voor- en ach- _^ Philips draagbarecompact dist- _^ S-^kV
*^ teruit. VPS-voorbereid. Programmeer *^ «Deler D 6800 SSüPhilips draagbare kleuren- baar mkiusef _,*-**.**. # ;vV;—TTT"^ m 4? Philips kompakte portable 'televisie 14 GR 1221/106 % afstandsbediening j299ï? > ra*o«32Qs

Met 37 cm/90°, donker getinte, 'FSQ' mer. Programmeren van max. 20 num- _V 4 Golfbereiken. verdeeld over 9 ban-
Hißribeeldbuis. 40Voorkeurzenders. I\fJÊ I mers. Aansluiting voor 2 hoofdtele- %p den:FM. MG. LG en 6xKG. LED afstem-
-2 W muziekvermogen. On screen dis- ■''KI *J IH'JI k L^ I foons Adapterset 4Z mdikator. Piekvermogen 600 mW Bat-
play. Sleeptimer. Afneem _mm* BTH'T^IF^fTM^TTT^rT^H en auto-adapter 9QQ _W teri|voedmg. Aansluiting -_^ —bare teleskoopantenne. f* tl 11a l'/1 II J u T I 11 1 los leverbaar. sdfmWmWm \. voor netadapter IIQ
Afstandsbediening fmfmWmWm m_i_^ ■ * "' " ■ .____ Mmi-ti 4Z en oortelefoon. Iti7ï

1 BwwE9M t n*^ï****flH fit B^u.S*i*u9 / '-— J^fcnnHS^V] \

matchlllune ■*■ W| "B"»*--" Philips luie stomer met stoom-_cs_-mm^_____fi gjgj Philips digitale stereo-radio/ *L stoot HD1613. ~ . '**"' *"BE3HB^"t' I taSSettespejer A06599 *C Extra stoomopbrengst en grote stoomPhlllPS MatChline HIFI-Stereo fc^a Philips midi Stereokombinatle Digitale radio met FM, FM-stereo en MG 4_ kamer. Spray-knop. Uniek dubbel reini-
kleurentelewlsie k£j\ met COmpad diSC-WtSSelaar en 20 voorkeurzenders. 3-Bands £W gingssysteem. Variabele stoom (9 posi-
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Kunstenaar wil
van brugpijlers

sculptuur maken
Van onze verslaggever

Het CDA, na de verkiezingen van af-
gelopen woensdag de veruit groot-
ste fractie in de nieuwe Heerlense
raad, nodigde gisteravond, telkens
voor de duurvan een uur, achtervol-
gens de PvdA, Groepering Heerlen-
Noord en tenslotte de overige frac-
ties uit voor besprekingen in het
stadhuis.

NUTH - Beeldhouwer Jos Hermans
wil dat de eerste gelaste IJzeren
Brug in Nederland, die ligt tussen
Nuth en het kerkdorp Vaesrade,
ook na sloop in de herinnering blijft
voortleven.

De in Vaesrade woonachtige Her-
mans wil een aantal pijlers van de
brug, die in mei plaatsmaakt voor
een breder en moderner exemplaar,
gebruiken voor het maken van een
sculptuur. Hij heeft na lang overleg
met de NS op een aantal vijfen zes
meter lange pijlers beslag weten te
leggen. De NS hadden plannen de
pijlers te vernietigen.

Deze kregen alle dezelfde medede-
ling te horen. Het CDA wjl de ko-
mende vier jaar met een coalitie aan
de slag die maar liefst 28 van de 37
raadszetels bezet.
Over zaken als wethoudersverde-
ling, laat staan invulling van deze
zetels, is nog niet gesproken. De
grote vraag is echter of de PvdA be-
reid is om in een college zitting te
nemen met Groepering Heerlen-
Noord.

Jos Hermans heeft inmiddels een
verzoek gericht aan het college in
Nuth om (financiële) medewerking
te verlenen aan zijn idee. „De pijlers
hebben een fraaie vorm. Er zijn mo-
gelijkheden om er iets moois van te
maken."

Geen begrip voor
'blijde boodschap'

Geldboete voor aanslaande vader met kaast
De beeldhouwer heeft ook al een
plaats bedacht voor zijn kunstwerk:
het park en de visvijvers in Nierho-
ven.

Van onze
verslaggever

eindelijk met veel la-
waai landt. Een red-
dingshelikopter.

Hummel
Deze lokale partij zou als partner
wel eens onaanvaardbaar kunnen
zijn, vanwege de persoon van Rein
Hummel die in januari door de
PvdA niet op de kandidatenlijst
werd geplaatst, en vervolgens ver-
rassend de overstap maakte naar
Heerlen-Noord.

Reddingsactie
bij feest GGD

"De 'slachtoffers'
worden in de heli-
kopter geschoven
die daarna ra-
zendsnel richting
ziekenhuis ver-
trok.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Van onze verslaggever

and (2)
'xf 'L *>5 beke?id dat juist in die

zich in de loop
Clen °yzon<iere flora en

hben ontwikkeld, zeker
i öie taluds op het zuiden
jey.egen. Men kan ze toch ze-Jljkschakelen met de graf-

iijg het Heuvelland, die we
L'och ook zoveel mogelijk
'om enouden. Wordt het niet
IJ? de NS tot de (natuurlij-

te roepen?

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever

Promenade
kj e '^eede, derde en vierde
[ku an warenhuis Schunck
Sf ccr 'ense promenade zijn
[iL^Q-ndaag het domein van
"V*1 Meubelen. Deze Roer-

'rma opent er een Meu-
\ genade met een totale
V'afcte van 7000 vierkante
kj e Wet behoeft geen betoog

I» daar een heleboel meu-
\°rdijnen, tapijten etcete-
\h l kQn- Óm de klanten te

en staan twintig mede-
s Paraat.

BRUNSSUM/AMSTENRADE - De
gemeente Schinnen gaat het in
slechte staat verkerende gedeelte
van de Hagendorenweg in Amsten-
rade opknappen. Met de werkzaam-
heden is een bedrag van 275.000 gul-
den gemoeid waarvan 185.000 gul-
den nodig is voor het aanbrengen
van fundering, wegdek en trottoirs.

Het resterende bedrag wordt aange-
wend voor het vervangen en ver-
nieuwen van de riolering en ver-
keerstechnische aanpassingen. Zo-
als bekend geldt de Hagendoorn-
weg al jaren als sluiproute voor
autoverkeer, dat via de provinciale
weg het Brunssumse centrum wil
bereiken.
In de afgelopen jaren is het onder-
houd beperkt tot slechts het meest

Bovendien rijdt het verkeer vanuit
Merkelbeek met te hoge snelheid
over de Hagendorenweg. Na de her-
inrichting zal die dan ook alleen be-
stemd zijn voor plaatselijk verkeer
en gaat de Kemkensweg als verbin-
dingsweg met Merkelbeek dienen.
Voorts wordt de snelheid door mid-
del van wegversmallingen en 'ram-
melstroken' teruggebracht tot 30 ki-
lometer per uur.

Coniferen
gestolen

De deur, die licht geforceerd was,
bleek aan de binnenkant gesloten.
Toen een uur later opnieuw het
alarm afging nam de politie binnen
een kijkje en trof de man aan.

Officier van justitiemr Van Dijk zei
gisteren tijdens de voorlopig laatste
zitting dat de administratieve ver-
werking van de dagvaardingen bij
justitie de nodige problemen heeft
opgeleverd. „De computer is op hol
geslagen. Gegevens zijn door elkaar
gehaald en dat is vervelend." Voor
een aantal verdachten pakte de sto-
ring gistermorgen gunstig uit. Zij
werden dank zij fouten in de dag-
vaarding vrijgesproken.

HEERLEN - De verkeerszittingen
van deHeerlense kantonrechter zijn
door een computerdefect enkele
weken opgeschort. De vaste 'maan-
dag-zittingen' van 2 en 9 april gaan
niet door. Op 23 april worden in
Heerlen weer de eerste verkeers-
overtreders ontboden.

Inbreker
verstopt zich
achter dozen

(ADVERTENTIE)

\M BEST IN STYLING
wordt nu:

I TRccvc \
BEST IN STYLING

Modefor men & girls
Openingsaanbiedingen:

diverse jeans van
bekende merken

2 HALEN, 1 BETALEN!
OP=OP

Tijdens onze actie

10% KORTING
op totale

voorjaarscolléctie

HEERLEN - De politievan Heerlen
heeft in de nacht van dinsdag op
woensdag een 21-jarige Heerlenaar
aangehouden die zich in een garage-
bedrijfaan de Beersdalweg had ver-
schanst achter een stapel dozen.
Een uur daarvoor was de politie al
poolshoogte gaan nemen bij het be-
drijf toen het inbraak-alarm afging.

LANDGRAAF - Onbekenden heb-
ben in de afgelopen dagen (wanneer
precies is niet bekend) op een om-
heind perceel in Landgraaf 310 co-
niferen met een hoogte van ruim
één meter gestolen. De coniferen
werden uit de grond gerukt. De
schade is ongeveer 700 gulden.

Computer
justitie
op hol

Op deze manier zou het CDA op een
subtiele manier de huidige coalitie-
partner PvdA de eer aan zichzelf
kunnen laten houden. Na de sterke
winst van de sociaal-democraten in
1.986 was het CDA wel gedwongen
met deze partij de macht te delen.
Maar vervolgens was er ruim drie
jaar sprake van een uiterst moeiza-me verhouding.

Verplegers schuiven
dè gewonden *op
brancards naar bin-
nen en de helikopter
stijgt met een nood-
gang weer op. Rich-
ting het De Wever-
-ziekenhuis.

HEERLEN - Ker-
mend van de pijn lig-
gen twee slachtof-
fers voorMotel Heer-
len. De ene patiënt is
gewikkeld in ver-
band; de andere
kijkt glazig uit zijn
ogen en heeft aan
zijn arm een infuus.

toekomst, want May-Weggen gaat
veel strenger optreden tegen snel-
heidsovertredingen." De officier
hield dan ook vast aan de stan-
daardboete van 285 gulden.

lancevervoer van de
Basisgezondheids-.
.dienst, die sinds gis-
teren overigens Ge-
meenschappelijke
Gezondheidsdienst
(GGD) heet. Het
nieuwe beeldmerk
van de GGD werd
onthuld door com-
missaris van de ko-
ning, dr J. Kremers.

Net echt. Maar het
ging slechts om een
demonstratie bij ge-
legenheid van het
25-jarig bestaan van
de afdeling ambu-

Snelle hulp is gebo-
den. Hoog aan de he-
mel doemt een zwart
stipje op dat snel na-
derbij komt en uit-

Centrumplan
De laatste tijd trok de coalitie, bij-
voorbeeld bij het centrumplan, na-
drukkelijk één lijn. Maar door de
forse verkiezingsnederlaag van de
PvdA en de zege van Heerlen-
Noord kreeg het CDA een alterna-
tief in handen.

Ook kantonrechter mr L'Ortye had
geen boodschap aan de uitleg vande verdachte. Toch beperkte hij de
boete tot 150 gulden. Zijn toelich-
ting was vrij verrassend: „De rand-
weg in Heerlen-Noord ligt nu niet
bepaald in de bebouwde kom. Bo-
vendien nodigt de weg (aan weers-
zijden dubbelbaans, red.) uit om
harder te rijden dan 50 kilometer
per uur."

Mr Van Dijk was niet te vermurwen:
„Ik heb alle begrip voor uw vreug-
de. Maar als u zich onzeker voelt,
moet u een taxi nemen. Zeker in de

De automobilist had op Beersdal-
weg in Heerlen 90 in plaats van 50
kilometer per uur gereden. „Ik heb
daarwel een verklaring voor", zei de
man. „Eerder op die dag vernam ik
dat mijn vrouw na jarenlang dokte-
ren eindelijk in verwachting was.
Daardoor was de concentratie een
beetje zoek."

HEERLEN - Officier van justitiemr
Van Dijk hield gisteren geen reke-
ning met de 'blijde boodschap' van
een man uit Munstergeleen, die
voor de kantonrechter in Heerlen
verscheen. Hij had de maximum-
snelheid ruim overschreden, aldus
de officier.

Hagendorenweg wordt
straks veel stiller

Gemeente Schamen is sluiproute Brunssum beu noodzakelijke. Ook moeten drin-
gende werkzaamheden worden ver-
richt aan het rioolstelsel dat niet
meer voldoet aan de huidige nor-
men. Als de reconstructie van de
Hagendorenweg is voltooid zal er in
verkeerstechnisch opzicht een aan-
tal veranderingen plaatsvinden. Die
zijn nodig omdat de weg, zoals ge-
zegd, gebruikt wordt als sluiproute.

CDA, Gulpers
en PvdA praten

over coalitie

Week cel voor Amstenradenaar

Man rijdt 8 jaar
zonder rijbewijs

CDA wil brede coalitie

vanaf 1982. Wees maar blij dat er geen ernstige ongeluk-
ken zijn gebeurd. Eén aanrijding is al voldoende om een
aantal gedupeerden achter te laten. De schade is niet te
verhalen, want van een kale kip pluk je geen veren."
De Amstenradenaar haalde zijn schouders op: „Ik ben
eenmaal op rijexamen geweest, maar ik ben gezakt voor
de theorie. Van een praktijkexamen was daarna geen
sprake meer. Ik heb de auto hard nodig voor mijn werk."
„Haal eerst uw rijbewijs", riep de rechter, die de man ver-
oordeelde tot een boetevan 500 guldenen twee weken cel
waarvan één week voorwaardelijk. „Bij eenvolgende
overtreding is de straf aanzienlijk hoger."

„Van eerdere straffen heeft u niets geleerd. U weet ken-
nelijk niet hoe gevaarlijk het is om onverzekerd en zon-
der rijbewijs toch een auto te kopen en daarmee op de
weg te verschijnen", zei mr Van Dijk. „U doet dit reeds

HEERLEN - „Het is jammervoor mijn vrouw als ik een
week de cel in moet." Dat zei een Amstenradenaar giste-
ren in het gerechtsgebouw in Heerlen nadat de officier
van justitie,mr Van Dijk, een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf tegen hem had geëist. De man was in '82 en in
'85 al veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs.

Beoogde partners zijn PvdA en Groepering Heerlen-Noord
LANDGRAAF - In een brief aan
alle politieke partijen in Landgraaf
hebben de twee grootste fracties
-CDA en Gulpers - laten weten dat
ze gaan proberen samen een coalitie
te vormen.
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I%ÏÏh-zaal 'A gen Baag' in
\ er wordt zaterdag en
? ü!.- een orote tentoonstel-
o*e>t Tn°de,u'iegtuigen ge-
jty(' Zaterdag Jean men er
JuCt^ an J 4 tot 20 wur en zon-
pi, " tot 28 uur. De span-
Peji Wan de tentoongesteldeJk n «arieert van 40 centi-_j>lot liefst vijf meter. Het
Jftjjj ln Nijswiller krijgt
P^ eQtuigen, militaire toe-
\L motorige vliegtuigen,ers en zwevers te zien.
Vs/i20'""1 65 toesteiien £e«-
-"W w u'order*- Verder zijn
% de?nonstraties en staat
tl^dS*!nuia£ie"apparaa£ om
%rt sturina te ervaren.cc is gratis.
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Hondinet

and
I
.spoordijken in ons Zuid-
Vfg worden zo langzamer-.kale strepen in het land-
r De 'Nederlandse Spoor-
P'plegen de dijken van alle
u^-ing, grote en kleine, te
_t- en de kale taluds ook
C^s in te pakken in flinke?and. Wij veronderstellen
*lt gebeurt om het onder-
inIQ.U de taluds tot een mi-
I"i te beperken. Maar be-
hoor die aanpak hebben

(ADVERTENTIE)
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LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

De PvdA is uitgenodigd deel te ne-
men aan deze onderhandelingen.
De partijen gaan nu eerst een be-
stuursconvenant opstellen. Als dat
klaar is mogen de andere partijen
daar hun mening over geven.

Mochten de partijen tot overeen-
stemming komen dan zal de kern
van de coalitie straks uit CDA, Gul-
pers en PvdA bestaan. Andere par-
tijen kunnen zich dan als steuner of
gedoger van de coalitie aanmelden,
maar erg veel invloed op het conve-
nant zullen ze dan waarschijnlijk
niet meer hebben. Pas als de be-
stuursovereenkomst op tafel ligt,
zal worden gesproken over de por-
tefeuille-verdeling.

nd
'ht u gisteren langs het
1 in Heerlen zijn gelopen,

K of gereden, dan heeft u
Öast ongetwijfeld een
knt zien staan. In dietent
terde een fabrikant van
Reclame een aantal nieu-
Wjes, waaronder een vol-
"atisc/i hondentoilet. De
hceerde plee stoot name-
ïluiden uit die voor ons
ft niet te horen zijn. Onze

horen die wel, en
'en ze net denken: 'kom,
*mijn poot eens tegen een'ichten't dan, zo zweert die

zullen ze vast en ze-
hondentoilet lopen

"ar hun behoefte te doen.
'u>erpse£en worden vervol-
*zurig weggespoeld. U bc-

'natuurlijk dat de huur-
«i de tent hoopt dat de ge-

* een aantal van die toi-
zal kopen om van de

af te komen.

Een coalitie van de drie grootste
partijen kan in de raad op een meer-
derheid van vijftien zetels rekenen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Heer-
lense CDA wil een brede
coalitie met PvdA en
Groepering Heerlen-
Noord. Het CDA vindt
dat de kiezer deze drie
partijen het duidelijkst
naar voren heeft gescho-
ven. Reeds vanavond
wordt van de beide be-
oogde coalitiepartners
verwacht dat men een re-
actie geeft op dit voorstel.
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Geboren

Isabeüe Maria
Johanna

dochter van
Mare en Corine

van Doorne-
Leufkens
Den Haag,

25 maart 1990

T
Een werkzaam leven, getekend door eenvoud, is ten
einde.
Een leven voor een aanmerkelijk deel doorgebracht
in het ziekenhuis.
Ondanks haar moed en wilskracht, waarmee zij
menige chirurgische ingreep doorstond, moest zij
uiteindelijk het hoofd buigen.

Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een
liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek De Ze-
ven Bronnen te Amby, van ons is heengegaan, mijn
dierbare vrouw, onze lievemoeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Hubertina Maria
Elisabeth Hover

'<"*■' echtgenote van
Augustus Josephus
Hubertus Clermont

Zij overleed in haar 73e levensjaar, voorzien van de
h.h. sacramenten der zieken.

Slenaken: A.J.H. Clermont
Nuth: Mia Klinkenberg-Clermont

JacquesKlinkenberg
Marlie en Hans
René, Raymond

Slenaken: Jean Clermont
Laurinda Clermont-
da Silva Martins
Lilian, Christian

Roermond: Annie Fonsaer-Clermont
Pierre Fonsaer
Monique, Conny

Reijmerstok: Paula Jongen-Clermont
Jo Jongen
Richard

Slenaken: Raymond Clermont
Annie Clermont-Vluggen
Dominique, Sacha
Familie Hover
Familie Clermont

6277 NB Slenaken, 26 maart 1990
Hees 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 31 maart om
11.00uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Slenaken.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.30 uur wordt er voor haar zie-
lerust een h. mis opgedragen in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen, dage-
lijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Al lang had ik geen krachten meer.
Zolang heb ik gestreden. Heer.
Maar woordloos biddend, vocht ik,
tot U zei: ,X#g nu jewapens neer".

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde man, onze
lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Wiel Dirks
echtgenoot van

Gerda Hermes
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Schaesberg: Gerda Dirks-Hermes
Kerkrade: Marlies Neufeldt-Dirks

Bernd Neufeldt
Björn, Swenja

Schaesberg: Michel Dirks
Lon Dirks-Tilmans
Michel, Joyce
Familie Dirks
Familie Hermes

6372 AJ Landgraaf, 27 maart 1990
Baanstraat 170
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op zaterdag 31 maart a.s. om 11.00 uur
in de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg (Hoofdstraat).

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegeheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag 30 maart a.s. om 18.45
uur, aansluitend avondmis in voornoemde dekena-
le kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kamer van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32,
Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

———§————m—m—————mmm*——— —————mmm————m—————

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van

Petrus Mathias Wijers
weduwnaar van

Klara Jongen
Brunssum: Hans Wijers

Mia-Wijers-Krekels
Heerlen: Jo Wijers

Antica Wijers-Velnic

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

28 maart 1990
Verpleeghuis Schuttershof te Brunssum
Corr. adres: Julianusstraat 52, 6417 VP Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In deparochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg, aan deAkerstraat te Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag
31 maart om 14.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het rk.
kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t IRust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Johanna (Anna)
Duinkerken

weduwe van

Nicolaas Jansen
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Duinkerken
Familie Ruiter
Familie Jansen

Heerlen, 28 maart 1990
Meezenbroekerweg 35
Corr.adres: Kasteellaan 95, 6415 HP Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 31 maart a.s. om 11.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Zeer velen hebben ons met hun warme belangstel-
ling gesterkt en getroost tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn onvergetelijke man en onze lie-
ve vader en opa

Frans van Gestel
echtgenoot van

Annie Wauben
Wij zijn allen die aanwezig waren bij de uitvaart, die
bloemen hebben gestuurd, die ons hebben bezocht,
geschreven of getelefoneerd, daarvoor diep dankbaar.
Ook al voelen wij de pijn om het gemis nog scherp, wij
hebben toch aan alle medeleven datwy hebben onder-
vonden, veel steun en troost ontleend.

Annie van Gestel-Waubèn
kinderen en kleinkinderen

Geleen, maart 1990
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 31
maart as. om 19.00 uur in de St.-Augustinuskerk te
Lutterade-Geleen.

Wij danken u van harte voor de overweldi-
gende belangstelling en het medeleven bij
het overlijden van mijn lieve man, onze lieve
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jozef
van Voorst

Het is voor ons een troost dat de pijn en het
verdriet van het zo plotselinge afscheid door
velen wordt gedeeld.

Mevr. H.M. van Voorst-Houkes
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, maart 1990
De zeswekendienst is zaterdag 31 maart om
18.30 uur in de kerk van de H.H. Martelaren
van Gorcum, Sittarderweg te Heerlen.

Groot is de leegte die hij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve
vader, schoonvader en opa

Jo Bogers
zal worden gehoudenop zaterdag 31 maart as.
om 18.30 uur in de St. Pancratiuskerk te
Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Het is alweer een jaar geleden,
maar met liefde in ons hart
denken wij nog vaak aan het verleden,
toen jij nog bij ons was.

Op 30 maart is het een jaar geleden dat wij voor-
goed afscheid moesten nemen van hem die ons
zo dierbaar was, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Arnold Bindels
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die
is ontstaan, herdenken wij hem in de plechtige
eerste jaardienst, die zal worden gehouden op
zondag 1 april as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw van Lourdes te Gracht-Kerkra-
de.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Gracht, maart 1990

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijkenvan me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden, de uitvaartdienst en de crematie
van mijn lieve echtgenoot, onze vader en opa

Frans Fransen
betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.

Mia Fransen-van E ijs
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 31 maart as. om 19.00 uur in de St.-
Augustinuskerk te Lutterade-Geleen.

Op 31 maart as. is het een jaar geleden dat mijn
vrouw, onze moeder en oma

Mia Hidding-Gorissen
is overleden, De jaardienst zal plaatsvinden op za-
terdag 31 maart as. om 19.00 uur in de H. Hartkerk
te Schandelen.

Dhr. J.B. Hidding
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij kennis dat onder tragische omstandighe-
den plotseling uit ons midden werd weggerukt, in de leeftijd van 20 jaar,
onze allerliefste dochter, mijn onvergetelijk zusje, schoonzusje, onze
kleindochter en nichtje

. Margo Rademakers
In dankbare herinnering:

Schinveld: J.G. Rademakers
M.A. Rademakers-de Bilde

Jabeek: Harrie Rademakers
Gerrie Rademakers-Pennings

Hoensbroek: Opa en oma de Bilde-Daemen
Familie Rademakers
Familie de Bilde

6451 EM Schinveld, 25 maart 1990
Dr. Poelsstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart a.s. om
11.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna aan-
sluitend de crematie om 13.30 uur in het crematorium te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De avondwake is vrijdag 30 maart om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Margo is opgebaard in de rouwkapel van het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum. Gelegenheid tot afscheidnemen van 17.30 tot 18.30 uur.
1

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden
van

Margo Rademakers
Wij wensen ouders en verdere familie veel sterkte toe.

Directie en personeel
disco-dance Meetpoint-Schinveld

Het vreselijk bericht van het plotseling overlijden van

Margo Rademakers
heeft ons diep geschokt. Wij wensen haar ouders en familie veel sterkte
toe. .

Al haar vrienden en medewerkers
van Jeugd- en Jongerenwerk
„De Schinskoel" Schinveld

Met droefheid en ontzetting hebben wij kennisgenomen van het overlij-
den van onze lievevriendin

Margo Rademakers
Wij wensen ouders, Harry en Gerry en familie veel sterkte toe om dit zwa-
re verlies te dragen.

Petra, Norbert, Bianca
en ouders

ï
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat zij voor ons be-
tekend heeft, delenwij u mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Anna
Heiligers-Offermans

weduwe van

Pierre Hubert Jozef Heiligers
op de leeftijd van 85 jaar.

In dankbare herinnering:
Oirsbeek: Anny Jeurissen-Heiligers

Heel-Panheel: Louis en Tiny
Heiligers-Kleijkers

Hoensbroek: Fien en Gerrit
Linssen-Heiligers

Velp: Thea Heiligers
Karin Peters

Hoensbroek: Jo en José
Heiligers-Christiani

Tremelo (B.): Henny en Jan
Habets-Heiligers
De klein- en achter-
kleinkinderen
Familie Offermans
Familie Heiligers

Hoensbroek, 27 maart 1990
Mettenstraat 2
Corr. adres: Burg. Slanghenstraat 70 .
6433 AV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 31 maart om 11
uur, in de Christus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de be-
grafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg. Bijeenkomst in de
kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoleances. Vrijdag as. om
19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij ons _t
durende zijn leven heeft omringd, geven wij u met dro^Hheid kennis dat heden, in zijn eigen vertrouwde omj'H
ving, van ons is heengegaan, mijn dierbare man, o_t
zorgzame vader, schoonvader, lieve groot- en overgro^B
vader, broer, schoonbroer, oom en neef H

Frits Quadflieg I
echtgenoot van H
Engelina (Liena) Jansen I
Gesterkt dooi het h. sacrament der zieken overleed hijLm
90-jarige leeftijd. _t

Geleen: Engelina Quadflieg-Jansen H
Geleen: Annie Dewaide-Quadflieg _\Rie Dewaide _\Spaubeek: Thea Banens-Quadflieg t H
Geleen: Max Quadflieg t H

Oirsbeek: Bea Pirnay-Quadflieg H
Jules Pirnay _\

Spaubeek: Freddy Quadflieg _\
Gertie Quadflieg-Willems H
en al zijn klein- en achterkleinkinderfl
Familie Quadflieg I
Familie Jansen I

6166 AX Geleen, 27 maart 1990 I
Jan Willenstraat 19 _\
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben, zatß
dag 31 maart as. om 10.30 uur in de parochiekerk van I
H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, waarna detl
grafenis op het parochiekerkhof aldaar. I
Bijeenkomst in de kerk. I
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen col
doleren. I
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondrrH
worden opgedragen vrijdag 30 maart om 19.00 uur I
voornoemde kerk. I
De overledene is opgebaard in de rouwkapel va I
Maaslandziekeuhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tl
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. ■
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangel
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwel

Enige en algemene kennisgeving I

In devroege uren van zondag 25 maart 1990 heeft de Heer tot Zich gerol
pen, onze dierbare I

Cornelis Rentenaar I
geboren 11-9-1903 I

weduwnaar sinds 16-9-1989 van I
Magdalena Hofer I

Na een eucharistieviering op woensdag 28 maart 1990,in besloten familM
kring, hebbenwij hemter ruste gelegd op de begraafplaats te Imstenrad*

Kinderen, kleinkinderen en I
achterkleinkinderen I

Correspondentie-adres I
De Bosquetplein 8, I
6211 KJ Maastricht I

In plaats van kaarten I
Voor de overweldigendebelangstelling, de vele condoleances, di
prachtige bloemstukken, een overvolle kerk, maar ook de stilli
handdruk bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve vadel
en schoonvader en allerliefste opa I

Huub Meessen I
willen wij u langs deze weg van harte dank-u-wel-zeggen.
Het is voor ons een troost dat de pijn en het verdriet van het z<
plotselinge afscheid, door zeer velen wordt gedeeld.

Om hem te gedenken, maar vooral te dankenvoor het vele dat hi
voor ons heeft betekend, nodigen wij u uit voor de zesweken
dienst, welke wordt gehouden op zaterdag 31 maart as. om 19.0'
uur in de parochiekerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, maart 1990

-
,JEen hart van goud hield op met kloppen

———.
___

De volle kerk, de prachtige bloemen, de vele condoléai1
ces en troostende woorden door familie, vrienden, bure*1
en bekenden, ondervonden bij het plotseling overlijdell
van onze allerliefste mamma en oma

Annie
Ortwein-Janssen
hebben ons verdriet enigszins verzacht.
Een mooier afscheid, hoe intens triest dan ook, hadde'
wij ons niet kunnen wensen. Wij hebben hier een grot»
steun en troost in gevonden en willen u dan oók hartelü'
hiervoor danken.

Agnes en Frans Reulen-Ortwein
Mia Ortwein
en de kleinkinderen

Brunssum, maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop 1&
terdag 31 maart as. om 19.00 uur in de dekenalekerk St-'
Gregorius de Grote te Brunssum.I '

Uit Florida USA vernamen wij met verslagenheid
dat op 26 maart op 70-jarige leeftijd is overleden,
onze broer, zwager en oom

Ed Hameiers
weduwnaar van

Liza Pieters
Corr.adres: Pieterlangendijk 14', Amsterdam.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve vader en opa

Ger Lemaire
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Zijn kinderen en
kleinkinderen

Maart 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 31 maart as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te (Veldstraat) Land-
graaf.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-voorzitter

A. Jeroense
Tot het laatste als ere-voorzitter van de vereniging
V.C.T.-Kaspora-Combinatie.

Bestuur, leden en supporters

Daar het mij onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die ik mocht ontvangen
bij de begrafenis van mijn lieve man

Martin Voorjans
betuig ik u hierbij mijn hartelijke dank.

B. Voorjans-Timmermans

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 31 maart as. om 18.00
uur in de Andreaskerk te Heerlerbaan
(Palestinastraat).

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven on".
vonden bij het overlijden en de begra^
van

Jozef Langen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw G. Langen-Vanwerscl*
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehoude*1.
zondag 1 april as. om 10.30 uur in de St.-JV>^
nuskerk te Welten-Heerlen.

vervolg familieberichten zie pagin* 1
■*l .II I "I ' II I I Tllll I ****^

Met ingang van 1 april as. zal mevrouw
drs. M.C.H.J. van Zijl-Turlings, apotheker,

haar apotheekpraktijk te Meerssen overdragen aan de heer

drs. H.M.J. Sterenborg, apotheker.
De apotheek zal onder dezelfde naam,

Apotheek van Zijl,
worden voortgezet op het bekende adres, Stationsplein /

hoek Proost de Beaufortstraat te Meerssen.

>



Patholoog- anatoom: „Uitstrijkjes jongere vrouwen nodig”

Kritiek op doelgroep
pij kankeronderzoek
■ i
/RMOND - Maandag start in Midden-Limburg een groot-
>eps onderzoek naar baarmoederhalskanker. Circa 28.000
iwen in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaarkrijgen via de
teen oproep om bij de huisarts een uitstrijkje te laten ma-'■ Patholoog-anatoom dr. W. Kwee, die bij de organisatie is
okken, zei gisteren dat hij liever gezien had, dat ook jonge-

* rouwen zouden worden onderzocht.

gelijkertijd krijgen de Belgische
aannemers vrij gemakkelijk op-
drachten aan deze kant van de
grens, met name in de utiliteits-
bouw. „De Nederlandse aannemer
dreigt zo door de Belgen verdron-
gen te worden", aldus Daems.

" Bouwen in Duitsland kan
voor Limburgse aannemers
een riskante aangelegenheid
zijn. Maar door de toegenomen
concurrentie van Belgische
aannemers in Limburg, wor-
den Nederlandse bouwers wel
gedwongen de Duitse markt op
te gaan.

Foto:MARCEL VAN HOORN

bieden over de prijs en ze houden ja-
renlang flinke garantiebedragen in.

Uitwijken
Daems ziet voor zijn Limburgse col-
lega's wel een uitwijkmogelijkheid
in West-Duitsland. Daar kleven wel
veel bezwaren aan, zo waarschuwde
hij. Met 'vallen en opstaan' heeft
Daems zelf sinds hij in 1966 voor het
eerst in West-Duitsland werkte, zo
langzamerhand alletegenslagen wel
eens gehad.

Hij raadt zijn collega's af om meteen
met grote projecten in de BRD te
beginnen. Het is verstandiger om
met kleine deelopdrachten de Duit-
se markt op te gaan. Daems waar-
schuwde ook voor de omgang met
makelaars, die vaak niet voldoende
eigen geld hebben om vlot te kun-
nen betalen. De Duitsers kennen
verder een systeem van loven en

Daems adviseerde om in dergelijke
gevallen meteen een advocaat in de
arm te nemen. Maar ook bij die ad-
vocaat is het raadzaam om van tevo-
ren het honorarium af te spreken...

Afbreken

Bovendien zijn de Duitsers heel
streng als het gaat om kwaliteit
Voor het minste of geringste wordt
iets afgekeurd en dan kun jeals aan-
nemer de garantiesom van vijf pro-
cent van de verkoopprijs wel verge-
ten.

het onderzoek regionaal zonodig
zelf mede bekostigen", aldus
Goyen.

tens hem is het besluit om al-
vrouwen van 35 tot en met 54
te onderzoeken gebaseerd op
üderde gegevens. Hij wees er
■'t de piek van baarmoederhals-
*er thans ligt op een leeftijd van
*r. „Dat we nu vrouwen in deze
'jd onderzoeken betekent niet,
Ongere vrouwen deze vorm van
'er niet zouden kunnen krijgen.
's een politieke beslissing om
!r> de nu gekozen doelgroep te
""eieren", zegt hij.

Het onderzoek in Midden-Limburg
kost ruim een miljoen gulden, ofte-
wel 44 gulden per. uitstrijkje. De or-
ganisatie is in handen van GGD en
IKL in samenwerking met huisart-
sen en ziekenhuizen. De samenwer-
king is geformaliseerd in de stich-
ting 'Kankerpreventie en -Scree-
ning. Deze stichting wil dit najaar
ook een borstkankeronderzoek in
deze regio opstarten. De uitstrijkjes
zullen worden onderzocht door ana-
listen in de ziekenhuizen van Weert
en Roermond. De betrokken vrou-
wen krijgen binnen vier weken de
uitslag via de huisarts.

Borstkanker

uit een onderzoek van de Eras-
Universiteit blijkt onomwon-
dat de rijksoverheid niet de

* doelgroep heeft gekozen. Ge-
■ Wordt om ook jongeren en
"re vrouwen bij het onderzoek
ptrekken. De overheid wil haar
'er besluit evenwel niet herzien.

eidooi

te verdienen. Maar voor de rest kon
de regio zich spiegelen aan het lan-
delijk patroon.

Van onze redactie economie

Niveau van Noord-Brabant nog niet bereikt

Limburgse bedrijven
goede middenmotor

u-direkteur drs. L. Goyen vindt
°ok spijtig dat jongere vrouwen

' opgeroepen worden. Hij wijst
op dat elkevrouw op eigen

l^tief bij de huisarts een uit-
'kje kan laten maken. „Het on-
J-oek gaat drie jaar duren. Daar-aan we evaluerenen onszelf ook
Jraag stellen of we wel de juiste
:'.6roep onderzoeken. Als het no-
"s stellen we dat bij en gaan we

Kanker is volksziekte nummer één
in Nederland. Baarmoederhalskan-
ker maakt slechts 3,5 procent uit
van het totaal aantal kankergeval-
len. Dat er toch relatief veel aan-
dacht aan deze vorm van kanker
wordt besteed ligt aan het feit dat
bevolkingsonderzoeken duidelijk
effect hebben. Per jaarwordt in Ne-
derland bij ongeveer 1200 vrouwen
baarmoederhalskanker geconsta-
teerd. Wanneer het üjdig wordt ont-
dekt is de kans op genezing vrijwel
honderd procent.

HEERLEN - Het Limburgse be-
drijfsleven heeft een tamelijk goed
jaarachter de rug. Men heeft het ze-
ker niet slechter gedaan dan het to-
tale Nederlandse bedrijfsleven, dat
ook een prima jaar had. Dat staat in
een onderzoek naar de vitaliteit van
het Nederlandse bedrijfsleven.Margo Rademakers met

messteken omgebracht

Lippenstift gevonden op enige afstand van onheilsplek
" Aangezien nu duidelijk is dat Margo met ofzonder dader in een weiland op enige afstand van
de onheilsplek is geweest, hebben twee klassen van de politieschool ook gisterenweer gezocht naar
voorwerpen die eigendom zouden kunnen zijn van de dader. Foto: CHRISTAHALBESMA

Knooppunt
Het stedelijk knooppunt Zuid-Lim-
burg deed het vorig jaar, net als in
1988, iets slechter dan het landelijk
gemiddelde. Die minderrooskleuri-
ge positie ligt aan een achterlopen-
de ontwikkeling van het bedrijfsre-
sultaat. Al met al hebben in het ste-
delijkknooppunt te weinig bedrijfs-
klassen van de krachtige economi-
sche ontwikkelingen kunnen profi-
teren.

Gekeken is naar de ontwikkeling
van de omzet, de investeringen en
dewinst van een groot aantal onder-
nemingen. Daarbij bleek dat Noord-
en Zuid-Limburg gelijk scoorden
met het gemiddelde van derest van
het land. Midden-Limburg bleefeen
fractie achter.

SCHINVELD - Margo Rademakers blijkt met meerdere mes-
steken om het leven te zijn gebracht. De 20-jarige vrouw uit
Schinveld werd maandagmorgen dood aangetroffen op een
heuveltje in de bosjes van de Breukberg in Schinveld. Uit sec-
tie is verder gebleken dat er géén sprake is geweest van een ze-
denmisdrijf, zo heeft een woordvoerder namens hetRecherche
Bijstands Team en het Openbaar Ministerie gisteren medege-
deeld.

Van onze verslaggever een zo uitvoerig mogelijk beeld te
krijgen van Margo Rademakers.
Daartoe wordt haar vrienden- en
kennissenkring gehoord.

Door de bank genomen draait Lim-
burg redelijk goed, concluderen de
onderzoekers. Het niveau van
Noord-Brabant wordt echter nog
niet bereikt. Het rapport is verkrijg-
baar bij de NMB-banken.

Het zijn vooral de kleinere bedrij-
ven in Limburg die het gemiddelde
omlaag hebben getrokken. De gro-
tere bedrijven hebben dit tegenval-
lende resultaat echter goed kunnen
compenseren. Bij de Limburgse be-
drijven met meer dan 50 werkne-
mers lag de score zelfs ruim boven
het landelijk gemiddelde.

Klein

Uitgesplitst naar bedrijfsklasse stelt
het onderzoek grote regionale ver-
schillenvast. In Noord-Limburg de-
den de bouwmaterialen- en glasin-
dustrie, de metaalprodukten- en de
machine-industrie het goed. Tegen-
vallend waren de horeca en de zake-
lijke dienstverlening.

De personeelsleden van de V&D-
winkels in Sittard, Geleen, Kerkra-
de en Brunssum willen de gouver-
neur vragen zich in zijn laatste
ambtsweken persoonlijk in te zet-
ten voor het behoud van hun werk.
Een datum voor de ontmoeting is
nog niet vastgesteld.
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HEERLEN - Delegaties van V&D-
personeelsleden van de met sluiting
bedreigde Zuidlimburgse waren-
huizen willen naar gouverneurKre-
mers om hun grieven kenbaar te
maken. Ze zullen worden begeleid
door vertegenwoordigers van de
Dienstenbonden CNV en FNV.

V&D-personeel
met petitie

naar gouverneur

In Zuid-Limburg was er in de repa-
ratie en de ambachten ook niet veel

Ook in Midden-Limburg was die za-
kelijke dienstverlening zwak, maar
slechter nog scoorde de bedrijfs-
klasse reparatie en ambachten. De
chemische- en rubberindustrie en
de electrotechnische industrie de-
den het heel wat beter.

Opvallend is dat bij de zoekactie
van eergisteren verschillende voor-
werpen zijn gevonden die op grote-
re afstand lagen van de plek waar
Margo is vermoord. Zo werden een
lippenstift, een pakje sigaretten en
een sleutelbos dieaan haar toebeho-
ren, gevonden in een open veld. Het
dertig koppige politieteam dat de
moord in onderzoek heeft, wil daar
nog geen conclusies aan verbinden.
„leder spoor is op dit moment mee-
genomen." Het enige dat nu duide-
lijk is, is dat Margo die zaterdag-
nacht met of zonder dader in dat
veld geweest is.

Dat is ook de reden waarom giste-
ren opnieuw door twee klassen van
de Heerlense politieschool in het
open veld gezocht werd naar voor-
werpen die eigendom zouden kun-

nen zijn van een eventuele dader. Ot
er gisteren nieuwe spullen gevon-
den zijn, werd in het belang van het
onderzoek niet meegedeeld.

Margo Rademakers is voor het
laatst gezien toen ze op weg was
naar huis. In het gezelschap van een
jongen verliet zij zondagmorgen te-
gen twee uur de discotheek Meet
Point in Schinveld. De jongen ver-
gezelde haar voor een deel naar
huis, maar nam halverwege af-
scheid van haar. Daarna heeft een
paartje Margo Rademakers nog al-
leen verder in de richting van haar
huis zien lopen.
Vanaf dat moment is de politie het
spoor bijster. Niet alleen de zoek-
tocht door de politieschool, maar
ook het buurtonderzoek werd giste-
ren voortgezet. De politie is er op uit

In het Recherche Bijstands Team
participeert ook een vertegenwoor-
diger van de Koninklijke Mare-
chaussee, zo heeft de woordvoerder
namens net politieteam bevestigd.

De discotheek blijkt in het weekein-
de bezocht te worden door veel
Duitsers en dan met name West-
duitse militairen.. Volgens de
woordvoerder is er momenteel geen
enkele aanwijzing om de dader in
die richting te zoeken. Maar om het
onderzoek zo breed mogelijk te
houden is reeds bij voorbaat de me-
dewerking gevraagd van een func-
tionaris van de Koninklijke Mare-
chaussee.

Tips kunnen nog steeds doorgege-
ven worden aan de politiefunctiona-
rissen van het Recherche Bijstands
Team dat tijdelijk gehuisvest is in
het politiebureau in Brunssum.
Men is daar bereikbaar onder het te-
lefoonnummer: 045-252555.

Duitsers

Brunssums tweetal wil lagere straf
In Zweden veroordeeld voor drugstransport
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Het 'luchten' gebeurde op het dak.
Raadsman mr Th. Pouw greep deze
voor Nederlandse begrippen ontoe-
laatbare situatie aan om strafver-
mindering voor S. te bepleiten. In
diens zaak doet de Maastrichtse
rechtbank op 11 april uitspraak.

„De gevangenis in Zweden is een
hel", zei S. gisteren. Elf maanden
voorarrest heeft hij in volstrekte af-
zondering doorgebracht in een poli-
tiecel.

Hel

De rechtbank in Solna veroordeelde
op 2 februari van vorig jaar B. tot
twaalf en S. tot zes jaargevangenis-
straf. Het gerechtshof in Stockholm
bevestigde op 17 april het vonnis te-
gen B. maarverhoogde de straf voor
S. tot acht jaar. Cassatieverzoeken
van beiden werden door de Hoge
Raad afgewezen.

komen, ontdekte de politie in het
gasreservoir 35 kilogram amfetami-
ne. De Zweedse Justitie stelde bei-
de Brunssummers verantwoorde-
lijk voor deze illegale invoer en be-
stempelde B. als 'grote baas' en S.
als koerier.

Bij inspectie van de Range Rover
waarmee S. het land was binnenge-

35 kilo
De Brunsummer S. werd op 2 juli
1988 vanaf de Zweedse grens ge-
volgd naar een hotel in Helsingborg
waar intussen langs een andere weg
ook B. was aangekomen. Plotseling
zagen beiden zich geplaatst tegen-
over een klein politieleger.

B. greep een hem geboden gelegen-
heid gretig aan om de rechtbank te
bezweren in Zweden onschuldig te
zijn veroordeeld. „De rechtsgang in
Zweden verschilt aanzienlijk van
die in Nederland", voegde hij er ver-
duidelijkend aan toe.

Onschuldig

Het was wellicht bedoeld als com-
pliment voor de Nederlandse rech-
ter. Diens collega's in Zweden zou-
denvolgens B. niet zijn ingegaan op
zijn dringend verzoek relevante ver-Geërgerd liet de president zich ont-

Naar het oordeel van de rechtbank
zijn de in Maastricht ontvangen
Zweedse dossierstukken en de Ne-
derlandse vertaling daarvan, verre
van volledig. „Het is de rechtbank
niet duidelijk waarvoor u in Zwe-
den bent veroordeeld", vertrouwde
president mr J. Nolet verdachte toe.
Ter zitting kreeg de officier van jus-
titie opdracht de stukken zo spoe-
dig mogelijk te completeren.

Ergernis

Met S. wil ook diens 38-jarige
plaatsgenoot F. B. van deze moge-
lijkheid gebruikmaken. Samen met
S. werd hij op 2 juli 1988 in de
Zweedse stad Helsingborg gearres-

MAASTRICHT - Berekend naar
Nederlandsemaatstaven en normen
hoeft de 31-jarige J. S. uit Bruns-
sum in eigen land nog maar vijfjaar
uit te zitten van de acht waartoe hij
een jaar geleden wegens invoer van
drugs in Zweden is veroordeeld. Tot
deze conclusie kwam officier van
justitie mr L. Ummels toen de
Maastrichtse rechtbank het verzoek
van de Brunssumer behandelde om
de Zweedse cel te mogen verruilen
voor een Nederlandse. Een tussen
Zweden en Nederland gesloten ver-
drag biedt daartoe mogelijkheden. .

Van onze verslaggever balen op te vragen in Nederland.
Voorts zouden de Zweden eenreeks
rapporten van afgeluisterde tele-
foongesprekken aan de kant heb-
ben geschoven die B. juist zeer be-
langrijk achtte. Alleen al om vast te
stellen welke rol medeverdachte S.
in het geheel heeft gespeeld, zo
bleek gisteren.

teerd en nadien veroordeeld tot
twaalf jaar gevangenisstraf. In de
Maastrichtse rechtszaal hoorde hij
gisteren dat de behandeling van zijn
'Nederlandse' zaak is uitgesteld tot
9 mei.

vallen: „Je krijgt er als mens een
punthoofd van. Het is de taak van
de officier officiële stukken te doen
beantwoorden aan eisen van wet en
verdrag. Maar telkens weer geeft
dat moeilijkheden".
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Belgische aannemers
verdringen Limburgers

’Bouwen in Duitsland is vragen om moeilijkheden’Volvo-werknemers
bekennen ruim

60 diefstallen

De radio's en de overige onderdelen zijn uit
het bedrijf gesmokkeld in de bagage van de
medewerkers. De politie vermoedt dat ook
misbruik is gemaakt van proefritten, om de
gestolen waar buiten het Volvo-terrein te
krijgen. Verder bestaat het vermoeden dat
onderdelen bij het grote magazijn (Carpac)
over de afrastering heen naar buiten zijn ge-
werkt.
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PRN - Enkele werknemers van Volvo Car
I Bom hebben kans gezien om een groot

jntalradio's, bestemd voor nieuweauto's, te
Men. De rijkspolitie van Bom heeft deze
feek drie verdachten aangehouden, die in-
liddels 60 a 70 diefstallen jn het bedrijf heb-
'i bekend. Ook zitten twee van heling ver-
chte mensen in voorlopige hechtenis. De,

ji iarde van de gestolen goederen loopt in de
lizenden guldens.- diefstallen kwamen aan het rollen toen
iï 33-jarige Urmondenaar min of meer bij
eval gesnapt werd bij het verlaten van het
brieksterrein. Toen hij een autoradio bij
■h bleek te hebben, was dat het sein voor
1 grootschaliger onderzoek.
H verhoor van de Urmondenaar leidde tot

Van onze verslaggever

de aanhouding van een 32-jarige man uit
Nuth en een 25-jarige inwoner van Hoens-
broek. Het trio bekende de reeks diefstallen,
voornamelijk autoradio's maar ook andere
auto-onderdelen zoals spatborden. Tevens
kwam de politie op het spoor van twee van
heling verdachte mensen, een 44-jarige Ur-
mondenaar en een 35-jarige man uit het Bel-
gische As.

De rijkspolitie van Bom zet het onderzoek
nog voort. De drie verdachten van diefstal
zijn inmiddels op vrije voeten, maar de ver-
dachte helers worden voorlopig nog vastge-
houden. De bedrijfsleiding van Volvo in
Bom wilde, hangende het onderzoek, geen
commentaar geven.

THORN - Limburgse aannemers
die in West-Duitsland willen bou-
wen, moeten zich voorbereiden op
een enorm aantal problemen. Ook al
wordt hen officieel niets in de weg
gelegd. In Limburg zelf dreigen de
aannemers echter verdrongen te
worden door goedkopere Belgische
collega's en kan de Duitse markt
een uitkomst zijn. Dat was de bood-
schap van Louis Daems, directeur
van het bouwbedrijf Bobema bv uit
Heerlen en vice-voorzitter van het
NVOB gewest Limburg gisteren op
een congres over de betekenis Van
de Europese integratievoor de Lim-
burgse bouwnijverheid.
Volgens Daems is het voor Lim-
burgse aannemers moeilijk om in
België opdrachten binnen te halen.
De enorme papierwinkel, waar
doorheen geworsteld moet worden,
voordat iemand in België aan de
slag kan, ontneemt de meeste aan-
nemers bij voorbaat alle moed. Te-

provincieLimburgs dagblad



Varkenspes in Braban

BONN - Het Westduitse kabi-
net heeft gisteren besloten
strengere toelatingseisen te
stellen aan de zogenaamde
'Volksdeutsche', etnische
Duitsers uit Polen, de Sovjet-
unie en Roemenië.

Een grote meerderheid van de
PvdA-Kamerleden voelt weinig
voor polarisatie en confrontatie je-
gens coalitiepartner het CDA, zei
fractievoorzitter Thijs Wöltgens gis-
teravond na afloop van het beraad.

De PvdA-Kamerleden schrijven de
verkiezingsnederlaag voor drie-
kwart op rekening van de lage op-
komst. Verder gelooft Wöltgens dat
de kiezers zich in sterke mate door
lokale factoren hebben laten leiden.

Met tempo
130 langs

wegwerkers

Hoewel ter plaatse, in verb^met wegwerkzaamheden, mB,
zeventig kilometer per uur &»
worden gereden, turfde de P°<i
tic toch een groot aantal au*
dat daar ver overheen ging.

Geen verhoging-defensiebudgetVan onze parlementsredactiePvdA-fractie ziet geen
reden voor andere koers

riode zal duidelijk zijn dat er een
centrum-links beleid is gevoerd".

DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken)
meent dat het defensie-budget
volgend jaar niet meer hoeft te
stijgen. De in het regeerakkoord
afgesproken stijging met 0,6 pro-
cent in 1991 kan wat de minister
betreft achterwege blijven. Voor
een verlaging voelt de bewinds-
man echter niets.

ter. Het kabinet moet zich nu
eerst over de zaak buigen en mi-
nister Ter Beek (Defensie) moet
de nieuwe besparing op zijn be-
groting wel aankunnen.
Ter Beek dient op grond van het
regeerakkoord al 1,6 miljard gul-
den te bezuinigen in de periode
1991-1995. Daarnaast moet hij
nog eens 600 miljoen gulden vin-
den voor bodemsanering en de
financiering van een verificatie-
bureau. Dat bureau moet de na-
leving van toekomstige ontwa-
peningsakkoorden gaan contro-
leren.

Van den Broek (CDA) hield tot
dusverre vast aan de verhoging,
terwijl coalitiegenoot PvdA de

afgelopen weken een bevriezing
van het defensiebudget bepleit-
te. Het regeerakkoord ging al uit
van een bevriezing vanaf 1992.
De verminderde dreiging van het
Warschaupact en de verlenging
van de waarschuwingstijd bij
een aanval maken een stijging
van de defensie-uitgaven niet
langer nodig, redeneert de minis-

Bonn strenger

bij toelaten
Volksduitsers

Opkomst
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DEN HAAG- De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer ziet geen enkele re-
den voor een koerswijziging na de
verpletterende nederlaag bij de ge-
meenteraadsverkiezingen, vorige
week woensdag. De inbreng van de
sociaal-democraten in het rege-
ringsbeleid en de verhouding tot
coalitiepartner het CDA moeten
niet scherper worden. Dat is de uit-
komst van een meer dan vijfuur du-
rend beraad binnen de PvdA-fractie
over de verkiezingsnederlaag.

De fractievoorzitter relativeerde de
politieke betekenis van de neder-
laag met verwijzingen naar de lage
opkomst, het lokalekarakter van de
stembusstrijd en de winst van D66.
De D66-winst is duidelijk een aan-
wijzing dat de kiezers geenradicale-
re koers willen, meent Wöltgens.

DE MOER - Bij varkeri-
een varkenshouderij in
Noordbrabantse De Moer'
sen Dongen en Loon op #'
is klassieke varkenspest j
gesteld. Het ministerie
Landbouw, Natuurbehee'
Visserij heeft om-verdere
spreiding te voorkomen $
ren met onmiddellijke in»
een vervoerverbod voor
kens ingesteld voor een ge
met een straal van onge
acht kilometer rond het
trokken bedrijf.CDA: rekeningrijden

wordt veel te duur
Dit gebied ligt ruwweg tussen
gen, Tilburg, Waalwijk en BJdonkveer. Op het bewuste W
lopen 120 fokzeugen met bigg^
voor de mens niet gevaarlijke*
is alleen vastgesteld bij een *.
van de biggen, niet bij de f°"
gen.

„Er bestaat een redelijke mate van
overeenstemming over dat onze bij-
na natuurlijke reactie uit het verle-
denom teradicaliseren, nu niet juist
is". De fractie schaart zich daarmee
achter het standpunt dat het PvdA-
partijbestuur maandagavond al in-
nam.

„Het aandeelvan de fractie in de ne-
derlaag was niet zo groot". Volgens
Wöltgens hing er dan ook „beslist
geencrisissfeer" tijdens het beraad.

Minister Wolfgang Schauble van
binnenlandsezaken zei dat etnische
Duitsers voortaan de hele toela-
tingsprocedure correct in hun eigen
land afgehandeld moeten hebben
voordat zij tot de Bondsrepubliek
toegelaten kunnen worden en rech-
ten doen gelden op herhuisvestings-
subsidies.

Het bedrijf is inmiddels 'in*.
ten. Dit betekent dater geen *»
meer in of uit mogen. De gehe'
kensstapel zal na te zijn geta*
zo snel mogelijk worden vern>
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DEN HAAG - Het CDA komt terug
op haar aanvankelijke bezwaren te-
gen de verhoging van de accijns op
benzine. Bij CDA-woordvoerder
Hennekam groeit detwijfel over het
door minister Maij-Weggen (Ver-
keer) gewenste systeem van reke-
ning-rijden. Volgens Hennekam zou
rekening-rijden wel eens een te
dure oplossingkunnen zijn.
Maij-Weggen stelde bij de behande-
ling van haar begroting, afgelopen
januari, dat rekening-rijden haar de

beste oplossing lijkt om de bouw
van een vijftal tunnels in de Rand-
stad te bekostigen en het openbaar
vervoer in die regio te verbeteren.

Het CDA voelde toen veel voor de
argumenten van partijgenote Maij,
omdat het alternatief, het verhogen
van de brandstofaccijns, grote nade-
len had. Met een verhoging van die
accijns zou Nederland alleen maar
verder uit de pas lopen in Europa.
Met het wegvallen van de Europese
binnengrenzen in het vooruitzicht
leek dat toen geen goed idee.

Maar Hennekam toont zich nu een
voorstander van verhoging van de
belasting op benzine en diesel. Vol-
gens de CDAer is zon verhoging
eerlijker, omdat het autorijden ze
voor iedereen duurder wordt. Bij re-
kening-rijden moeten alleen de
automobilisten die de tunnels pas
seren betalen.
Het ministerie Van Verkeer en Wa
terstaat is bezig met de voorberei
dingen voor een experiment met re
kening-rijden, dat in 1992 zou moe
ten beginnen.

Het ministerie is een onderzo*,
gonnen naar de herkomst van\
smetting. Ook onderzoekt he*
mogelijk nog meer gevallen
Het is voor zover bekend vofj
eerst in ruim twee jaardat er'
land weer klassieke varke*1

voorkomt. >

De regering verklaarde een vermin-
dering na te streven van het aantal
mensen dat uiteindelijk niet in aan-
merking blijkt te komen voor het
verkrijgen van de Westduitse natio-
naliteit.

Wöltgens erkende dat scepcis over
de resultaten van het CDA/PvdA-
kabinet ten grondslag kan liggen
aan het verlies van de PvdA. „Maar
aan het eind van deze kabinetspe-

De Kamerleden hebben wel afge-
sproken meer aandacht te besteden
aan contacten met kiezers en orga-
nisaties. „We moeten ons meer
oriënteren op de mensen diewe ver-
tegenwoordigen en ons werk min-
der naar binnen richten".

De minister vond dat de herkomst-
landen van de etnische Duitsers 'op
weg zijn naar democratie' en dat
'het redelijk is van de betrokkenen
te verwachten dat zij in hun eigen
land blijven totdat aan alle eisen is
voldaan.'

Niettemin zwoer de minister nog
eens dat geen enkele Duitser weg-'
gestuurd zal worden.
Zon 92.000 etnische Duitsers zijn
volgens de minister dit jaar in de
Bondsrepubliek gearriveerd. In
1989 waren het er officieel 337.000.

Wegsturen
Van de 2.840 gecontroleerde fy
gens, reden er 606 harder dan \,<kilometer per uur. Het bord tfL,waarschuwing voor de contro^dat enkele kilometers voor
controle was geplaatst, zagen.)
automobilisten kennelijk °het hoofd.

ROTTERDAM - Met een vaartje
van 130 langs de wegwerkers.
Het was de hoogste snelheid die
de Rotterdamse politie mat tij-
dens een controle op rijksweg
A2O, ter hoogte van de Boezem-
bocht.

Noodzaak

Hirsch Ballin vindt het niet nodig
om ook ander discriminerend han-
delen, bijvoorbeeld op grond van
seksuele gerichtheid, als misdrijf in.
de wet op te nemen. In dergelijke
gevallen blijft het wat hem betreft
bij een overtreding. Aanvankelijk

bezwaar van de minister om, zoals
discriminerende uitlatingen, ook
discriminerende handelingen als.
misdrijf te kwalificeren was dat bij
een misdrijf opzet moet worden be-
wezen. Dat zöu, als het gaat om han-
delingen, volgens hem op bewijs-
technische bezwaren kunnen stui-
ten.

Vanuit de Kamer was onder andere
door de PvdA aangedrongen op het
ook als misdrijf kwalificeren van
discriminerende handelingen. CDA
en D66 lieten blijken daar ook wel
voor te voelen. Argument daarvoor
is onder andere dat door het kwalifi-
ceren als misdrijf de ernst van het
delict beter tot uitdrukking wordt

Hirsch Ballin liet deKamer gisteren
weten dat hij ook door hetLandelijk
Bureau Racismebestrijding is bena-
derd. Het LBR heeft hem er op ge-
wezen dat gezien de nog steeds
voorkomende ernstige vormen van
racisme een aanscherping van het
strafrecht noodzakelijk is. Op grond
daarvan heeft de minister besloten
handelingen die discriminatie we-
gens ras behelzen als misdrijf in de
wet op te nemen, waarbij hij voor
een deel tegemoet komt aan een in
deKamer levende wens.

gebracht in het Wetboek van Straf-
recht.Discriminatie wegens

ras wordt misdrijf

DEN HAAG - Handelingen in
ambt, beroep of bedrijf die als dis-
criminatie wegens ras kunnen wor-
den aangemerkt, zullen als misdrijf
in het Wetboek van Strafrecht wor-
den opgenomen. Met een nota van
wijziging van deze strekking op een
brj de Tweede Kamer aanhanging
wetsontwerp is ministerHirsch Bal-
lin (Justitie) gedeeltelijk tegemoet
gekomen aan een wens van de Ka-
mer.

Daar het ons onmogelijk is om allen persoonlijk te
benaderen, willen wij langs deze weg allen bedan-
ken voor de aanwezigheid, troostende woorden,
bloemen en belangstelling tijdens ziekte en overlij-
denvan onze onvergetelijke man, vader en schoon-
vader

Jan Lahaij
M. Lahaij-Leenen
en kinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 1 april om 10.00 uur in de St.-Martinuskerk te
Beek.

Het waarom zal nooit beantwoord worden.
Het gemis zal altijd blijven.

Zaterdag 31 maart is het eenjaar geleden datwij af-
scheid moesten nemen van onze lieve vader en
schoonvader

Harry Schoenmakers
Mare en Marjo Schoenmakers

Maart 1990
Van Lintrehof 6, 6137 HJ Sittard
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zaterdag 31 maart as. om 19.00 uur in de
Pauluskerk te Limbrichterveld-Sittard.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Huub Valkenberg
zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart as. om 19.15
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de H.
Rozenkrans te Treebeek.

Mevr. s! Valkenberg-Offermans
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de crematie van mijn man, onze va-
der, schoonvader en opa

Louis Boesten
zeggen wij u hartelijk dank.

F. Boesten-Bouwens
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 1
april om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Spaubeek.

4. Wiel Heber, 66 jaar, echtgenoot van Martha
t Franssen, v. de Renneweg 22, 6075 EJ Herken-

bosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden vrijdag 30 maart om 10.30 uur in de St. Se-
bastianuskerk te Herkenbosch.
4. Maria Hermanns, 97 jaar, weduwe van Joannes
t Fineken, Gasthuisstraat 5, 6101 CM Echt. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-

dag 30 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Stephanus te Stevensweert.

4. Josephus Van Bilzen, 82 jaar, echtgenoot van
t Maria Lamerichs, Oranjelaan 79, 6042 BC Roer-

mond De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 31 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.,Hart van Jezus te Roermond.
4. Johanna Hendrix, 82 jaar, weduwe van Joannes

1 Schreurs, corr. adres: Schout Offermanstraat 49,
6042KR Roermond. De plechtige uitvaartdienstzal
worden gehouden zaterdag 31 maart om 10.30 uur
in de kerk van de H. Laurentius te Maasniel-Roer-
mond.

?"Vönverse zuivel
heb ikveel kaas gegeten..

"Met m'nSRV-wagenkom ik altijd heel veel verse zuivel
voorrijden.Goudgelekazen, heerlijkeroomboter, verruk-
kelijk fris roomdessert en natuurlijk verse eieren!

Ja,ophetboerenlandweetuwSRV- -^-^*M-fi-|-B-i*j|i-^-^M
man nu eenmaal 'n paar héle U|^^

beste adresjes. Ik kom er net | o__\ ■RTTÏïTSjTS
vandaan. Totvan deweek!" f^ftTwV^^ ■■''ffiWinn!

. Tfe I \\\\* -m\\* -'^K \^W* -m\\\\ ''''''"''':''':' 1^^&:J:aM*^,!'*^WT'^rW|^^ HÜ**3"

E :';":"| i»tw* 1'■'*"■' *■*■ ■■**""' ■■ * jls^^^Bwy'" -j* -aEJMßll^||^|||Wflflflfl^j

Vloeiend Frans van Gall & Gall. LM~ë mi
Gall & Gall geeft u alvast'n vakantie- <%U> '% BH I o?biSïïSÜ 13?5 ingrijpende.

f *"P b- "b- T *^x «vó*- "\ '^'Mmmm-. *£7> \ \ -" >\ < fi^S 1* ■ doening dit

" "" ; '■■ JÊr Av ' dÊp%fo ' *^^*r^ «§SpP^''.i-/ '< % Wwkm ' <$Êa IOTIQ'P 1f^T". fX/ei* &ÉIÉ ';\^jik tWm

_pf PP*^^ f^^^ JêÊ Wjs*S± iM IP^ .jÉP ÉÜfefl fP^ 1i" g rvC- jfl IS z'Jn ei9en bloedsuikefj]
jJÜ? m*^ W^^ JÊÊ m^^^^^^^Jr 11^ j^P WHr"**mfflm>»* | lltCr-T0.7 J waarde moet bepaler*

__\ JmWÈÊmy '"Ér mm\ \^r mm fH \^r r* A a v C H A C\C l / De wetenschapprobflfl

£&vy 'x^ MMïW ✓
fëmma '^\ /~*u a»- t 'öö v_.inzc.iio vcrrnouin j_^ x i
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Vervolg van pag. 1

Voorhoeve
in Horn

Surpriseprijzen Grote Clubactie
',J*LEN - In het bedrijfsrestau-van het Limburgse Dagblad
gisteravond aan tien vereni-
Lt' de surpriseprijzen van de
E Clübactie uitgereikt. Aan de
i '*)g deden alle verenigingen

die het deelnemerscontract
r'g en foutloos hadden inge-

*J voor 15 september jl. inzon-
>x. e gelukkige winnaars zijn
uvalsvereniging 'De Kempha-
ii,6erlen, Chiansport-Treebeek,
J'fnhoaf Pey-Echt, HESI/HVS
{elveld, ZVV Anker Bakkerijen
"> ,sde, RK Gymnastiekvereni-

Sittard, Youth '66
tel i Limbrichterveld Sittard,
i^mb Verenigde Vrienden
.xSraaf en Volleybalvereniging
[°ort.

E).: e bestuursleden van de ver-
i)(, dingen poseren bij de poort
tj,x hetLimburgs Dagblad, na-
k 2y uit handen van direc-
ijqJ" jP. van Hellemondt (vierde
!>o», hnks) de prijs hadden ont-ken.
x Foto:MARCEL VAN HOORN

Rijksuniversiteit
krijgt op 3 april
nieuwe leerstoel

Jubileumgeschenk gouverneur

Studiedag over
vrouwenhandel

MAASTRICHT - Alhoewel daar-
voor nog geen hoogleraar is aange-
trokken, neemt deRijksuniversiteit
Limburg dinsdag3 april tijdens een
buitengewone academische zitting
een bijzondere leerstoel voor zwak-
zinnigenzorg in gebruik. De finan-
ciering is mogelijk gemaakt door
giften bij gelegenheid van hetkope-
ren ambtsjubileum van gouverneur
dr J. Kremers.

begintom 16.00 uur. Dr Kremers zal
bij die gelegenheid het bijeenge-
brachte stichtingskapitaal aanbie-
den.

Startersinstellingen bundelen krachten

Bedrijfsverzamelgebouw
Amby krijgt groen licht

an onze redactie economie

kSTRICHT - De wijk Amby
laastricht krijgt nog voor de

>^er een bedrij fsverzamelge-
w in het voormalige gemeen-
lis. Negen beginnende on-
lemers in de commerciële
istverlening kunnen er voor
imale huisvestingskosten
bedrijf beginnen.

het bedrijfsverzamelgebouwtigen zich in ieder geval een
winnend assurantiekantoor,
■ accountant, een organisatie-
ïliseur en een cursusinstituut.
Ivestiging van het bedrijfsver-

zamelgebouw is nu pas rond,
omdat het bestemmingsplan
moest worden gewijzigd. Omwo-
nenden waren bang dat er pro-
duktiebedrijfjes in het gebouw
zouden komen. Nu vaststaat dat
zich alleen dienstverlenende be-

drijven vestigen, zijn alle bezwa-
ren overwonnen.
De provincie is bereid vijftigdui-
zend gulden in het bedrijfsverza-
melgebouw te stoppen en de
Stichting Starterscoördinatie in-
vesteert anderhalve ton.

Drs W. Lemmens van de Stich-
ting Starterscoördinatie pro-
beert het gemeentelijk grondbe-
drijf nog zover te krijgen, het
leegstaande gemeentehuis op te
knappen weggewerkt.
Lemmens is ondertussen nog
met enkele beleggers aan het on-
derhandelen over een nieuw be-
drijfsverzamelgebouw op het in-
dustrieterein Weerterveld in
Meerssen. Dat gebouw is wel be-
stemd voor produktiebedrijven.
De Stichting Starterscoördinatie
is overigens met het Science
Park van de universiteit in Maas-
tricht aan het praten over samen-
werking.

leden van een organisatie, des te
groter is het draagvlak voor be-
stuurlijke maatregelen. Kleine orga-
nisaties die doelgericht opereren
zijn in staat om daadkrachtiger op te
treden.

Herindeling is volgens de stichting
niet goedkoper, omdat in grotere
gemeenten ambtenaren veel meer
tijd nodig hebben om zaken uit te
zoeken. Ook krijgen blijvende func-
tionarissen op basis van de getals-
verhoudingen een hoger salaris.Defensie komt tegemoet aan grieven

kkoord rond problemen
burgerpersoneel USMCA

DEN HAAG/HEERLEN - De ge-
dwongen samenvoeging van kleine
gemeenten (gemeentelijke herinde-
ling) werkt in vrijwel geen enkel op-
zicht. Deze vernietigende conclusie
staat in het rapport „De napijn van
de herindeling", dat gisteren is aan-
geboden aan staatssecretaris De
Graaff-Nauta van binnenlandse za-
ken. Het rapport is samengesteld
door de landelijke stichting „Be-
houdKleine Gemeenten".

Andere conclusies: overal treden
kostenstijgingen op; .samengevoeg-
de gemeenten worden geen een-
heid; kleine gemeenten bewaken
het milieu beter dan grotere; de
kwaliteit van enkele dienstverlenin-
gen loopt terug.

Uit een onderzoek door het Lim-
burgs Dagblad, eind verleden jaar,
over hoe de herindeling van Zuid-
Limburg in 1981 nü werd ervaren,
bleek dat de overgrote meerderheid
van de Zuidlimburgers onverschil-
lig of negatief tegenover dit onder-
werp stond.

Alle door de overheid gehanteerde
argumenten voor gemeentelijke
herindeling worden in het rapport
onderuit gehaald. Die argumenten
zijn onder meer: het is goedkoper
(één burgemeester, minder wethou-
ders); het is efficiënter (politie,
brandweer); grotere gemeenten zijn
bestuurskrachtiger.

Efficiënter is de herirïdeling ook
niet, omdat heringedeelde gemeen-
ten getalsmatig vaak niet groot ge-
noeg zijn om bijvoorbeeld een ge-
meentelijke brandweer te hebben.
Uit onderzoek is gebleken dat het
aantal intergemeentelijke regelin-
gen niet of nauwelijks afneemt na
gemeentelijke herindeling, zo
meent de stichting.

Dat grotere gemeenten bestuurs-
krachtiger zijn wordt door Behoud
Kleine Gemeenten fel betreden.
Hoe groter debetrokkenheidvan de

door theo sniekers
JIAAG - Tussen Defensie en de vakbonden is een akkoord be-

de oplossing van de problemen van hét Nederlandse bur-
poneel bij de United States Military Community Activity
PA) in Schinnen. Een projectgroep met vertegenwoordigers
fefensie en bonden adviseert onder meer voor het Nederlandse
■personeel in Schinnen uitzonderingen toe te staan op de Ne-
Rse wetgeving. Dat moet leiden tot een betere rechtspositie en
k{arbeidsvoorwaarden voor de ongeveer 300 burgers bij USMCAifendere VS-bases in ons land.
.Twee jaar bestaande proble-
Tbben tot een hoog ziektever-
öjtider de Nederlanders geleid.
Ijrfhet optreden van de Ameri-
"Jen de salariëring is de bur-
ij*i doorn in het oog. De Ame-le beroepsmilitairen hebben
V de 'burgers' problemen met
Ff Nederlandse zaken als ar-
Bdverkorting en het daarmee
"langende grote aantal verlof-
■ De Nederlanders, die in
■zijn van het' ministerie van
Se, hebben daar echter recht

last hebben Nederlanders

"Koers op de draf- en renbaan in Schaesberg. Als het aan de andere drafbanen in ons land ligt,
wordt het Schaesbergse paardenmekka zo snel mogelijk gesloten. Foto:DFUES linssen

WEERT - 'Vrouwenhandel' is het
thema van een studiedag op 25
april in Weert. De studiedag is be-
doeld voor personen die beroeps-
halve te maken kunnen krijgen
met slachtoffers van vrouwenhan-
del.

De nieuwe studierichting, enig in
zijn soort in Nederland, gaat zich
bezighouden met onderzoek en on-
derwijs op het gebied van de zorg-
verlening voor geestelijk gehandi-
capten. Reeds op 1 maart heeft de
verantwoordelijke Stichting, het
Wetenschappelijk Instituut en His-
torisch Centrum ten behoeve van de
zorg voor geestelijk gehandicapten,
een historisch onderzoek gestart
naar het verleden van de zwakzinni-
genzorg in Limburg.

Tot de sprekers die dag behoren of-
ficier van justitie mr J. Bogaards
uit Den Haag, drs. M. Wijers van de
stichting tegen vrouwenhandel,
plaatsvervangend hoofd vreemde-
lingendienst K. Smit van de ge-
meentepolitie Nijmegen, en CDA
Tweede Kamerlid mr M. Souten-
dijk. Ook Sietske Altink houdt een
inleiding. Zij verricht onderzoek
naar prostitutie.

Oorzaken
Het stichtingsbestuur bestaat uit
een aantal specialisten in de zorg
voor geestelijk gehandicapten die
onder meer een onderzoek zullen
instellen naar de oorzaken van
zwakzinnigheid.

Renbanen: ’Schaesberg’
is gewoon blok aan been

mpagne tegen
later sluiten
"JLEN - De Dienstenbond en
Wdingsbond van de FNV zijn
lijft met een campagne tegen de
'*Jfc openstelling van de win-
eJCe willen harde acties. Via ad-
opties in een aantal landelijke
fionale dagbladen is het win-
rrsoneel opgeroepen de cam-
rte ondersteunen,
ilfer Andriessen van Economi-
J^xiken wil een voorstel tot ver-
'T1g van de winkelsluitingswet
Nn bij het parlement. De win-
jViden doordeweeks een half
if1zaterdags een uur langer mo-
ipenblijven. De bonden wach-
cf wijziging niet af.
rien in CAO's of via andere af-

*Ten met de werkgevers de
>*pden van het personeel rege-
JL-tgangspunt is dat de winkel
JjjSs uur dicht gaat. Dinsdag
Tvoor het winkelpersoneel een
Pergadering gehouden in café
ff) s aan de Stationdwarsstraat inf*. Het personeel kan dan be-
F 1nemen over eventuele ac-

weinig promotiekansen en krijgen
militairen voor het zelfde werk aan-
zienlijk meer betaald. Als, zo rede-
neren de ontevreden burgers, we
niet behandeld worden als Neder-
landse ambtenaren, moeten we ook
beter worden betaald. En daarbij
wijzen ze naar het salaris van de
Amerikanen dat aanzienlijk hoger
is.
De projectgroep stelt nu voor ruim-
te te scheppen voor extra betalings-
mogelijkheden en snellere functie-
waardering, wervings- en selectie-
procedures. Privatisering van het
dienstverlenende Nederlandse bur-
gerpersoneel, zoals Defensie eerst
voorstelde, om uit de problemen te
raken is hiermee van de baan.
Een tweede hoofdpunt van het ak-
koord behelst het invoeren van een
'instrument' waarmee naleving van
de rechten voor het burgerperso-
neel beter kan worden gecontro-
leerd. Verder moet de voorlichting
over rechten en plichten van de Ne-
derlanders aan zowel burgerperso-
neel als de Amerikaanse leiding
worden verbeterd.
Het bereikte akkoord moet nog aan
de Dienstencommissie in Schinnen
worden voorgelegd en eveneens aan
de Amerikaanse commandant van
debasis. Maar informeel is Defensie
al gebleken dat de Amerikanen
'open staan voor de discussie rond
de invoering van de geadviseerde
oplossing. Binnenkort vindt over-
leg op hoog niveau plaats tussen
Defensie en de Amerikaanse leger-
autoriteiten.
USMCA is een dienstverlenings-
centrum voor Amerikaanse militai-
ren in Nederland. Ze kunnen er on-
der meer terecht voor medische
hulp en sociale zaken. Het bereikte
akkoord geldt ook voor het Neder-
landse burgerpersoneel op de Ame-
rikaanse basis in Soesterberg en in
Rotterdam, van waaruit de Ameri-
kanen hun goederen verspreiden
over Europa.

DEN HAAG - Lokhorst liet weten
dat de Nederlandse draf- en renba-
nen binnen afzienbare tijd finan-
cieel op eigen benen moeten kun-
nen staan. Vorig jaar nog keerde de
NDR 1,6 miljoen gulden uit aan de
acht banen. Aan de verdeelsleutel
daarvoor wordt overigens gesleu-
teld, en dat belooft weinig goeds
voor de DRL.

Volgens Lokhorst gaat 'Schaesberg'
ten koste van de andere banen. Hij
voelt er niets voor (nog langer) mid-
delen over te hevelen van de 'cen-
trale sector' naar de DRL om de ver-
liezen van die baan af te dekken.
Zonder 'Schaesberg' kan het prij-
zengeld op de andere banen worden
verhoogd en kunnen elders 50 koer-
sen extra worden gehouden en
meer paarden worden ingezet. Zo

De provincie en de nationale com-
missie voorlichting en bewustwor-
ding ontwikkelingssamenwerking
subsidiëren de studiedag. Het ini-
tiatief ligt bij verschillende instan-
ties waaronder de stichting tegen
vrouwenhandel en het centrum
voor ontwikkelingssamenwerking
(COS in Roermond, ® 04750-15055)
die de coördinatie heeft. Ook de af-
deling recherche van de gemeente-
politie Roermond is in de organisa-
tie vertegenwoordigd.

kan de draf- en rensport worden ge-
saneerd.

De academische zitting op 3 april

De studiedag, met een ochtend- en
middagprogramma, is in het
Weertse hotel Jan van der Croon.

HORN - Fractievoorzitter Joris
Voorhoeve (VVD) spreekt zaterdag
de leden van de afdeling Limburg
van de VVD toe tijdens de algemene
ledenvergadering in 'De Postkoets'
te Hom. Aan de orde komt de actue-
le politieke situatie. De bijeenkomst
begint om 10.00 uur.

Kamervragen over
pendelaars met

WAO-problemen
Van onze Haagse redacteur kunnen krijgen met hun WAO-uit-

kering. Het gaat om hen die in
Duitsland voor minder dan vijftig
procent arbeidsongeschikt worden
verklaard en daardoor geen uitke-
ring krijgen bij de oosterburen.

Zes van de acht aangesloten banen
konden zich gisteren bij monde van
woordvoerder J. Pit alleen maar
aansluiten bij het advies van de
NDR. Volgens Pit zal ook verande-
ring van koersavond 'Schaesberg'
niet helpen: 'De draf- en rensport
heeft geen wortels in het zuiden en
het prijzengeld is te laag.'
Volgens Lokhorst eist de nationale
wedorganisatieLadbroke overigens
dat 'Schaesberg' de aantrekkelijke
vrijdagavond inlevert omdat het de
minst aantrekkelijke baan (uit oog-
punt van wedden) zou zijn.
Of het standpunt van Braks dat de
DRL in ieder geval voorlopig open
moet blijven alsnog moet worden
herzien, is nu een zaak van de Twee-
deKamer. Voor veel van de draf- en
renorganisaties die gisteren aan het
woord waren, is de DRL in ieder ge-
val niet meer dan een 'blok aan het
been', zoals een spreker gisteren
duidelijk maakte.

Pinkpop
Dat het bestuur van de DRL met
'multifunctitionele activeiten' (zols
Pinkpop) probeert de baan renda-
bel te maken is hierbij weliswaar
prijzenswaardig, maar slechts een
(ondergeschikt) facet van de gehele
problematiek, aldus Lokhorst in
antwoord op vragen van het Lim-
burgse Kamerlid Servaes Huys
(PvdA).

DEN HAAG - DeLimburgse Twee-
de Kamerleden Walter Paulis en
Frans Wolters (beiden CDA) hebben
in vragen aan staatssecretaris Elske
ter Veld van Sociale Zaken gewezen
op problemen die grensarbeiders „Als iemand bij voorbeeld 20 jaar in

Nederland heeft gewerkt en vervol-
gens 10 jaar in Duitsland, daar ziek
wordt en voor minder dan 50 pro-
cent wordt afgekeurd, krijgt hij over
de tijd dat hij in Nederland heeft ge-
werkt bij ons een WAO-uitkering
van 80-100 procent. In Duitsland
krijgt hij echter noch een invali-
deits- noch een werkloosheidsuit-
kering."(ADVERTENTIE)

r—We hebben derolgordijnen in prijs laten zakken.^
-* \mj W *J
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En in Nederland krijgt de betrokke-
ne ook geen aanvullende WW-uitke-
ring over de tijd dat hij in Duitsland
heeft gewerkt, schrijven Paulis en
Wolters aan de staatssecretaris. „Zo
iemand kan dan onder het bij-
standsniveau uitkomen", zegt Pau-
lis, „en dreigt tussen wal en schip te
raken doordat de sociale zeker-
heidsstelsels van beide landen zo
verschillend zijn."

De CDA'ers vragen Ter Veld of zij
met hen van mening is dat een der-
gelijke situatie ongewenst is en wel-
ke maatregelen zij wil nemen om er
voor te zorgen dat de getroffen
grensarbeiders alsnog aanspraak
kunnen maken op een uitkering in
Nederland. Als dat niet zondei
wetswijzigingkan, danzou dat moe-
ten worden overwogen, aldus Pau-
lis.

Onderzoek: Herindeling
werkt van geen kanten

Fusie gemeenten leidt niet tot meer efficiency
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(ADVERTENTIE)
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TAXATIE-BEZOEKEN AAN HUK
5 en 6 april: Zuid-Limburg

Op deze dagen zijn wij in dezeregio te uwer beschikking
om bij u thuis kosteloos veilingtaxaties te verrichten

met het oog op veiling bij Phillips in LONDEN en GENEVE.- Voor afspraken en inlichtingen gelieve te bellen met:

Phillips Fine Art Auctioneers
Frank Mol of Noortje Heijboer

Lange Vijverberg 4-5 2513 AC DEN HAAG
Telefoon: 070-363 99 00 / Fax: 070-361 50 52

LONDEN PARIJS NEW VORK GENEVE BRUSSEL ZURICH ESTORIL DÜSSELDORF DEN HAAG

Van onze correspondent

Limburgs dagblad
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Opleidingen Mode Totaal
FUVONA kruidencursus, Te k. COMMUNIEJURK, mt.
EHBO met kruiden en ho- 134-140. Tel. 04406-14900
meopatische middelen en b.g.g. 04405-1442.
voetmassage, inschrijvingen
alleen nog deze week telef. Te koop lang wit COMMU-
tussen 17.00 en 19.00 uur NIEJURKJE, maat 134. Tel.
045-227834. ] 045-270110.

Bel de Vakman

jf —- \ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. AdafTlS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
tengste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Let opl Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over; Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-

i gootbekleding. Gratis offerte
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,

1ook tuinaanleg! 045-423699
iUw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten

■en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

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

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

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

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

Nog slechts enkele mooie
Showroom keukens

eiken, kunststof hout combinatie, wit en witgrijs combinatie
met volledige garantie.

Keukengalerie Limburg
Nobelstraat 23, Heerlen. Tel. 045-716666

Unieke kans
voor keukenko-

- pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Te koop een nw. PERZISCH
tapijt, 3.00x4.00. Bellen
043-211473 b.g.g. 214119.

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. 1 eiken eetk.; kersenh.
eetk.; ronde eiken salont.;
Formica keukent.; met. ron-
de salont. met marmer bl.;
ronde houten tafel; kastje m.
gl. sch.deuren. 045-712176.
Weg. verhuiz. eiken Fl-
NEERKAST te k. ’75,-;
CD-speler met 13 CD's
’300,-; versterker met nw.
boxen ’ 275,-. Jurgenslaan
81 (flat), Nieuwenhagen.
045-322505.
Te k. 2 SALONKASTEN; 2
bankstellen waarv. 1 eiken
en 1 skaileer; slaapk. 2.50x
2.50 m; Opel Kadett. Wil-
menweg 68, Merkelbeek.
Te koop eiken houten KA-
MERKAST 2 jaar oud, z.g.a.
n. breed 245 cm, hoog 200
cm, diep 60 cm, bellen na
18.00 uur. 045-314629.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Te huur per telef. afspraak Te k. 3 prof. ZONNEBAN-
ZONNEBANKKUUR met KEN m. hemel en gezichts-
snelbruinlampen en ge- bruiner 2000 w. 045-425011
?C,hn*?!,oxlecrJ-7

0
o

X /70'"' wa* VERKOPEN? Adver-Tel. 04498-59379 teer via: 045-719966.

Computers

Benelux
Computer
Exchange

voordelig in computers.
Versturing mogelijk door
heel Nederland. Bel voor

prijslijst 020-203239.

Opgelet, Amiga!
Semi-professioneel

GENLOCK voor de AMIGA
2000, zéér uitgebreide be-
dieningen, geschikt voor

VHS en Video 8, ’1.575,-.
Volautomatische DIGITI-

ZER en DIGIVIEUW 4.0 en
RGB-encoder naar VHS en
S-VHS en videoprocessor,

’1.475,-.
Tel. 045-214259.

Te k. WANG PC, mcl. moni-
tor, dubb. disk-drive, Wang-
tekstverw., en software,
t.e.a.b. tel. 045-242669.
Te koop compl. PC met 5Va
en 3 1/2" drive 30 MB hard-
disk, CGA kleurenmonitor
’3.000,- met gar. Tel. na
18.00 uur 045-319940.
Tek. COMMODORE 64 met
Ewing dos, speeddos uitbr.,
2x drive 1541, joysticks,
muis, plm. 1000 spellen,
Eprom brander en wisser
256 K uitbreidingskaart en
Eprom's, tel. 045-416494
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

TV/Video

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 appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS videore-

corder NWO92,
met afstands-

bediening geen
898,- of 748,-

-maar 598,-
Maar ook: Audio Sonic mu-
ziekcenter met tuner, ver-
sterker, cassettedeck en

compactdisk geen 598,- of
448,- maar 298,-. Maar ook:
Grundig kleuren tv met tele-
tekst en afstandsbediening
P37-343 TXT geen 998,- of
798,- maar 698,-. Maar ook:
Walkman PHI7 met radio

en hoofdtelefoon geen 199,-
-of 149,- maar 25,-. Maar

ook: Bauknecht inbouw gas-
kookplaat met elektrische

ontsteking geen 545,- maar
179,-. En nog veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S, kleuren TV's, v.a.
1982 en stereo-torens. Tel.
04406-12875.

Huish. artikelen

Inbouw-
Apparatuur:

Showroom-apparaten met
35 a 40% korting.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en
Kerkplein Heerlen.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Kachels Verwarming

KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.,

Te koop gevr.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k.,gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij 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.
DAMESFIETS met 3 versn.,
in staat van nw. Tel. 045-
-319646, b.g.g. 045-713420.
Gevr. 3 beneden- en 3 BO-
YENKEUKENKASTJES.
Bellen voor 10.00 of na
14.30 uur. Tel. 045-319879.

Muziek

Nieuw!! Yamaha synthesizers
SY77 en SYSS, module TGSS uit voorraad leverbaar.

Een nieuwe manier van klankopwekking.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
ma. t/m za. open, do. koopavond.
Het prijsbrekende muziekparadijs.

PIANO'S huur met koop- DISC-JOCKEY biedt zichrecht van ’ 65,- tot ’ 200 - aan voor aMe feesten. Tel.p.m. Gratis transport. Alle 045-218071 na 18 00 uurmerken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk, Tek. PIANO, merk H. Ullrich
Westersingel 42, R'dam. Dresden, vr.pr. ’1.675,-.
010-4363500. Tel. 045-722193.
GITAARLES? Voor jong en Te k. Technics KEYBOARD
oud, in alle stijlen. Bel Paul K 700, 1 1/2 jr. oud. Pr.
Gerards, 045-251598. ’ 1.900,-. Tel. 04406-13202

Braderieën/Markten

Super Luikse Markt
zondag 1 april

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

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag
Evenementencomplex 't Ven te Venlo.

Kraamhuur ’ 65,- voor 2 dagen. Inl. 040-856693.
Nu inschrijven braderie Har- Met een PICCOLO in het
tje HOENSBROEK, Hemel- Limburgs Dagblad raakt u*
vaartsdag 100.000 bezoe- uw oude spulletjes 't snelst
kers, alléén voor handelaren kwijt. Piccolo's doen vaak
en verenigingen. Informatie wonderen... Probeer maar!
045-229710 en 212073 Tel. 045-719966.

§

Kunst en Antiek

Eerste grote antiekbeurs
te Hoensbroek

In het M.F.C. Gebrook, Prinsenstr. 12
Vrijdag 30 maart van 18.00-21.00 uur

Zaterdag 31 maart van 13.00-17.00 uur
Zondag 1 april van 11.00-17.00 uur

Er is ruime keuze in diverse meubelstijlen en kleingoed.

Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop diverse oude
KLOKKEN. Tel. 045-
-315918.

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

Te k. antiek Engels KASTJE
met opst. en spiegel, Maho-
ny met rose-wood ingelegde
afbeeld, van vioolinstr./schil-
derspallet etc. ’350,-. Tel.
wo. en do. 045-724920.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156

Diversen

ledere donderdag, vrijdag
zaterdag en zondag

kienen in zaal Hermans, Schaesbergerweg 138, Heerlen.
1 serie ’ 7,50; 2 series ’ 14,-.

Prachtige prijzen, gezamelijke verenigingen.
Exclusieve KAMERS te huur GEBIT gebroken? Hoonhout
per uur met video en douche Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
-045-229680. broek. 045-228211. Klaar
■ terwijl u wacht.

T^'S.^TSPANN,NGS- Te koop 6 BEWEGINSBAN-
MASSAGE door jonge mas- «EN vlq Dr Stauffer con-seuses. Tel. 045-353489. cept, t.e a.b. 045-229708.
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Ligt uw hart in Limburgs natuul

f

jt4f Bel of schrijf:
Ajr?.) Stichting het Limburgs Landschap

]*?&> Kasteel Arcen

**W"jjs) postbus 4301, 5944 zg Arcen

**^ telefoon 04703-1840

HET ALLERNIEUWSTE^^ Lr.„... fm^mk \
HUISCOLLECTIE :**% 'f***" "*^fi*^^ j ij

PIFT Kl FRKX ïwWmy^^^^^ rfS^ ***#!
.^—v.;.——~"^^. Eiken en het allerbeste leer een ideale «Ifl Wffii*'?:' i'ïk

L^iJ»P*JÈ^i IJ ■' e"*'%h I Zondag 1 april zijn wij geopend
P^^^=^^JJM|l^M ■."JpÜt^ | Van 10.00 tOt 17.00 UUr. | Reiskosten: *

Een strakbelijnde kast met opvallend lift^ ' 8 /'S ">*■■"» w ' >"i W> *$&
veel praktische bergruimte. (»«,, M’f if $1 *J*. MAASTRICHT
In donker en blank eiken leverbaar. *1 #1 flC *** ! M I <"■ . .. ,■ L 1.-- l.w■ .l r>#/ 1 —i -* lil» Sint Jacobstraal 4 (in het centrum bi| het Vri|thor).
Kan eveneens op 250 cm breed gele- __**[ /mW 1 13 Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944.verd worden. f 1

' . 1

/^^^Tbenchcoats forever! j

Tweerij trenchcoat. Inbeige, kaki, Stoere trenchcoat van 100%oil cotton. Aktuele trenchcoat. Modieus gevoerd,
grijs en donkerbeige. Normaal 169- Kit, beige enkaki. Normaal 189- Kit met marine contrast. Normaal 198-

--c fEfTï*,*H fKTTT^B fT*TÏIW| Lenteprijs I M*^3 Lenteprijs Ifci F» hm Lenteprijs I \*l* ft3

k ~,, ~,_,» En de nieuwe lente krijgt ver gratis bij. m^mmm^.~^J\,*- n' ~ . CD.Metdeh lt PHILIPS #V # «I^P8 '«Hg ,u^fb,racht!
v,r „a~.,...,<....../.. m p ortuneFajf-yrtajes _»;rf________Ma_. ~'x S"_t**L W^^^ÈÊ Help met onder andereYoureGonns

"»■*: <*-l ' ,-..,^..: rn **><*> AP "\ rwjfffr S^éMt-S LoseThatGirlenTicketToßide.
fc\i**Ts "*-

" JTj/3 il «»«". \ hÏJhJT P_l§ ÉI "Magical Mystery Tour" met onder an'

m SWfl IWR MC 19 95 -xo^v - : ;P^- aHpK dereTheFoolOnTheHill.

■ rrtn^T** I^^; -.0)73 /jU! _X* j| j _____________
\fjC*"' —— ..„mi y~ I mart ——— —< — — »-■> ml -»- É_Jl _»*^ —_ï Vivaldl "4 Jaargetijden". Schitterende ■F!-"—~"~'"""~11■ PprJlrtp^lioitLp rn .—-_, mII '1.....ÜÜ! S'T -^ <<llii jfHH M W^__ tI ' onder leidingvan TrevorPinnock.Met ■ __MM*Gto«töf' Cl TcCIC QlclLdllC n—L/ M~^^^>v'"*i*?gt^*^Jt*^wg*>J><*>)^^ ' fó\: .- ____'9MRV'MM_iw_flK_' ""»

Frühlingsstimme, Philips draagbare CD-speler. Type D6BOO. W ■■__■ Êv -.JBM__HHBi fe

Speelduur 75 min. leverde l'chtnetvoedmg en is aansluitbaar radio .cassetterecorder>. Type Met 24 voorkeuze-zenders, eSp^fa^uLn^^^oX'tÏ
lüj- jT/,*- 2-weg luidsprekersysteem, 3-bands equalizer en een dubbel cassettedeckmet high speed dubbing. lefoon en automatischeafslagvan de band. V|»T

°<*°P"C 6>, l-i-1.hH.1.1H Van299,-vPor239r SQ„V 99,- ~T L» WO Q
"Niet in alle vestigingen verkrijgbaar. Aanbiedingengeldigt/mzaterdag3l maartofzolangdevoorraadstrekt. *" » Twl U t vtCCVitU ICillVd WIJ ▼LA



" Mandolinevereniging 'Troubadour'

oostelijke mijnstreek 2? redactie: 739282

Landgraaf

Geslaagd
Aan de Technische Universiteit
te Eindhoven slaagde Ralph
Brodrück uit Landgraaf cum
laude voor het doctoraal examen
stedenbouw en architectuur.

Angelique Herben uit Oirsbeek
en Martine Tankens uit Andel
slaagden aan de Hogeschool
Heerlen voor het examen Voe-
ding en Diëtetiek.

per persoon Peter Eggen uit Heerlen is ge-
slaagd voor zijn doctoraal exa-
men Nederlands Recht aan de
Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht. " In de Schinskoel wordt morgen

vanaf 19.30 uur de jaarlijkse jeugd-
talentenjacht gehouden. Entree
’1,50.

Onderbanken

" Toneelvereniging Frohsinn geeft
zaterdag en zondag om 20 uur voor-
stellingen van het dialectstuk 'Vuur
drei daag mieng vrouw. De uitvoe-
ringen vinden plaats in gemeen-
schaphuis Heidsjer Tref aan de Pa-
tronaatstraat te Kerkrade-West. De
entree is ’ 6,50 en in voorverkoop
(boekhandel De Mijnlamp) ’ 5,50.een wasserette. Zijn favotiete

sport is voetballen.

Heerlen " Voor het Kindervakantiewerk,
dat van 9 tot en met 13 juli gehou-
den wordt, zoekt de stichting nog
een aantal vrijwilligers. Belangstel-
lenden kunnen in de middaguren
terecht bij Jenny Roost in de
Schinskoel, S 045-256092.

Merkelbeek
" Bij de familie Benedyczak, Mee-
zenbroekerweg 8, kunnen vrijdag
tot 16.00 uur weer pakketten voor
Polen worden afgegeven. Voor in-
formatie: S 724484.

" Nel Verbiest.
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in gesprek

Braziliaanse pater
trekt door regio

Arnildo Fritzen vertelt over problemen boeren grond te beslechten. Het besef
lijktnu door te dringen dat woor-
denen organisatie een betere bij-
drage kunnen leveren aan het
verkrijgen van land. Ronda Alta
dient daarbij als model, 'een
schoolvoorbeeld van wat er be-
reikt kan worden wanneer kleine
en landloze boeren hun handen
ineen slaan en gaan geloven in
hun eigen kracht', aldus de werk-
groep Landelijke Vastenaktie.

HEERLEN - De Braziliaanse pa-
ter Arnildo Fritzen is momenteel
op toernee door Oostelijk Zuid-
Limburg. Fritzen is in deze regio
om verslag te doen van zijn werk
voor de boeren in Ronda Alta,
een agrarisch provincieplaatsje
in zuidelijk Brazilië. Hij is hier op
uitnodiging van de werkgroep
Landelijke Vastenaktie uit
Brunssum.

Van onze verslaggever

Fritzens werk leidde reeds tot
acht hervestigingsprojêkten
voor voormalige landloze boe-
ren. In deze zogeheten 'assenta-
mentkos' hebben 400 boerenfa-

Fritzen (42), *sinds dertien jaar
pastoor inRonda Alta, is de voor-
vechter van de boerenbelangen
in zijn plaats. Eindjaren zeventig
stimuleerde en organiseerde hij
boerenakties. Landbezettingen
waren aan de orde van de dag.

Het bezoek van Fritzen aan de
Oostelijke Mijnstreek duurt een
week. Vandaag is hij aanwezig
op de Igge Veld-school in Heer-
len, 's Avonds woont hij een bij-
eenkomst bij van de missie- en
MOV-groepen in Kerkrade-
-West. Pater Fritzen sluit zijn
verblijf in deze regio volgende
week dinsdag af met een bijeen-
komst in het Missionair Cen-
trum.

In grote delen van Brazilië is het
met honderdduizenden boeren
echter nog steeds slecht gesteld.
Het ontbreekt hen nog altijd aan
land om op te werken en voedsel
te verbouwen. Vruchtbare land-
bouwgrond is weliswaar volop
aanwezig in Brazilië, maar veel
daarvan is in handen van groot-

Landbouwgrond

Wapens
Lange tijd namen de kleine boe-
ren in de rest van Brazilië wa-
pens ter hand om de strijd om de

grondbezitters. Zij voeren hun
verbouwde produkten, zoals kof-
fie, cacao, soja en suikerriet, uit
naar het buitenland. Soms laten
ze er grotekudden vee op grazen
en het komt zelfs voor dat ze het
land braak laten liggen om het
puur als belegging te gebruiken.

CDA-Heerlen let op uw zaak. U
kunt daar niet omheen. Ik reken op
uw eerlijkheid en loyaliteit; en geen
gemarchandeer. Let op uw zaak
CDA-Heerlen in de stad Heerlen.
Gooi het centrum Heerlen niet in de
sociale vernieling! Veeg uw ogen uit
en blijf met uw destructieve handen
af van mooie oude gebouwen, zoals
het Missionair Centrum. Ga eerst
met de burgemeester en raadsleden
'een goede kijk' nemen in Utrecht.
Zie dan hoe 'het hart' in deze stad
Utrecht eruit ziet. Een bombarde-
ment was niet nodig, maar wel dwa-
ze projektontwikkelaars, van een of
andere harde steensoort. Weet waar
u mee bezig bent! Wees eerlijk en
democratisch. Verschaf recht aan
bovengenoemde zaken. Ik reken op
u!
HOENSBROEK H. Wrtte

oud-voorzitter CDA-Hoensbroek

CDA Heerlen. Wees eerlijk en de-
mocratisch: Frans Walkowiak, 1.122
stemmen, verdient een wethouders-
zetel! Reeds twaalf jaar lid van de
gemeenteraad, eerst in Hoensbroek,
later in Heerlen. Als CDAer kwam
hij voor zijn principes uit. Je wist
wat je aan hem had. Veel tijd stak
hij in zijn werk als gemeenteraads-
lid. Je ziet aan de uitslag hoe hij in
Hoensbroek ligt: tweede plaats op
de lijst 1 wat stemmen betreft. De
werkgroep CDA-Hoensbroek, de
partij CDA en de fractie CDA heb-
ben Frans Walkowiak onrecht aan-
gedaan door hem op de negende
plaats te zetten. Een.belediging voor
de politicusFrans Walkowiak die al-
tijd pal staat en stondvoor zijn par-
tij. Is dit de dank van het CDA-Heer-
len voor twaalf jaar trouwe dienst?
Gaat men zo met zijn politieke men-
sen om? Frans Walkowiak heeft
meer verdiend: een wethoudersze-

Verkiezingen

DialectavondBudé Beheer BV verhuist naar Amstenrade eens terug en doe het journalistieke
werk over. Dan komt u er misschien
wel achter waarom wij allen zo on-
gerust zijn.
Als de samenleving werkelijk ver-
eenzaming van mensen in deze sa-
menleving wil voorkomen, dan
moet men levensgemeenschappen
van mensen die het met elkaar kun-
nen vinden niet uiteenrukkenom fi-
nanciële redenen. Als dat tenminste
de werkelijke redenen zijn. Als het
daarom handelt, kunnen net zo
goed diverse andere voorzieningen
ophouden te bestaan in Hoens-
broek. Eh pardon, Heerlen-Noord.
HEERLEN C. Bastiaansen

Naschrift redactie: We zijn het niet
helemaal eens met de kritiek van de
briefschrijver. In een uitgebreidere-
portage op 10 februari jl. (Ontmoe-
ting op Zaterdag) wordt wel dege-
lijk geprobeerd een reëel beeld te ge-
ven van de Heisterberg en zijn be-
woners.

Heisterberg
Als medebewoner van de Heister-
berg kreeg ik enkele malen hetLim-
burgs Dagblad in handen gedrukt
zodat ik kennis kon nemen van de
plannen om mij en anderen op
straat te zetten.
Zo verneem je nog eens wat via der-
den! Het schijnt in deze informatie-
ve samenleving kennelijk toch niet
nodig te.zijn mensen over zoiets be-
langrijks als 'het dak boven het
hoofd' persoonlijk en als eerste in
kennis te stellen. Dus toch fijn dat
er kranten zijn, nietwaar?

Computerfirma
koopt raadhuis

PARTIJ - Ook dit jaarhoudt de Vel-
dekekring Urn Mamelis weer een
dialectavond met bekende Lim-
burgse schrijvers en liedjeszangers.
De avond vindt vrijdag plaats in
feestzaal Schlenter in Partij-Wittem
en de aanvang is om acht uur.
Het bestuur van Urn Mamelis heeft
naast Jo Caris en Pol Brounts uit
Maastricht ook Hens van de Weyer
uit Kerkrade, de troubadour Lau
Rutten uit Sint Geertruid en dichter
Pierre Snackers uit Bocholtz uitge-
nodigd.
Er zal tevens een muzikale bijdrage
geleverd worden door Jos Meessen
uit Hoensbroek. De entree bedraagt
drie gulden vijftig voor niet-leden
en voor leden is vrije toegang.

SCHINNEN - Automatise-
ringsbedrijf Budé Beheer
BV in Schinnen wil het
voormalige gemeentehuis
in Amstenrade kopen. Als
de gemeenteraad van
Schinnen er vanavond mee
akkoord gaat mag Budé
zich voor 250.000 gulden de
nieuwe eigenaar van het ge-
meentehuis noemen.

Van onze verslaggever

Toch heb ik van de andere kant wel
degelijkkritiek op de berichtgeving
in het LD over de problematiek
rond de sluitingsplannen van de
Heisterberg. Kennelijk is door het
LD geen enkele moeite gedaan een
reëel beeld te geven aan de lezers
over de aard van de mensen die hier
verblijven, wat hun beweegredenen
zijn hier te verblijven en wat hun ge-
dachten zijn over de plannen die
'eventjes' achter hun rug worden
gesmeed. Integendeel. Door nadruk
te leggen op aspecten die van wei-
nig of geen belang zijn voor ons, zo-
als het verblijfvan enkele geestelijk
achter gebleven mensen en een foto
waarop een oudere man in minst
gunstige houding in beeld wordt ge-
bracht, voel ik mij flink gemanipu-
leerd.

Op 6 april zal het bereiken van het
hoogste punt worden gevierd. De
uitbreiding/renovatie van het be-
jaardencentrum aan de Vijverlaan
heeft ruim tien miljoen gulden ge-
kost.

BRUNSSUM - De uitbreiding van
huize Louise in Brunssum is bijna
voltooid.

Uitbreiding
huize Louise
nadert einde

Het is niet aan mij uit te leggen hoe
het hier dan wel is. Kom nog maar

Om eventueel geestelijk achterge-
blevenen en/of regelrechte asociale
typen tegen te komen van allerlei
slag en huidskleur, hoefje echt niet
de Heisterberg binnen te wandelen.
Ik wil nu niet ingaan op opmerkin-
gen in het LD over zoiets in de tranta15.... 'plaatsing in psychiatrische of
andere instellingen' in de nabije toe-
komst. Wat wil de redaktie met zul-
ke denigrerende journalistiek be-
werkstelligen? Zich al bij voorbaat
achter de plannen stellen? Gezien
de signatuur van het LD zou ik me
dat welkunnen voorstellen. Ik hoop
van niet. Wat weet het LD eigenlijk
over hoe wij hier met zijn allen sa-
men wonen? Heel weinig denk ik.

De gemeente Schinnen probeert al
jarenlang een koper voor het ge-
meentehuis te vinden. Sinds de cen-
tralisatie van alle secretarie-afdelin-
gen in het nieuwe bestuurscentrum
in Schinnen staat hét gebouw leeg.
In eerste instantie had de rijkspoli-
tie belangstelling, maar die ketste
op financiële gronden af. Hoewel
het pand voor kantoordoeleinden
zeer goed te gebruiken is, hadden
kandidaat-kopers toch onoverko-
melijke moeite met de bouwkundi-
ge toestand, de beperkte inrich-
tingsmogelijkheden en de slechte
energie-isolatie. Tot nu toe vroeg de
gemeente Schinnen 375.000 gulden
voor het gebouw. Bijna kwam men
met de Simpelveldse stichting Gas-
tenhof tot een akkoord.maar van
hogerhand werd een streep door de
rekening getrokken.

Taxi
In het bericht in dezekrant d.d. 7
maart jongstleden over éen door
de Sittardse kantonrechter we-
gens een verkeersovertreding
veroordeelde taxichauffeur,
stond abusievelijk vermeld dat
deze bij het Kerkraadse taxibe-
drijfCity Tax werkzaam is.Brand inVossekuil

klein journaal

Kerkrade

" De modelbouwclub de Spoorrail
houdt vanavond om 20.15 uur de le-
denvergadering in Carré.

Schinveld

" Het gemengd koor St. Jozei
Eygelshoven 0.1.v. Ben Bloemer
geeft zaterdag om 20 uur een con-
cert in het Grand Theater Kerkberg
4 in Waubach. Entreekaarten zijn
voor ’ 5,- verkrijgbaar bij de koorle-
den.

" In het kader van de Europese
campagne tegen kanker houden het
Groene Kruis, de huisartsen uit
Kerkrade-West en een diëtist in sa-
menwerking met het Integraal Kan-
kercentrum Limburg drie voorlich-
tingsbijeenkomsten over 'Kanker-
preventie en vroegtijdige opspo-
ring. De bijeenkomstem vinden
vandaag, 26 april en op 31 mei om
20.00 uur plaats in De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105 in Kerkrade-
West.

HEERLEN - Drugverslaafden heb-
ben dinsdagmorgen al of niet opzet-
telijk brand veroorzaakt in een flat
aan de Heerlense Vossekuil. De
brand, in een leegstaand apparte-
ment op de tweede verdieping,
werd rond half twaalf ontdekt door
de huismeester. Het bleek dat er een
matras had vlam gevat. De huis-
meester verklaarde tegenover de
politie dat hij ongeveer een uur eer-
der vier verslaafden uit het apparte-
ment had verjaagd. De schade
wordt geschat op tienduizend gul-
den.

BRUNSSUM - De Brunssumse
mandolinevereniging 'Troubadour'
onder leiding van Wim Florie be-
staat komende zaterdag vijftig jaar.
Het gouden jubileum wordt die dag
ingezet met een receptie (van 18.30
tot 20 uur) in ontmoetingscentrum
dr Brikke Oave. Mevrouw F. de
Hoop-Hatthes en mevrouw A.
Holtjer-Van Reenen worden tijdens
die viering gehuldigd, wegens res-

pectievelijk vijftig en veertig jaarlidmaatschap.
Later in het jaar, in september, zet
'Troubadour' het federatiefestival
van Limburgse mandolineorkesten
op touw, terwijl op 24 november het
eigen jubileumconcert wordt ge-
houden.
De mandolinevereniging werd en-
kele maanden voor de Tweede We-
reldoorlog opgericht. Er werd met
vijftien leden begonnen. Het eerste
grote succes behaalde 'Troubadour'
vlak na de oorlog, in 1946, met een
eerste prijs in de eerste afdeling. In
de loop der jaren klom de vereni-
ging op naar de superieure afdeling.
Nog grotere prestaties werden neer-
gezet tijdens concerten in België,
Oostenrijk, Duitsland en Zweden.

Vijftig jaar
'Troubadour'
in BrunssumDe toestand van het gebouw wordt

hoe langer hoe slechter. Vandalisme
en weersinvloeden geven het voor-
malige gemeentehuis een verloe-
derde indruk. „Om nu te voorko-
men dat het gebouw, mede gelet op
zijn dominerende karakter binnen
het kerkdorp Amstenrade, verpau-
pering in de hand zou werken, is de
waardebepaling arbitrair", aldus het
college van B en W van Schinnen.
Met andere woorden: het is bereid
om 125.000 gulden in te leveren en
het gebouw voor 2,5 ton te verkopen
aan de Schinnense ondernemer.

Inleveren
MAASTRICHT

jj*'erie Signature, Kapoenstraat 24.
i er manente expositie van steeds wisse-lde objecten. Open wo t/m vr 13-18

j>Ur. za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
,j.echtstraat 43. Installations, mixed mc-
d

a van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
,: tm za 13-18 uur. Bonnefantenmu--1?*»., Dominikanerplein 5. Werk van
3eodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-nen van Richard Serra. T/m 27/5.
J-sn di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
Ur Galerie La Dependance, OL Vrou-

t^Plein 24. Stockexpositie. Open wo
i?1 zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
ür'Jth.of 47. Aktuele Kunst uit West-
l]U|tsland.T/m 2/4, ma 13-16 uur, di t/ vr
("""6 uur za 11-14 uur. Schilderijen van
l*es Barten. Van 6/4 t/m 30/4. Stenen,
JPier, glas en foto's van Willem Boij-

s-Perroengalerij, Vrijthof 29. Aktue-
fy.Kunst uit West-Duitsland. Nataschai?nn- schilderijen en grafiek. Samuel
|fcnl. installaties. T/m 1/4, wo t/m vr 13-

-f^Ur en za 13-17 uur. Galerie Dis, Ta-
vantraat 28' Nieuw werk van Marianne
xo

ft der Heijden. T/m 11/4, open wo t/m
s. 13-18 uur. Galerie Fah, Brusselse-
„.aat 80. Werk van Wouter van Ro-
"ndt. Van 30/3 t/m 6/5, open vr t/m zo

Va 2 J3-17 uur. Galerie Schuwirth &
D* Noorden, Rechtstraat 64. Monoty-
t;^ van Arme Wind. T/m 15/4, open do
k»n? van 14"18 uur-Kamer van Koop-
je-del, Het Bat 2. Expositie van Bert
de 'Jfn.T/m 14/6, open van ma t/m vr tij-
t|,j kantooruren. Universiteitsbiblio-tt,,,'"1 Rijksuniversiteit Limburg. Ten-k^^^Hing van M.H.J. Schoenmae-
uUr j

m 13/4, open ma' wo en do 9"18
UUr °'..9-21 uur, vr 9-17 uur en za 10-14
t(.m v'jverdal, Vijverdalseweg 1. Foto-
Ch,.ÜOnstelling 'Vreemde Wereld' van
Ws<le Jongh. T/m 31/3. Galerie Arti-
Sk[; trote Gracht 43. Expositie van Ger
'3 ■)7 1enberB- T/m 28/4' °Pen d't/m za va"
Wij»; 17-30 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
de) traat 69. Expositie van beelden en
ï/m^,meedwerken van Jef Wishaupt.
20 u, /4> open wo en vr 14-18uur, do 18-
-'tfU ' 2a 10-17 uur en zo 13-17 uur. Ga-
rii-J Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
"tlJj *Positie met werk van Trudy
K(>J nen. Maggie de Moor en Philippe
'2-lR Van 30/3 t/m 5/5-°Pen wo t7"l vr° Uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur.

r**neentehuis., Werk van Ans Moeder-
T/m 31/3. Open tijdens

u^rkdagen 9-12.30 uur, di ook 13.30--6-306-30 uur.

P«mal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
luehniack en Waclaw Kuczma. Van*3 t/m 22/4. Open wo, do, za en zo 13-17""r, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
Pjelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
K^'en. schilderijen en sieraden van BenPonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
P - 13-18 uur.

VOERENDAAL

LANDGRAAF

KERKRADE
j'jngrachttheater. Fototentoonstel-

,!)g van eindexamenkandidaten Stede-
Fe Academie Hasselt. T/m 6/4, open di■ft vr van 10-16uur, za van 10-12 uur.

f&N bank, Fototentoonstelling, Jan La-ferichs. T/m 15/5. open ma t/m vr 9-16
Tjr. Poortgebouw Kasteel Hoens-
Ifoek, Fotogalerie 68. Fototentoonstel-fj'g van Theo Derksen. T/m 1/4, open
if* t/m vr van 10-12 uur en van 13.30-17.
rjr. Za en zo van 13.30-17. uur. Slotge-
|f°Uw Kasteel Hoensbroek.' Beelden
lal Armelies van Herk. T/m 1/4, open
faSelijks van 10-12 uur en van 13.30-17f**.

HOENSBROEK

'thburgse Volkssterrenwacht,chaapskooiweg 95. Op reis door het
'nnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
'zo 13-17 uur, dien vrook 19.30-22uur.'adsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
omgeving in Prototypen. T/m 1/4,
ten di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17ur Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-k van Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
Unst uit West-Duitsland. Michael
Inschke, schilderijen en grafiek. T/m4 Open van wo t/m zo van 14-17 uur.
"positie van Felix van de Beek en Mar-!' Hermans. Vanaf 1/4 t/m 29/4. Open
1 van 18-21 uur, vr, za en zo van 14-17ur Beelden en tekeningen van Twan
endfers. Vanaf 7/4 t/m 6/5. Open wo t/m
'van 14-17 uur. Ontmoetingscentrum
'elterhof, Werk vanKitty Nelissen vangoren. T/m 31/3, open dag. 9-21 uur.
»S, kloosterweg 1. Werk van lene Me-'"berg-Brasen Jos Cremers. T/m 6/4,
ten ma t/m vr van 9-17 uur. Galerie
prt. Schoolgalerie Sintermeertencolle-

Kennedylaan 10. Kunstenaars

(Klken naar Limburg. T/m 31/3, open ma
[j> vr tijdens schooluren. Stads-
«ouwburg. Werk van Theo Lenartz.
*>n 14 t/m 15/5.

exposities
HEERLEN

'rum: Koko Flanel, dag. 20.30 uur
Priem nights, do 20.30 uur.

SITTARD.

■yal: Bom on the fourth of july, dag.
en 20.15 uur. Rivoli: Harlem Nights,
6. 15.30 18.15 en 20.45 uur. Maxim:
hey, I shrunk the kids, dag. 16.30 19

riUl uur. H5: Koko Flanel, dag. 14.30 19
21.30 uur. Turner and Hooch, dag.
15 18.45 en 21.15 uur. Dead poets so-

ty, dag. 14 18.30en 21 uur. The war of
!Roses, dag. 14 18.30en 21 uur. Black
»n. dag. 18.30en 21 uur, do ook Huur.

MAASTRICHT
"Bi: Bom on the fourth of july, dag.
"30 uur. Harlem Nights, dag. 21 uur.
"xt of kin, dag. 21 uur. Wings of fame,
e 21 uur. Cinema-Palace: Koko Fla-
t. dag. 18.45 en 21.30 uur. The war of

e Roses, dag. 18.30en 21.15 uur. Dead
"sts Society, dag. 18.30 en 21.15 uur.
'luiere: A short film about love, dag.
uur. Talk Radio, dag. 21 uur. Torch

*iq Trilogy, dag. 22 uur.

HEERLEN

_ Regioredactie
kostelijk Zuid-Limburg
*antoor Heerlen,
Q 045-739284I^'le Hollman,* 045-422345

Rooijakkers,jf045-714876
'ank Seuntjens, chefJ04750-22937gehard Willems,

Kerkrade,* 045-4555064°nLflhilipPens'** 04455-2161
Voor klachten

over bezorging
"3 045-739881

" In de aula van Huize De Berg
wordt morgen om 19.30 uur een
oeucumenische viering gehouden
met als thema 'Om het recht van de
zwaksten'.

" Kees van Waardenburg

" De RKDFC houdt op zondag 13
mei een mini-veldvoetbaltoemooi
volgensreglementen van deKNVB.
Voor 20 mei staat een veld-volley-
baltoernooi in samenwerking met
gymvereniging Vlug en Lenig op
het programma. Voor informatie:
M. Wijnen, Windmolenweg 2, 6447
EA Merkelbeek, K 04492-3523.

Eygelshoven
" De toneelvereniging MenS geeft
morgen om 20.30 uur in het gemeen-
schaphuis te Heksenberg een op-
voering van het spel 'Geen gehei-
men meer. Het stuk vertelt het ver-
haal van een invalide vrouw met een
valide partner. Entree ’ 6,-, voor
CJP en Pas 65 ’ 4,50.

" De Wilhelminaschool Heerler-
baan houdt zaterdag van 11 tot 14
uur in het schoolgebouw, Rukker-
weg 92 een fancy fair en rommel-
markt.

" Het dienstencentrum Dr Bemd
houdt morgen vanaf 13.30 uur in de
soos een skaattoernooivoor 55-plus-
sers. Inschrijfgeld ’ 3,50.

Directie en personeel van de De
Weverziekenhuis in Heerlen
hebben gisteren afscheid geno-
men van de heerKees van Waar-
denburg uit Kerkrade. De heer
Van Waardenburg was 23 jaar
lang als technisch inkoper aan
het ziekenhuis verbonden.
Thans maakt hij gebruik van de
OBU-regeling. Tot zijn opvolg-
ster werd Monique Peters be-
noemd.

Voerendaal
Nuth

" De Speeltuinvereniging Wauba-
cherveld houdt zondag een familie-
speurtocht. Niet-leden betalen

’ 2,50. Voor informatie: Theo
Schmeitz, Gravenweg 56.

hij zes jaar de kost op de Talbot-fabriek in Aken en runde hij, sa-
men met zijn vrouw, vijfjaar lang

Jan Vleugels werkte bijna 40 jaar
op de mijn. Daarnaast verdiende

" Het gouden paar Vleu-
gels-Spielman.

Foto: FRANSRADE.

Het goudenpaar heeft vijfkinde-
ren, 14 kleinkinderen en een ach-
terkleinkind.

Louisa Vleugels-Spielman heeft
altijd in de huishouding gewerkt.
Haar vrije tijd besteedde zij het
liefst aan tuinieren, samen met
Jan. Haar man verblijft thans in
de verpleegkliniek, maar als hij
thuis is, heeft hij aan Louisa een
liefdevolle verzorgster.

Jan Vleugels (72) en Louisa
Vleugels-xSpielman uit de Dorp-
straat 129bin Brunssum vieren
zaterdag hun gouden huwelijks-
feest. De dankmis wordt om
16.15 uur opgedragen in de dag-
kapel van de St. Gregoriuskerk.
De receptie vindt van 19.00 tot
20.30 uur plaats in de Raadskel-
der, Kerkstraat 10 te Brunssum.

Gouden paar

Nel Verbiest, die de afgelopen
tien jaar actief was als part-time
advertentieverkoopster bij het
Limburgs Dagblad en bij week-
blad De Trompetter, gaat vrijdag
met deVUT. Nel had Sarah al ge-
zien toen ze in dienst trad. Ze
heeft altijd met veel plezier ge-

kerkt en haar diensttijd op In de
Cramer is dan ook omgevlogen.
Nel is eigenlijk een veel te actie-
ve persoonlijkheid om nu op
haar lauweren te gaan rusten. Ze
houdt van wandelen, fietsen,
zwemmen, gymen én werken. De
laatste hobby wil ze graag nog
een poosje uitoefenen. 'Ik. moet
zien dat ik zo snel mogelijk een
'baantje' vind binnen het vrijwil-
ligerswerk', zegt ze zelf.
Vrijdag om 17.30 uur wordt Nel
Verbiest utgezwaaid in de be-
drijfskantine van het Limburgs
Dagblad, In de Cramer 37 in
Heerlen.

Afscheid

Dirigent
Tot dirigent van de harmonie St.
Servatius te Vaesrade is de heer
Jan Snijders uit Ransdaal be-
noemd. " De FNV afdeling Groot Nuth

houdt morgen om 20 uur de algeme-
ne ledenvergadering in zaal Habets,
Klein Haasdal 6 in Schimmert.

" Harmonie St. David houdt zater-
dag vanaf 19:30 uur een 'dank je
wel'-concert voor iedereen die de
vereniging ondersteunt. De drum-
band en de adspirant-leden werken
aan het concert mee. Entree gratis.

tel in de gemeenteraad van Heerlen
voor zijn partij CDA!

milies een nieuw bestaan kun-
nen opbouwen.

Limburgs dagblad

bioscopen

oostelijke mijnstreek
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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 interieur van de 205 Mint slechts 19.975,- zult u maar weinig auto's aantreffen

r»P yCtfï rVHTSTT uitgerust met extra's als een dagteller " kwartsklokje diezo compleet zijn als dePeugeot 205 Mint.
EEN FEEST CWVIIIN TERIJDEN. ' hoofdsteunen vóór . sigaretteaansteker . vloerbe- EEIN STERR SUCCES.dekking in de korterruimte " armsteunen opportieren

De Peugeot 205 Mint is een uitermate luxe .be , ortier aan bestuurderszijde. , Het succesverhaal van de Peugeot 205 gaat
auto voorzien van een 1.1 liter mono-point benzine- maar door. Er rijden er nu al wereldwijd zon 3 mil-
injectiemotor met 60 DIN pk (44,1 CEE kW) motor- FEESTELIJK VOORDEEL\5-YN 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 Mint zou 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,-. LI 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 130 DIN pk (top
mag verwachten. onderhoudskosten en, na een paar jaar, zn hoge van 208 km/u) tot de zeer exclusieve Cabrio. Er is

VOOR |qq-/c_ inruilwaarde en u begrijpt dat u met de Peugeot 205 al een Peugeot 205 vanaf 17.995,-.
CO/VfPI FFTIVIFTVFI F FXTRA'S Mint aan allekanten goed zit. Kom vandaag nog even bij ons langs voor

__„_„_____„ -.„r^,„_ .__ meer informatie. Ubent van harte welkom.
Door zn vele extra's is de205 Mint ook een WIE SLL/V1IS, iVIOET SNELZIJN.

schitterende auto om te zien. Denkt u maar aan Naast al zijn voordelen heeft de 205 Mint mpi l^^T\T/~~_—~N__; ' __H| >°**'

extra's als ruitewisser/sproeier achter " halogeen kop- helaas één kleine beperking: hij is slechts in beperkte m^m—mm,** /^—^ w

NADE 100.000-STE205 IS ER NU DE 205 iVUNTVOOR 19.975,- /"—Tp /2<sf\Z^-^
"PEUGEOT 205 MINT i l>Ks BENZINE 19.975,-,PEUGEOT 20S MINTS DRS BENZINE 20.670, INCL. BTW,EXCt. AFLEVERINCSKOSTEN. METAAI.KI.EUR. ANTENNEENRECHTER BUITENSPIECEI TEGEN MEERPRIJS WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ,V*i

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
SEEGERS BV, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER 8.V., WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.

tg! SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV,KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.
K___ PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

—————————————m———————————————————————mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

_~***_*****^^*_~**^_~-**~***^~_*,**^_~***^***^^******l_~^

„ 20.000KM INSPECTIEFord-monteuri
Bmia doen dit vakkundig en volgens onderhoudsschema. Daarbij woif|

_fc*jj_fj o.a. olie, oliefilter en bougies vervangen. -_ /^
_

Êt^^F Escort 1.3 CVH, mcl. APK+VVN 'T C^ C

STEVIGE TREKHAAK Een trekhaak 3
_\\^ goed passen en op de juistepunten bevestigd worden. Ford trekhall

zijn exact op maat gemaakt. Ook .^ -^voor üw auto. Rijksgekeurd. \T IwP
Escort '80-'B5 C#JM.^F/ i

ZONNEDAKEen zonnedak haalt meer licht in uw al 1
-^^T^r maar nolJC't schadelijke zonnestralen tegen. Dat van Ford 1
\*"*""*'_^. bovendien in 3 standen te openen _- .^

_
)/^^^ en uitneembaar. /M \,T iC

Escort/Orion wTK+WKAV i f
PRIJZEN INCLUSIEF MONTAGE EN BTW.

Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staatvoor uklaar. Een onverslaanbare combinatie! Staal
onderdeel dat u wenst nietvermeld? Bel dan op. Of beternog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd wellj

\ /&) Schandelerboord 25, Heerlen, I
VS. /// tel. 045 -72 11 52.

/^M^^i Openingstijden:
*4^ maandag t/m vrijdag van

H w'Êxi 8.15-17.00 uur.
\H Magazijn:
rl v^ Zaterdag van 9.00-12.00 uur *».

lil o

i
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tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
vcor de firma Durox in Landgraaf.
De juistekandidaten zijn goed gemotiveerd,
bereid 'dt handen uit de mouwen' te steken
en in 3-plcagendienst te werken. Er wordt een
goede salariëring en reiskostenvergoeding
geboden. U gaat werken in een prettige
werkomgeving. De banen zijn voor langetijd.
Voor informatie:
045 - 71 83 66, Cilly de Wil -'t
Heerlen, Op de Nobel 1

i x^"wrw "3

e- ' * S^Êff\ tempo 1
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19__m_k m
_ m m M WÊÊÊÊ m mm Vanwege de opening van 2 nieuwe filialen»,Gigantische[agefeestpnjzen" ..■-:

) ■ iui]nam:wMmi »■ c < _\ " /^j;
L\ iiiwa mnriorno l__Bl.l_«JJi-__. Prachtiae _■_■_» *^___ ° PHILIPS mi]

keuken kompleet l eiken keuken |fe^~"'^^L-*V( inbouw-apparaten IVf,e,t*

?^sq^jjgjj^^ van*m,woor: ]^Br^g^ *§§^ wan^BO-j^ voor: /-gj-Ql^/Q^ ,j
/7 in gemakkelijk te onderhouden kunststof uitvoering. t^**_ _r^**l_^"*_ _f"^ Dlgel,|l< ultgeTd metEl?»ïuïïffiJSSSn 11 "—^ _f^_^*% é^\ elektrische inbOUWOVeil

De deuren zin voorzien van handige beugelgrepen r ■_ JrP ■_ jl scharnieren en bupassende houtkleunge zuwanden. _— ■ ■ ■ ■■ ■ ceneei kompleet met grill.
/\ Afm 77n rm _F __T m-^fl __T Afm: 270 cm. _^ __f __F - v ' ' draaispit. thermostaat en oven\ *1_ .-... 1 ,x x _r —r-—. _r^_ BB inklusief: ■ tnipassena werKDiad ■ronde spoeioak ~_ _^~% ~B^B -_ m ÖÖ (Sï) (h) verlicntingL\ iN«U»eF:_Oiipassend*erkblaa_ ronde spoelbak MW _. '■ W _ _ iahusSM6o itr inbouw koelkast l| ■ E M _ *"-■..».■ -—- :\ I^SSS,,m^,^ mWmmmVJkJVJ. :===,,_ _ *J\J*S\Jw ' r^=|" r/o'r""^

__________1 1 ■_» J- # v _«M__flflH Sfeervolle witte hoekkeuken ■> -V. T'v* f/|Q
n RnH^TlTOlTf^irT #IIN IAI-i I B^J^ilr^i -PP kompleet met alle apparatuur " J JfclQ -Blfcl J"IL1lalk\* __allil I\»»mW%mWm mmmmWmTm^fkW I I |I----*-7 H r*** waarbij de blauwe rondingen zijn ' ' —^^«

" _____eÉ^HfeßÉß|"eeipßß|PV „ ._._,.. | —»L.__JJ ULJI j/A <J kü 9ekombmeerd met het wit gelakte front Acn ... ,___„_, ■,-<"■".»*« f") Il r.l l I 1 APRIL van 10.00-17.00 uur ■ wmmm^^m^\'¥ié\liUmm>'mm- 160 Itr. inbouw koelkast u
I ■ 1 B J . L.l ____._^________ ————mr__lH ' 'Jt—lJlJssv.4Pi._l i/ ■ !„/ 1 Up. INKUISIIF: ■ bijpassend werkblad ■ ronde spoelbak fl— '" ' m —m~l Tl volledig weg te werken«Cl II 11 *t 'Illnl PI I lx —i I I M-P-JnHl iHH--:A_—c—^=jl--!:3 "Ti ■ onderhoekkast ■AEC 160 Itr inbouw koelkast —u pWT| achter kastdeur uitgevoerd metI W_____________________* PpilMWß] —.ftiJ-irlyr*^'_^^Iirr:. T''W : i ■AEGinbouwoven-AEGgas-inbouwkookplaat : rT- . I vriesvak enautomatische
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Gary Lineker
velt Brazilië

MONATE - De se-
lectie van gastland
Italië wordt tijdens
het WK voetbal op
een streng dieet ge-
zet van veel pasta en
geen sex om de kan-
sen op de wereldtitel
niet te vergooien.
Teamarts Leonardo
Vecchiet vertelde, na
uitgebreid medisch
onderzoek van de
spelersgroep, dat
iedereen in een goe-
de conditie is.

In de aanloop naar
de eindronde wor-
den de Italiaanse
voetballers drie we-
ken in een trainings-
kamp gestopt. Ro-

Italiaanse WK-selectie op dieet

Sex taboe
ken zal in die perio-
de verboden zijn en
sex ook, al wordt de
stage twee keer on-
derbroken voor een
paar vrije dagen. Ge-
durende de laatste
competitiemaand
wordt de discipline
aangehaald en krijgt
niemand de kans
nog te ontsnappen
aan het strenge regi-
me.
Het team krijgt voor

en tijdens het WK
een dieet voorge-
schoteld, dat bestaat
uit grote hoeveelhe-
den pasta en rijst om
het koolhydratende-
pot vol te stouwen.
De maaltijden wor-
den gecompleteerd
met mager vlees of
vis, groenten, salade
en fruit. Een glaasje
wijn bij het eten is
met mate toege-
staan.

Debuut eindigt in drama
" Krimpend van pijn ligt
Marcel Peeper op het gras in
Kiev. Een onbesuisde actievan
Goloekovitsj heeft na twintig
minuten een einde gemaakt
aan het Oranje-debuut van de
24-jarige linkerspits. De eerste
diagnose luidt: een dubbele
beenbreuk. Marcel Peeper
keert vandaag met het Neder-
lands elftal terug naar Neder-
land. FC Twente zal de rest
van het seizoen niet meer over
hem kunnen beschikken, maar
wordt voor een deel financieel
schadeloos gesteld. De KNVB
sluitvoor interlands een collec-
tieve verzekering voor de spe-
lers af. Die houdt in dat FC
Twente voor elke wedstrijd die
Peeper mist vijfduizend gul-
den krijgt uitgekeerd.

Ook voor Peeper geldt een fi-
nanciële regeling. Tot het mo-
ment dat hij weer voor de En-
schedese club in actie kan ko-
men, betaalt de verzekering
alle premies uit die hij anders
eventueel bij FC Twente zou
mislopen. Ook het salaris
wordt tot honderd procent
aangevuld. Peeper zal in En-
schede worden geopereerd
door chirurg Vierhout, de club-
arts van FC Twente. In het zie-
kenhuis van Kiev hebben de
chirurgen het been zodanig ge-
spalkt dat hij per vliegtuig
naar Nederland kan worden
overgebracht.

Limburgs Dagbladsport
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Beenbreuk Marcel Peeper werpt schaduw op interland

Blunders vellen moedig Oranje

" Bernie Slaven heeft zijn debuut in
het lerse nationale elftal, straks in
Italië groepstegenstander van Ne-
derland, kracht bijgezet met het
winnende doelpunt (1-0) in de
oefenwedstrijd tegen Wales. Slaven,
die pas op zijn 29ste van bonds-
coach Jack Charlton kans kreeg op
WK-ervaring, toonde scherpte en
een instinct voor treffers. Hij voor-
kwam vier minuten voor tijd een
frusterend gelijkspel zonder goals.
De aanvaller van de Engelse twee-
dedivisionist Middlesbrough hielp
lerland in de slotfase eerst aan een
strafschop. Kevin Sheedy zag zijn
inzet van elf meter echter gekeerd
door doelman Neville Southall. Sla-
ven was er als de kippen bij om de
terugstuitende bal in het net te
schieten.

Ierland blij met Bernie Slaven

nog zo hard riepen, maakte tevens
een eind aan de even lange serie
zonder nederlagen van Brazilië.
Engeland beheerste het duel. De
wat tegenvallende en maar spora-
disch samba-voetballende Zuida-
merikanen oefenden met inval-
lers Muller en Alemao in de twee-
de helft wel meer druk uit.

LONDEN - Gary Lineker heeft
zich in het met 80.000 toeschou-
wers gevulde Wembley-stadion
als held laten huldigen bij Enge-
land-Brazilië, het met belangstel-
ling tegemoet geziene duel der
wereldkampioenen. De topschut-
ter van het laatste titeltoernooi
maakte na 36 minuten het enige
doelpunt. Hij kopte raak na een
door John Barnes verlengde
hoekschop van Peter Beardsley.
Hij handhaafde daarmee de En-
gelse ongeslagen status sinds het
toernooi om het Europees kam-
pioenschap van 1988, die nu al
vijftien wedstrijden duurt. De
aanvaller, om wie de socios van
Barcelona afgelopen weekeinde

Van onze sportredactie

" In Cairo verloor Egypte voor
25.000 toeschouwers met 3-1 van
Roemenië. Het scoreverloop was:
18. Timofte 0-1, 22. Timofte 0-2, 30.
El Kas 1-2, 87. Balint 1-3.E f - De blunders van de routiniers Hans van Breukelen en

ild Koeman zonken volledig in het niet bij het trieste
je-debuut van Marcel Peeper en de strijdvaardigheid die
ros van de ploeg aan de dag legde. „Die twee doelpunten
ien me eigenlijk heel weinig schelen", meende Nol deRui-
a afloop van de verloren interland (1-2) tegen Rusland uit
ond van zijn hart. De bondscoach ad interim noemde het
amp 'wat er vanavond met Peeper is gebeurd. Net als Ri-
i Witschge. „Ik zag zijn ogen helemaal wit worden. Vrese-
oor hem. Het liep net zo goed tussen ons".

Rusland-Nederland 2-1 (1-0) - 10. Pro-
tassov 1-0 (strafschop), 70. Ronald Koe-
man 1-1 (strafschop), 80. Ljoeti 2-1.
Scheidsrechter: Puhl (Hon). Toeschou-
wers: 60.000. Gele kaart: Khidiatoelin.
Rusland: Dassajev, Gorloekovitsj, Khi-
diatoelin, Koesnetsov, Radionov, (46.
Zigmantovitsj), Litovtsjenko, Tsjeren-
ko, Aleinikov (46. Jakovenko), Rats, Bo-
rodjoek, Protassov (60. Ljoeti).
Nederland: Van Breukelen, Sturing,
Rutjes, Ronald Koeman, Fraser, Van 't
Schip (81. Laamers), Wouters, Richard
Witschge, Peeper (21. Eykelkamp); Bos-
man (55. Van Loen), Kieft.

duurde welgeteld twintig minu-

" Op links werd het nieuwste
J*' van FC Twente aangespeeld
r Witschge. Maar net op het mo-
J* 1 dat Peeper wilde aanleggen
* een voorzet, kwam Gorloeko-
"j met een gestrekt been tussen-

-11(5 en landdezijnvoet pardoes op
Schietbeen van de linksbenige

? sterdammer. „Dat gaat dan met
kracht, het is net een fron-

I botsing", haalde De Ruiter zich
beeld anderhalf uur later voor

Beest. De wedstrijd werd deson-
met een ingooi hervat.

" Doelman Rinat Dassajev ruimt op voordat de omstrengelde Graeme Rutjes gevaarlijkkan worden Twee-de van links Henk Fraser, die kan terugzien op een prima wedstrijd.

de Russen, toen hij Belanov vol-
strekt onnodig tegen de grasmat
werkte.

Historische zege
Oostenrijk
" De Oostenrijkse nationale voet-
balploeg heeft in Malaga Spanje
verrassend verslagen met 3-2. De
Oostenrijkers bogen een achter-
stand van twee doelpunten na de
pauze om in een overwinning.Ruim
vijftig jaar geleden, in 1936, zege-
vierde Oostenrijk voor het laatst
over de Spanjaarden. Het zag er
voor de Oostenrijkers na drie kwar-
tier somber uit. Al in de eerste mi-
nuut werd doelman Lindenberger
gepasseerd door Manolo. Na ruim
een half uur scoorde Butragueno
2-0. Vijf minuten later moest de ster-
spelervan Real Madrid met een ver-
stuikte enkel het veld verlaten. De
Oostenrijkse coach wisselde tijdens
de rust een aantal spelers en had
daarmee succes. Al na twee minu-
ten maakte Hoertnagl 2-1. Toni
Polster scoorde in de 66e minuut de
gelijkmaker. Een minuut voor tijd
schoot Rodax Oostenrijk naar een
historische zege.

" Drie treffers van UlfKirsten heb-
ben de DDR een overwinning van
3-2 op de voetballers uit de Ver-
enigdeStaten bezorgd. In Oost-Ber-
lijn scoorde Kirsten twee keer voor
derust en een keer na de pauze. De
Verenigde Staten, deelnemer aan
het WK in Italië, kwam door de
Amerikaanse Volendammer Peter
Vermes op 2-1, maar in de tweede
helft vergrootte Kirsten de voor-
sprong weer tot twee doelpunten.
Drie minuten voor tijd verkleinde
Murray de achterstand: 3-2. De
Amerikanen zijn tijdens het WK in-
gedeeld in de groep met Italië, Tsje-
choslowakije en Oostenrijk.

Peter Vermes
scoort voor VS

Voeste trap

al devierde en de derdefor-
ix
vertreding van Gorloekovitsj te-

l-Peeper, die met veel durf en
ix aan zijn eerste interland was
jjplnen. De import-Twentenaar
(**ch heilig voorgenomen in het
!?Ssale Zentral-stadion van Kiev
ij^ans met beide handen aan te
x^n om zich in de kijker te spe-voor de WK-selectie. De woeste

De trieste botsing wierp een scha-
duw over de prestatie van het Ne-
derlands elftal, dat eindelijk weer
eens in het veld trad met de instel-ling van een winnaar, met moed enwilskracht. Een van deabsolute uit-blinkers was Richard Witschge. DeRuiter was vol lofover de jeugdigeAjacied. „Hij speelde als een grote
kerel en verdiende een doelpunt",
refereerde de bondscoach aan degaveknal tegen de paal eenkwartiervoor afloop.

' van de bij het Duitse Schalke
pelende verdediger maakte een
en. wreed einde aan die illusies.

'*3er liep een dubbele beenbreuk
Strafschoppen
Witschge, die in de vorm van gister-avond een geduchte concurrent kanworden voor Erwin Koeman, haalde
van ver buiten het strafschopgebiedzo verwoestend uit dat Dassajev debal alleen maar hoorde. De standwas op datmoment acht minuten inevenwicht. Dankzij twee straf-schoppen. De eerste ontstond al natien minuten en die had Van Breu-
kelen op zijn geweten. Net als tweejaar geleden in de EK-finale tegen

Zoetjesaan wordt de vraag actueel
of Van Breukelen nog wel de onbe-
twiste nummer één in Nederland is.
Ook bij PSV maakt hij de laatste tijd
een weinig solide indruk en ge-
draagt hij zich als een nerveus en
opgejaagd dier. Gelukkig kreeg ook
Oranje een strafschop. Uit een ove-
rigens kansloze actie van Eykel-
kamp, de vervanger van Peeper,
sprong de bal tegen de hand van
Khidiatoelin. Ronald Koeman
schoot vanaf elf meter koel raak,

Libregts meldt
Zich gezond

bfe T - Bondscoach Thijs Li-
rv«VVr> heeft zich weer op het
iw;°-sportcentrum in Zeist ge-
toe^' De Rotterdammer kreeg
r6t, lemming van de controle-
"W geneesheer van het Ge-
"Oor teliJk Administratie Kan-
?xian °m weer aan het werk te
"■* h iDreëts werd op 1 februari
"Hwf St. Franciscusziekenhuis
o&er woonplaats Rotterdam ge-
ltxC^^erd aan een hernia. De

ecteur van *^e hond
J.^ daardoor een maand gele-
liè ac oefeninterland tegen Ita-

Ronald Koeman tenslotte: „Wij heb-
ben laten zien, dat het Nederlands
elftal ook in de breedte een goede
ploeg heeft". Want zonder Gullit,
Van Basten, Rijkaard, Van Aerle en
Van Tiggelen stak de Europese
kampioen de overigens eveneens
zwaar gehandicapte Russische
ploeg bij vlagen duidelijk de loef af.

„Zoiets mag natuurlijk nooit gebeu-
ren. Het was de fout van een klein Vrije kans
kind", refereerde de rossige libero
aan de manier waarop hij zich de bal
liet ontfutselen door Ljoeti. De in-
valler greep het buitenkansje met
beide handen aan en bezorgde
Oranje daarmee de nederlaag. „Met
uitzondering van de eerste tien mi-
nuten na derust", sprakKoeman de
waarheid, „hebben wij de wedstrijd
volledig onder controle gehad. In de
afgelopen periode waren de resulta-
ten steeds goed, maar was de uit-

Toch vergat Oranje andermaal te
winnen. Ondanks een andere speel-
wijze, waarbij de spitsen (Bosman,
Kieft) niet meer achter elkaar, maar
naast elkaar speelden. De Ruiter:
„Op dit niveau krijg je maar een
paar kansen. Zeker als een tegen-
stander zo meedogenloos verdedigt
als de Russen. Dat hebben we aan
Peeper gezien en aan het fikse aan-
tal overtredingen (twintig) voor de
rust. Daarom moet zon kopbal als

die van Bosman er natuurlijkwel in.
Dat was een vrije kans." Kort na de
rust werd de spits vervangen door
Van Loen. Ronduit verguld was De
Ruiter met het spel van Fraser. De
Ruiter: „Hij heeft goed en beheerst
gespeeld."

maar ging acht minuten later als een
beginneling in de fout.

voering heel matig. Daarbij vergele-
ken was dit een verademing".

TIRRENIA - De conditie van een
deel van de scheidsrechters, die zijn
aangewezen voor de eindronde van
het WK voetbal, baart de Fifa zor-
gen. In Tirrenia ondergingen de zes-
endertig voor het WK genomineer-
de arbiters de afgelopen drie dagen
zware conditietests. Onder de
scheidsrechters, die niet slaagden
voor de tests, bevonden zich onder
meer de Fransman Michel Vautrot,
de Schot George Smith, de Oosten-
rijker Helmuth Kohl en de Joego-
slaaf Zoran Petrovic. Vautrot, die
getipt is als kandidaatvoor de finale
in Rome, en Smith moesten wegens
blessures verstek laten gaan bij de
duurloop. De arbiters hebben van
de Fifa de opdracht gekregen in de
komende weken fors te gaan wer-
ken aan de conditie.

WK-arbiters
niet in vorm

" LODZ - Joegoslavië heeft inLodz
tegen Polen dankzij doelman To-
mislav Ivkovic een gelijkspel be-
haald, 0-0. De 29-jarige doelverdedi-
ger van Sporting Lissabon verricht-
te een aantal uitstekende reddin-
gen. De prachtigste toonde hij voor
10.000 toeschouwers in 72e minuut,
toen hij met een reflex een schot
van dichtbij van Dziekanowski uit
het doel sloeg. De speler van Celtic
dribbelde de Joegoslavische defen-
sie dol, maar stuitte op het laatste
moment op de excellerende Ivko-
vic.

Gullit: 'Cruijff niet
geschikt voor Oranje'

Van onze sportredactie

Argentinië in
de problemen
" Wereldkampioen Argentinië
heeft zijn vedette Diego Maradona
node gemist in de voorbereidings-
wedstrijd tegen Schotland. De
50.000 toeschouwers op Hampden
Park in Glasgow wreven zich bij de
gedachte aan mogelijk succes in Ita-
lië al in de handen. De Schotten
wonnen in het door de Limburgse
scheidsrechter Frans Houben gelei-
de duel met 1-0 door een doelpunt
van verdediger Stuart McKinney na
ruim een half uur. De ploeg van
bondscoach Carlos Bilardo speelde
72 dagen voor het begin van de eind-
ronde in Italië zonder Maradona be-
paald niet als een wereldkampioen.
De Schotten veroverden vooral
door hard werken een groot over-
wicht en stelden de Argentijnse
doelman Pumpido verscheidene
keren op de proef.

" De Franse bondscoach Michel
Platini heeft in Boedapest, waar zijn
ploeg met 3-1 van Hongarije won,weer hoop gekregen op een zonnige
toekomst. Het vriendschappelijke
duel tussen giganten van weleer gaf
vooral Frankrijk met doelpunten
van Eric Cantona (2) en Franck Sau-
zee weer enige moed. Voor de Hon-
garen, bij wieAjacied Pal Fischer in
de 52e minuut inviel, scoorde Attila
Pinter tegen uit een strafschop.

MILAAN - Ruud Gullit wil lie-
ver niet dat Johan Cruijff tij-
dens het WK de leiding krijgt
over het Nederlands elftal. In
de wekelijkse talkshow van
Sampdoria-speler Gianluca
Vialli voor het tv-station Italia
1 liet de non-playing captain
van Oranje dit verkapt blijken.
„Johan is niet geschikt om het
Nederlands elftal te leiden. Hij
wil alle touwtjes in handen
krijgen en weigert te luisteren
naar anderen. Hij is een unieke

ontslag. Maar de spelers zijn ze-
ker niet verantwoordelijk voor
het feit dat Libregts niet naar
het WK gaat. Ik heb er weinig
mee te maken gehad, omdat ik
al eenjaar nauwelijks speel. Ik
had wel andere zorgen aan
mijn hoofd. Ik weet echt niet of
ik het WK mee zal maken. Dan
lijkt het me ook niet juist dat ik
me met dit soort zaken be-
moei." Gullit vertelde verder:
„Ik weet dat ik zeker zal terug-
keren en dat ik nog een paar
jaar voor AC Milan zal uitko-
men".

voetbalpersoonlijkheid, maar
het is knap lastig om met hem
te werken. Hij moet altijd ge-
lijk hebben," vindt Gullit. „Met
Cruijff kom je vroeg of laat in
de problemen en dat moeten
we juistvoorkomen".
Vialli, die zelf ook geblesseerd
is, had Gullit eerder gevraagd
naar zijn rol in de val van Li-
bregts. Gullit ontkende enige
betrokkenheid. „Daar heb ik
niets mee te maken. De spelers
zijn zondag bijeengekomen,
omdat de voetbalbond ons wil-
de polsen over een eventueel

" TAKHOVUORI - De 20-jarige
Zweedse skiër Thomas Jaerverothis bij een verkeersongeval om het le-
ven gekomen. Jaerveroth was met
de auto op weg naar een wedstrijd
in Tahkovuori in Finland. De auto
raakte van de weg en botste tegen
een boom. Jaerveroth was op slag
dood.

(ADVERTENTIE)
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440, is

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

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken
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9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.
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Eigen roem
stinkt

W De grote mannen
van gisteren zij aan
zij. Vlnr: ritwin-
naar Johan Mu-
seeuw, groene-trui-
drager OlafLudwig
en algemeen leider
Erwin Nijboer.

Foto: COR VOS
ifd bij een profploeg onder-
J te vinden. Gisteren hakte de
'ere broer van Patrick Strou-
1de knoop door en besloot het
Weuw als amateur te gaan pro-

Van onze sportredactie
KlGHAUSEN - Alain Strou-
* keert na een eenjarig profa-
ttuur in de Belgische ploeg
toflat-Isoglass terug naar de
ïteurcategorie. De 22-jarige
kenner uit Einighausen heeft
deze week vergeefs gepro-

Klam Strouken: ,JBlij dat
zindelijk weer kan koer-
i".

Main Strouken
weer amateur

KOKSIJDE - De vreugde van
Erwin Nijboer na afloop van
de tweede etappe in de Drie-
daagse De Panne was groot.
Voor het eerst in zijn carrière
mocht de ploegmakker van Ad
Wijnands zich laten huldigen
als leider van een algemene
rangschikking. Een lange
vlucht van vijftien man, van
wie Johan Museeuw zich in
Koksijde vóór OlafLudwig de
beste sprinter toonde, had Nij-
boer de bekroning gebracht na
jarenlang anoniem ploeteren
in Spaanse dienst. Minstens zo
blij als de nieuwe klasse-
mentsaanvoerder was zijn
ploegleider Hennie Kuiper.

door

Zolang het werk nog genoeg pese-
ta's opleverde, nam Erwin Nijboer
genoegen met zijn rol in de scha-
duw, maar toen hij vorig jaar na een
paar maanden geen salaris meer
ontving, veranderd de situatie. Hij
begon zelfs een rechtszaak tegen
zijn ex-werkgever.

wiel verheesen

**h Strouken maakt zondag in

' Marca/Makado-team van'C Maastricht zijn comeback
de amateurs in de Belgische

'ssieker Seraing-Aken-Se-
"*g. Met onder meer de talen-
-1 Patrick Strouken en Marcel

en de ex-profs Jean Habets,
*r Harings en Alain Strouken
"chikt TWC Maastricht dit sei-
'h over een bijzonder sterke
*">teurformatie.

MAASTRICHT - Boksclub MTS
komt zaterdag 31 in sporthal Bel-
fort te Maastricht in dering tegen
een Luxemburgs team. De
MTS'ers Caglar, Kerkhofs,
Aliakbaba, Harald Menten en
Nederlands kampioen Jean Ver-
haegen krijgen daarbij verster-
king van de Olympiaboksers
Jacky Tabak en Peter Muyen. In
het voorprogramma, bestaande
uit zeven partijen, nemen de
MTS-boksers het op tegen pugi-
listen uit Brabant. Daarbij is ook
derevanchepartij van de Zuidne-
derlandse kampioenschappen
tussen MTS'er Gonzalez en de
Tilburger Machelessen. Tijdens
definale ging devoorkeur van de
jury uit naar de Brabander, of-
schoon Gonzalez een duidelijk
betere indruk had achtergelaten.
Het toewijzen van de titel aan
Machelessen zette kwaad bloed
bij MTS. De wedstrijden begin-
nen om 20.00 uur.

MTS bokst tegen
Luxemburgs team

iswaar nog zoveel mogelijk op
kop van het peloton gereden om
de achterstand, die op een gege-
ven moment zelfs vijf minuten
bedroeg, nog weg te werken. Het
was onbegonnen werk. Onze
ploeg wilde zich met het oog op
de komende klassiekers niet he-
lemaal leeg rijden". Overigens
hadden zowel Buckler als Pana-
sonic elk een renner in de kop-
groep, respectievelijk Solleveld
en de als tweede geëindigde
Oostduitser Olaf Ludwig. De an-
dere Nederlandse formaties,
TVM en PDM, waren present
met Anderson en Van de Akker,
naast onder meer Lammerts (Z-
-ploeg) en de gebroeders Van der

„Omdat de sponsor in gebreke
bleef, stond mijn besluitvast. Ik zou
terugkeren naar Nederland en uit-
kijken naar een andere ploeg. Tevo-
ren wist ik, dat het moeilijkzou wor-
den, want ik had als knecht slechts
een paar FICP-punten veroverd.
Dan staan de ploegleiders niet spe-
ciaal op je te wachten. Naarmate de
tijd verstreek, werd ik nerveus. Ik
dacht: heb je je daarvoor enkele ja-
ren opgeofferd? Mijn vrouw
Christel is in de moeilijke periode
een geweldige steun voor mij ge-
weest. Zij stimuleerde mij om te
blijven trainen. Het telefoontje van
Kuiper maakte alles goed".

KOKSIJDE - Aan de zegereeks
van Eric Vanderaerden in de
Driedaagse De Panne is door de
verrassende ontwikkelingen in
de etappe van gisteren een einde
gekomen. De Belgische renner
uit de ploeg van Jan Raas miste
de ontsnapping, die door Peter
Huyghe op gang werd gebracht
en tenslotte na de heuvelzone
vijftien man aan de leiding
bracht. „Het was zeker niet de
bedoeling, dat wij zonder slag of
stoot de leiderstrui wilden inle-
veren", aldus Frans Maassen.
„Maar op een gegeven moment
was de kloof te breed. Ik heb wel-

KOKSIJDE - Greg Le Mond
kampt met een virus in zijn
bloed. In de voorlaatste etappe
van de Driedaagse De Panne, tij-
dens de bevoorrading na 82 km
inKuurne, staakte de Amerikaan
de strijd. Zijn deelname aan de
Ronde van Vlaanderen is hoogst
twijfelachtig geworden. De ploeg
waarvan hij deel uitmaakt, het
Franse Z, heeft intussen weer
groen licht gekregen voor deel-
name aan de Waalse Pijl van 11
april. Aanvankelijk zou het team
daarin niet toegelaten worden
wegens een conflict tussen
ploegleider Legeay en de organi-
satie, maar de ruzie werd bijge-
legd. Commentaar van organisa-
tor Van Griethuyzen: „Er was
aan bepaalde uitspraken een ver-
keerde interpretatie gegeven".

Le Mond: virus

De geslaagde coup van zijn vroege-
re plaatsgenoot uit Denekamp was
een nieuw bewijs van de prima rol
die het Team Stuttgart in het mon-
diale cyclisme speelt. De twee Tuk-
kers vormden in de finishplaat een
duo apart. Tegelijkertijd leverde
Eric Vanderaerden zijn daags te vo-
ren veroverde leiderstrui in.

Tweede etappe, Herzele-Koksijde: 1. Mu-
seeuw, 230km in 5.42.41; 2. Ludwig; 3. An-
derson; 4. Adri van der Poel; 5. Solleveld; 6.
Lammerts; 7. Lietti; 8. Wust; 9. Van den Ak-
ker; 10. Nüboer, allen zt; 15. Jac van der
Poel 0.01; 18. Wijnands 2.46; 20. Pirard; 28.
Pieters; 43. Talen; 45. Vos; 46.Kools; 47. Ha-
negraaf; 56. Van Orsouw; 57. Bol; 62. Fig-
non; 77. Rakers; 101. Nijdam; 104. Maassen;
112. Verhoeven, allen zt als Wijnands; 146.
De Vries op 10.35; 153. Moorman 17.35; 156.
Hopmans zt; 166. Dorgelo zt. Algemeen
klassement: 1. Nijboer 8.54.50; 2. Museeuw
op 0.04, 3. Solleveld 0.23,4.Anderson 0.28, 5.
Adrivan derPoel 0.59,6. Kulas, 1.02, 7. Lud-
wig 1.03, 8. Lammerts 1.48,9. Vanderaerden
2.33, 10. Dierickx 2.34, 12. Nijdam 12.52, 13.
Verhoeven 3.00, 14. Van den Akker 3.01, 22.
Wijnands 3.29, 26. Jac van der Poel 3.34, 35.
Hanegraaf 3.58, 44. Pieters 4.16, 46. Van Or-
souw 4.20, 53. Fignon 4.39, 73. Maassen 5.26,
75. Rakers 5.31, 89. Talen 6.19, 105. Kools
6.49, 111. 80l 7.11, 112. Pirard 7.13, 125. Vos
8.03, 143. De Vries 13.07, 151. Dorgelo 26.05,
160. Hopmans 28.41, 161. Moorman 28.44.
Olaf Ludwig is leider van het puntenklasse-
ment.

Vier seconden
„Moet jeweten", aldus Nijboer, „dat
ik aanvankelijk niet eens aan de
Driedaagse zou deelnemen. Na de
Brabantse Pijl was ik naar huis ge-
gaan met de bedoeling om in eigen
streek te trainen voor de Ronde van
Baskenland, die volgende week be-
gint. Maandag belde Kuiper mij op
om te vragen of ik toch naar België
wilde komen, want er waren een
paar ploegmakkers niet helemaal
fit. Hij wilde toch graag met een
sterk achttal van start. Wie had kun-
nen denken, dat ik een paar dagen
later de witte leiderstrui zou aan-
ttrekken?" Nijboers voorsprong op
Museeuw is weliswaar slechts vier
seconden, „maar ik zal mij in de
slotrit tot het uiterste weren. Uiter-
aard is het oppassen voor de tijds-
vergoeding van respectievelijk tien
en vijf seconden voor de eerste
twee".

I Was uiteraard liever beroeps-
lner gebleven. Als je als be-
6Ps maar één seizoen bij de
°fs hebt gereden, is het heel

om bij een ploeg nog
II kans te krijgen. Veel colle-as zitten met hetzelfde pro-
*m. Tot het laatste moment
® ik op een profcontract ge-pPt," aldus Alain Strouken,
6 in 1984 de Nederlandse weg-
6'bij de nieuwelingen verover-

s ik nog enkele weken geduld
J4 hebben, komt er misschien

'8 een plaatsje vrij in de Tulip-
°6g van José de Cauwer. Ik
j^seer me dat ik dan hoogst-

toch alleen maar
'"^iskoersen kan rijden. Daar-, Word ik liever weer ama-
F" Alain Strouken, die in de

een terugkeer naar de
£fs niet uitsluit, vroeg gisterenJeen een amateurlicentie aan
|de KNWU. „Ik ben blij, dat ik
Nag eindelijk weer kan koer-
£, Omdat ik dit jaar nog geen

heb gereden, zal ik
J'nhet begin wel moeilijkkrij-
C Ik hoop snel het wedstrijd-
je terug te hebben."

René Minartz
zegevierend
over de Alpen
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Kuiper stuurt Nijboer naar leiding in Driedaagse De Panne

Tukkers
onder
elkaar

"Ronald Zoodsma (wit shirt) slaat langs het Tsjechische blok Pavel Barborka (rugnummer 10)
en JosefSmolka (nummer 1). Rob Grabert (uiterst rechts) kijkt toe.

SVV verhuist
naar De Kuip
ROTTERDAM - SVV, dat bin-
nenkort naar de eredivisie pro-
moveert, gaat volgend seizoen in
DeKuip spelen. De club dientuit
te wijken naar een ander stadion,
omdat de eigen accommodatie in
Schiedam niet voldoet aan de
minimum eisen. Alle betrokken
instanties, KNVB en politie gaan
akkoord met de verhuizing van
SW naar het Feyenoordstadion.lotto

WASHINGTON - Jesse Owens, die
tijdens de Olympische Spelen van
1936 vier gouden medailles verover-
de, is postuum met een vijfde 'gou-
den medaille' onderscheiden. Aan
de weduwe van de tien jaar geleden
overleden Owens reikte de Ameri-
kaanse president Bush wegens Jes
se's 'humanitaire verdiensten vooi
de menselijke rassen' de gouder
Congres-medaille uit, de hoogste
burgerlijke Amerikaanse onder
scheiding.

Postuum eerbetoon
Knapherstel

m^no Ottevanger en Danny
m?rgaag beheersten de Omloop
«J? de Glazen Stad, een ama-
70""klassieker in het Westland.
;^r de 26-jarige winnaar Otte-

£ ëer en zijn grootstebelager in
v6-ndsprint, de 19-jarige Over-
jl^S' waren de ereplaatsen een
,Vg **Jk bewijs van herstel. Ot-
ljunger ziet terug op een mis-

;ij * Profavontuur in de Panaso-
uPloeg. Overgaag miste door

*>-, s*eutelbeenbreuk vrijwel het;
fcj^dige vorige wielerjaar. In
lij Westland lieten zij zien, dat

°g niet zijn afgeschreven.

Erwin Nijboer was na de etappe
over deKemmelberg en vele andere
obstakels de eerste om te zeggen
hoeveel hij aan zijn huidige chefd'e-
quipe te danken heeft. „Op het mo-
ment, dat ik reeds een vroegtijdig
einde van mijn wielerloopbaan
overwoog, omdat zich na mijn ver-
trek bij de ploeg Patemina maar
steeds geen nieuwe werkgever aan-
diende, kreeg ik een telefoontje vanKuiper. Hij was in Denekamp op fa-
miliebezoek. Het was de derde ja-nuari. Ik zal de datum nooit verge-
ten. Toen ik hem zei, dat ik nog zon-
der merk zat, antwoordde hij: „Ik
kom even langs". Nog geen uur later
was de zaak beklonken. Mijn plan-
nen om eventueel op de mountain-
bike nog iets te gaan doen, kon ik
opbergen. Gelukkig."

Telefoontje

HAMBURG - Cijfers Westduitse Mitt
woehslotto van gisteren; trekking A: 11-21
30-38-48-49; reservegetal: 24. Trekking B:
6-7-13-23-25-27; reservegetal: 20. Spiel '77:
2448000. Sobere start volleybalteam

Gebrek aan concentratie tegen Tsjechoslowakije

sport in cijfers

rij| tO°P van de Glazen Stad, Naald
V,B'""ttateurkrassieker 152 km: 1. Otte-
Êiii 3-26-24; 2. Overgaag; 3. De Haas;

*o 0 '*■'" 5. Louwerse op 0.04; 6. Niels
vts«-n Qd 006; 7- BliJleven 0-07; 8- Ger"
*.ov '9- Akkermans; 10. Hermans. San
i*ia. **Nni, tweede etappe Ronde Cala-
,le. J- Winterberg, 183 km in 5.18; 2.
"tan °P °'54' 3- Rüttimann zt, 4.
V» cci 2t- 5- Massi °-58- Algemeen
'Vh nt: L Winterberg 9.33.44, 2.Dor> up 0.44, 3. Chiappucci 0.50.

Houston, vrouwentoernooi, 450.000 gulden,
eerste ronde: Garrison-Zvereva 4-6 6-3 6-3;
Katerina Maleeva-Meskhi 7-6 6-1; Cecchini-
Sloane 3-6 6-2 6-3. Chicago, mannnentoer-
nooi, eersteronde: Goldie-Lundgren 3-6 7-6
6-4; Pereira-Rive 6-2 6-3;Ross-Kroon 6-4 6-4;
Shiras-Schmidt 7-6 6-7 6-2; Martin-Tim Wil-
kison 4-6 6-3 6-3; Washington-Patrick
McEnroe 6-1 6-3.

TENNIS

MILAAN - De kans is groot, dat
het veld in het Meazza-stadion in
Milaan, de thuisbasis van zowel
AC Milan als Internazionale,
waar de openingswedstrijd van
het WK zal worden gespeeld,
wordt omgeploegd. De grasmat
verdient die kwalificatie nauwe-
lijks meer. Slechts in de hoeken
van het veld is nog een grasspriet
te vinden. De spelers hebben het
inmiddels al over 'het aardappel-
veld. Als het terrein op 29 april
nog steeds op een zandbak lijkt,
zal de bovenlaag volledig wor-
den omgespit.

’Aardappelveld’
wordt omgeploegd

HAARLEM - Als het de Nederland-
se volleyballers te goed gaat, verlie-
zen ze hun concentratie te gemak-
kelijk. Bondscoach Harry Brokking
constateerde na het openingsduel
tijdens de Haarlemse Volleybal-
week tegen Tsjechoslowakh'e (3-1),
dat Oranje zich gedurende twee sets
in slaap had laten sussen. Uiteinde-
lijk viel de schade mee: 15-9, 11-15,
15-12, 15-1.

Vier jaar was Erwin Nijboer de
steun en toeverlaat van Mathieu
Hermans. Geen etappekoersvan be-
tekenis of de twee waren aan el-
kaars zijde. Nijboer zette zijn kop-
man uit de wind. Hij haalde de re-
gencape voor hem af aan de
ploegleidersauto en hij bereidde
tenslotte ook nog de sprint voor.
„Vier keer startte ik in de Tour de
France", aldus de meesterknecht.
„Telkenmale leverde ik in dienst
van Hermans zoveel inspanningen,
dat ik in de laatste week door de
knieën ging. Nooit haalde ik Parijs.
In deRonde van Spanje waaraan ik
eveneens vier keer deelnam, bereik-
te ik gelukkig drie keer de eind-
streep".

.l^ftLEN - Junior Supakua uit
leis"} 's °Pgenomen in het Neder-
%. Am dat komend weekeinde
'x'tse erS deelneemtaan de °Penkampioenschappen tae-
ftg^o. De ploeg staat onder lei-
l at"* Henk Meijers en Luigi Me-

(ADVERTENTIE)

Weinig of geen haar? Het hoeft beslist niet meer!
Voor verantwoorde en perfecte haarwerken en haartoevoeging

voor dames en heren

f% Üenk Smeets @
J__¥ _*_\ Dorpsstraat 157, Brunssum____f_\ JJ* y 045-273255

■BH Mr OP AFSPRAAK IN PRIVÉSFEER ._„
Antwoordnummer 1013 - 6440 WB Brunssum " Ziekenfondsleverancier

NIEUWEGEIN/ERMELO - De
Limburgse turntop krijgt zondag
de eerste kans om zich voor de
Nederlandse kampioenschap-
pen te plaatsen. De heren komen
in Nieuwegein in actie en de da-
mes in Ermelo. Voor Limburg
turnen de provinciale A-kam-
pioenen Christa Blom (Swenti-
bold-Sittard), Sonja Gutsche, Sa-
brina Peters (KDV Kerkrade),
Maurice Quaedvlieg (Eendracht
Kerkrade), Wouter Bremen (Her-
cules Reuver) en Jeroen Ge-
raerdts (Olymia Roermond).

Limburgers turnen
voor NK-plaatsen

speeld en kregen de lange mannen
weer kleur op de afgetrainde wan-
gen.
In de kille Kennemer Sporthal ble-
ken de spelers nog niet helemaal te
passen in hun nieuwe rollen. Daar-
voor werden te veel fouten ge-
maakt. Ron Zwerver, die na het ver-
trek van Jan Posthuma een belang-
rijke rol als stopper/passer speelt,
zou bij 9-6 in de derde set vervangen
worden door Buys, die zich goed bij
het kwintet Blangé, Zoodsma, Ben-
ne, Held en Grabert voegde.

Nederland leek in de eerste set, die

na 22 minuten in 15-9 eindigde, op
weg naar een vlotte zege. In de twee-
de reeks werd echter geknoeid.
Stopfouten, matige blokkering,
misverstanden onderling, te laag
tempo. Ondanks de nodige wissels
werd de tweede reeks vr\j kansloos
verloren en de derde met de nodige
moeite gewonnen. De Tsjechoslo-
waken zijn al geplaatst voor de
A-wereldtitelstrijd van oktober in
Brazilië. De vierdereeks was Neder-
lands beste. In zeventien minuten
was het 15-1. „We moeten blijven
trainen op het voorkomen van ver-
slapping", vond Zwerver.

Brokking vergeleek Nederland met
een kind van drie jaar, tegen wie je
steeds opnieuw dezelfde belerende
woordjes moet zeggen. „Wij zijn
met deploeg ook pas driejaar bezig
op dit niveau", aldus Brokking. Hij
wilde het tijdelijke falen verder niet
goedpraten. „Zon wedstrijd moe-
ten we gewoon met 3-0 winnen",
was aanvaller Ron Zwerver duide-
lijk.

Dublin, lerland-Wales, vriendschappelijk,
1-0 (0-0). 86. Slaven 1-0. Boedapest, Honga-
rije-Frankrijk, vriendschappelijk, 1-3 (1-1).
28. Cantona 0-1, 39. Pinter 1-1 (strafschop),
67. Cantona 1-2, 71. Sauzee 1-3. Malaga,
vriendschappelijk, Spanje-Oostenrijk 2-3
(2-0). 1. Manolo 1-0, 33. Butragueno 2-0, 46.
Hoertnagel 2-1, 65. Polster 2-2, 89. Rodax
2-3. Lissabon, kwartfinales toernooi Portu-
gese beker: Farense-Valonguense 4-0,
Estrela Amadora-Tirsense 1-0. België, halve
finales Belgische beker, eerste wedstrijd:
Standard Luik-Germinal Ekeren 1-0, Loke-
ren-FC Luik 0-1. Oost-Beriijn, vriendschap-
pelijk, DDR-Verenigde Staten 3-2 (2-1). 16.
Kirsten 1-0, 30. Kirsten 2-0, 40. Vermes 2-1,
66. Kirsten 3-1, 85. Murray 3-2. Athene,
oefenwedstrijd, Griekenland-Israël 2-1 (0-0).
64. Manolas 1-0, 76. Moshe Sinai 1-1, 77. Ma-
nolas 2-1. Esch zur Alzette, oefenwedstrijd,
Luxemburg-IJsland 1-2 (1-2). 14. Petursson
0-1, 27. Sverisson 0-2, 37. Malget 1-2. Lon-
den, oefenduel, Engeland-Brazilië 1-0 (1-0).
39. Lineker 1-0.Glasgow, Schotland-Argen-
tinië 1-0 (1-0). 32. McKinney 1-0. Oflenbach,
halve finale toernooi Westduitse voetbalbe-
ker: Kickers Offenbach - Kaiserslautern
0-1. Kaiserslautern op 19 mei in finale tegen
Werder Bremen. Lodz, vriendschappelijk,
Polen-Joegslavië 0-0.

VOETBAL

Uit het duel met de Tsjechen bleek,
dat de vorm de komende weken
moet groeien. Nederland trainde de
afgelopen maandenkeihard, ervaar-'
de de extra kwalificatieduels tegen
Finland in januarials lastig en start-
te twee weken geledenweer met het
spelen van serieuze confrontaties,
tijdens een toernooi op Cuba. In het
Caraibisch gebied werd goed ge-

L*.__ (ADVERTENTIE)

l/oorofemooistebactfomers,
etc mooiste Mie/ekßtikens&n /(/akkoincto och/ito. Kottppet

9jm mm mmmm^
L*D??.' Br**-"«,rweg 3, Industrieterrein löëopsnd 01. t/m 'm v*n 09JO-

fel o^.7i8700 " """^ 17.00 uur, donaerdsgawncf v«n—- X "mw*nww. 'B.QO-21,00 uur.

MEGÈVE - René Minartz heeft
de Trans-Alpine, een tiendaagse
etappewedstrijd voor hondesle-
den in de Franse Alpen, gewon-
nen. De Trans-Alpine, met start
in Briancon en finish in Megève,
is 250 kilometer lang en voert
over uit de TourFrance bekende
cols als Madeleine, Galibier en
Glandon. De 31-jarige Heerle-
naar schreef met zijn husky's, de
sledehonden bij uitstek, negen
van de tien etappes op zijn naam.
Van de zestig gestarte teams
haalde slechts de helft de finish.

Van onze sportredactie

Er deden sleden mee uit onder
andere Zwisterland, Oostenrijk,
Italië en Frankrijk. Minartz won
de wedstrijd met drie kwartier
voorsprong op de nummer twee.
De Trans-Alpine, die het uiterste
vergt van mens en dier, kende
vele uitvallers en gewonden. Zelf
kwam René Minartz, die op de
Eiger-gletsjer in Zwitserland op
een hoogte van 2.320 meter
woont, meerdere malen ten val.
Tijdens de etappe over de Col de
la Marche moesten de sleden en
honden met touwen naar bene-
den worden gelaten van deze
2.730 meter hoge pas. De Trans-
Alpine is qua lengte niet verge-
lijkbaar met de meest bekende
hondesledenwedstrijd, de Alpi-
rod over duizend kilometer,
maar kent wel meer hoogtever-
schillen.

Poel uit de formatie van Wem
mann.Maassen: 'Dit was

niet gepland'
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Het bestuur van
de Karate Do Bond Nederland
heeft voorzitter Hans Harthoorn
op non-actief gezet. Volgens het
bestuur is Harthoorn zijn boekje
te buiten gegaan met een aantal
uitlatingen. „Ik ben nog maar
een jaar voorzitter, maar in die
periode heeft de karatebond zich
van een middeleeuwse organisa-
tie opgewerkt tot een van deze
tijd," had hij zichzelf in het open-
baar op de borst geklopt. De
voorzitter had vervolgens niet
langer de volledige steun van
zijn medebestuursleden, die
vonden dat de eigen roem al te
zeer stonk. Vice-voorzitter Ager-
beek heeft de honneurs overge-
nomen.

sportLimburgs dagblad
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Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen
onderde occasions.
ElEurocasion
Voor ri Citroen is hetaltijd Sondagh.
AutobedrijfSondagh BV De Kommen 34-36 Heerlen 045 (223300)
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tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Verkoper m/v
met ervaring in de verkoop van snij- en vleeswaren.
Bent u op zoeknaar een full-time baan? U kunt dan
onmiddellijkbeginnen in een slagerij te Oirsbeek.
De 38-urige werkweek looptvan dinsdagtot en met
zaterdag. Interesse? Bel gauwof kom langs!
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

——————■>———————■_————————(—«a_———————»__—————i_M——tt———————B_a_

VOORDE ESCORT 1.6 GT
KUNT UWEINIG SPORTIEVE

EXTRA'S BESTELLEN.
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Jl>_? Ford Escort 1.6 GT. speciale wieldoppen en extra brede 185/60 beeld bij een bank zou betalen. In volgend
Bij uw Ford Dealer kunt u normaal gesproken banden om 14 inch stalen wielen. En onder de rekenvoorbeeld ziet u wat u dat oplevert,
kiezen uit een flink pakket extra's om uw toch motorkap een net zo sportieve en krachtige Koopprijs Escort 1.6 GT: f 26.130,-. Aanbeta-
al sportieve Escort nog sportiever te maken. 1.6 motor met katalysator. ling minimaal 25%. Blijft over een te financie-

Koopt u echter een Escort 1.6 GT, dan is ren bedragvanf 19.500,-.Loopt definanciering
dat niet mogelijk. Want naast het getinte glas Sportievefinanciering. over 36 maanden, dan betaalt u slechts 9.5%
rondom, de twee van binnenuit verstelbare Financiert uuw nieuwe Escort 1.6 GT tussen rente" en bespaart u f 1.394,64!
buitenspiegels, fraaie rode biezen, wis/was- nu en 16 april a.s. via Ford Credit, dan is ook Het maandbedragkomt dan opf 620,85.
installatie achter en toerenteller, zitten al die het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing Ruilt u een auto in, dan is dat maandbedrag
extras er standaard al op. heel sportief te noemen. in de meeste gevallen aanzienlijk lager.

In de carrosseriekleur meegespoten bum- De rente die u bij Ford Credit betaalt is Uw Ford Dealer rekent graag uit voor welke
pers. Speciale zijbeschermstrips. Sportstoelen in die periode namelijk maar liefst (jÊ^^^JJm) sportieve prijs u al in een Escort
en bekleding in i'Daytona''-stof. Sportstuur, 4.6% lager dan de rente die u bijvoor- 1.6 GT rijdt.

* Effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis. Zes jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit financiering en Garantie Extra zal de dealer u graag informeren.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief f 485,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf HnuiiißCß u Automobielbedrijf «,,"i__V__ Automobielbedrijf -m\VanHaaren KONINGS B.V.
JOS BOGMAH B .v . AUTOCENTER JOS BOGMAN BV. cSarÏ|s

H<-»c»rl<-*n BV £*""'■J Sittard B.V. FEIJTS B.V.
■E-"f-«»■ ■"«E ■* w Wethouder Sangersstraal 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven

trUidilitlim g Heetlertuan ftt Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT
MISUHt-tn MlB CH Heerlen QITTARD T.i.im„ n.«n 7x«. ~ ,

« „..„* ,^nn Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22
t-.«ï.7211_ W.MMIHSS Telefoorio44ro-16046 04490-75353 Telefoon 04490-15200 | | Telefoon 073-632555 |
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Maak kans op een —
extra korting tijdens

lï^üdH-___BiUF^_i _^k_i F m _^_h_p L

*i^3oo occasions van alle bekende merke*1

' »v_^_^^^a0 l
Limßurgs Dagblao

8-daagse vliegreis vanaf
Maastricht Airport naar

Joegoslavië
29 mei-5 juni

U verblijft in de plaatsen Medugorje en Cavtat
U logeert gedurende 4 dagen in de bedevaartplaats
Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse

privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

» direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehelereis zal worden begeleid door een geestelijke.

’ oAA Extra vriendenkorting899,-p.p. I I II
op basis van T

2-persoonskamer "» '* Toeslag per persoon op
1-persoonskamer vertoon van de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerde vlieg/busreis kan bij
alle kantoren van het Limburgs Dagblad en VW-Vaals

A\\«oi3 onder aanbetaling van ’ 100,- p.p. _JJJ]I
&

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan *y J
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leZ"
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis y,

■DeanT.S. htirisani, Zuid Afrika

Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke dankbetuigi'1-'

Dat motiveert ons om door te strijden. Tegen oneerlijke proce*5

tegen politieke moorden, tegen marteling en doodstraf, tegen onmens*? .
behandeling van medemensen. Ons wapen is onze stem. De stem ~
het onrecht. U kunt ons steunen. Dat is nü hard nodig. Want de rne^\ vL
rechten worden nog steeds in £ AMNESTY INTERNATION^
veel landen genegeerd. sj* Met uw steun laten wij onze stemj"^■— . -gjO'
Ik steun de strijd van Amnesty International voor vrijheid en rechtvaardig

I 2082 .x.ur^!, Mijn naam: Dlk word donateV'I '47,50 per iaar-
I Adres: - mij een accept «,<"'

D„c(^o. D Stuur mij ee.s>
I Postcode . informatie over r>
I Plaats- Amnesty intern

„mste^'JI Stuurtudezebonnaar:Amnestylnternational,AntwoordnummerloB4o,loooßA Am /
I Een postzegel is niet nodig. .-"
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I Conda voorjaarsmantel Canda voorjaarsjack Canda kolbert Canda deux pièces Canda kostuum Canda voorjaarsjack Your Sixth Sense jasje Westbury kolbert
Sportief van stijl met smaak- Modieus blousonmodel in uni Zomers geruit en van 'n Stijlvolle marine-look kombi- Fraai geruit en eigentijds van 't Blousonfype van gedegen Elegant kort model, licht ge- Klassiek Engels ruitdessin in
volle details op rug en mouw. met kontrast-accenten en aantrekkelijke lichtgewicht natie van 'n uni jasje met coupe met 2-rij kolbert en kwaliteit polyester/kotoen en tailleerd met sierlijke 'gouden' modieuze kleurkombinatie,

/m^mm^m«'^M>»m^wmmf^^^^w__W, Polyester/katoen. 36-46 smaakvolle details. kwaliteit polyester/wol. ceintuur en soepel vallende bandplooibroek. Zomerkwali- met zorgvuldig afgewerkte knopen. Linnen-look. van olijfgroen met marine._ „ M 1 _^V Polyester-katoen. 38-48 mf^ p-b genopteplissérok. Polyester/ teit polyester/wol/mohair. details. Polyester/viscose. 38-46 Wol/polyester.

g&«fe * 130.- ion- 135.- Te/v. 350-140- 150- 275-Stfem&WW- o"-*» *--vJ. Co„dodre.,shirt \O\J.- vjiju. nu. i<jvj. l/j,
Zr Vlot genopt overhemdmodel Canda pantalon Katoen/polyester in'n Canda dress-shirt Canda poloshirt Your Sixth Sense blouse Westbury dress-shirt

MptW» mpt Hit met korte mouw. Viscose/ Zeer komfortabele pasvorm chambray weefsel. "3Q- f| ÊR%';:Ê Stijlvol gestreept en met but- Met kontrastkraag en bor- Met charmante grote kraag In uni wit en von katoen/
MerKCulüclCul jgfiÉjpj^ polyamide. 38-46 LTQ_ met elastische band en "Jl-^ ton-down boord. Polyester/ duur. Piqué kwaliteit polyester/ en meerkleurig blad/bloem- polyester kwaliteit. _IQ_KwallteitS BewijS clfiC^H verzorgd afgewerkte steek- Canda pantalon W^^ÈSS* katoen. katoen. |Q_ dessin. Viscose. 38-46/^Q__ ~U'

I i ii i Tjjftj Canda broekrok zakken. Polyester/viscose. Perfekt gesneden bandplooi- r^f\ Westbury pantalon. '".?,, ? , V Mooi geplooid van voren en 40-48 model van polyester/wol. _—__^__fc__^ _rUI- Cando Pantalon Your Sixth Sense rok Bandplooimodel met riem.
inStijlvolle draagbarfjfl van *n linnen-look kwaliteit _fy f\ Inclusief riem. _^B-*"^l !___* t "" Met riem en in klassieke Van voren geplooid met Polyester/wol.

internationale mode J polyester 40-48 I^Ll— f\f\ _^^_I I^"% £—!-/" rechte snit. Polyester/wol. 'gouden'knopenhj. Linnen- |r\Amm. oy. 89.-ft>At AQ- rai2s 130.-
K8M046
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Onze
benjamin.

Onze Zaanse volkorenfamilie wordt steeds groter.
Eerst was er dat rijke Zaans volkorenbrood, gebakken
van de volle gemalen tarwekorrels en in water geweekte
roggekorrels. Een brood dat we bestrooien met goud-
gele maisgries, omdat je dan zon mooi knapperig
korstje krijgt.

En nu is daar dan ons Zaans volkoren vloerbrood bij-
gekomen. Een brood dat we op de ovenvloer hebben
afgebakken, wat 'm nog net even krokanter maakt.

Derde lid van de familie: ons meergranen vloer-
brood met leuke rijstvlokjes erop. Daarin zit behalve
tarwe en rogge ook nog haver en gerst verwerkt. Een
brood dat letterlijk bol staat van de mineralen, vezels
en vitaminen.

Komen we bij onze benjamin: het Zaans volkoren-
bolletje. Watje noemt een bolletje om op te vreten.
Zacht van karakter (vanwege de tarwe en de rogge),
maar toch met een krokant buitenkantje (vanwege de
maisgries).

We vieren deze familie-uitbreiding met een aanbie-
ding van f 1.99 voor de broden en f 0.33 voor 't bolletje.
En natuurlijk zou deze aanbieding niet compleet zijn
als 't beleg zou ontbreken. Dus vooruit dan maan ook
wat beleg in de aanbieding.

NIEUW: Zaans Santusa zuivere bijenhoning, ' _~ ' " ~ ~ : CU Styling Gel,-Foam of-Spray, NIEUW: Zongerijpte Spaanse aardbeien,
volkorenbolletje, QQ pot 450 gram+90 gram r\ qq* Lettercombinatie 2e ronde AH LetterSpel. diverse soorten, g qji Sanex douchegel, QQC doosje ± 250 gram gfÊÊ&_*&
3 stuks L2e"i/*7 gratis ®@© y^C.^jrÓ De rode beginlettervan detweede ronde is een D, ><^v 150 ml ®@©© 3r9s__.i/D flacon 250 ml @®@ Ass 0.%/0 1 "7fr
NIEUW: Zaans volkoren Blue Band halvarine, 100 debk|uweeindletter is eens Mei.deze letters kunt Bffgffp Met gratis Stylingkam* Edet keukenrol 1-/0 IS-BGHP
rïef"* 24^199 ïiP

k 5,°ogram "Ü}33 UtS^^ r̂n^^iS^ m^m OhHairspray, p Qr- met paasdecor, O 29**—- 17Rheel ©o© 2J& ±.Z/Z7 Maakkans op een Blue Band- bus 400 ml ®®®@ 3^5-l.t/O pak 2 rollen __.-_C7 B|oemkool per stuk L/O
NIEUW: Zaans meergranen kookboekje Izie verpakking)* -R- Met gratis Stylingkam* w* c ' .
vloerbrood, IQQ Linera smeerpaté, M CH Anjou Blanc, Zelf scheppen, extra voordelig: Persil, Q^Q h i 4AAA é&BSP Salustianas,
heel ®@® 2M ±.t7,7 crème, tuinkruiden of /\ een iets zoete, witte Lonka zachte caramel, -jr?* pak 2 kilo of 1.5 I%m yfrÖ i^nno^v 1000 voor hand en pers' AQQ
Zaans volkorenbrood iAA champignon, _17Q » S £ranf. wiJnwZ_.QR 10°gram &&'? Bij aankoop van 2 pakken gratis ± i/W gram ********** net 2/2 kilo
hep aöVßpJriyy kuipje 125 gram Km LJV £U-J fles 1 liter 5^5 *+.^7*J ll___^S_^S2ïï__-_» strippenkaart tw.v. f 8.85 Schouderkarbonade, De artikelen in deze advertentie kunt vin

-^ \ÊWsÜ Spaar voor de prachtige Uit de WS_\ (zie verpakking)* 500 gram J^S 3.99 rQQ alleAHwinkelskopen.behalvedeartikelen
Crl Zaanlander kaas pikant, Rest plantaardig -SML Leerdam glazen diepvries: E___SS_B*S Omo compact nOA kilo ®@@© IWS O.*/*/ waar kleine cijfertjes bij staan Die artike-
uorc want moe fritiiurvpt O/*\r» v^?3_li7io Ho fniHoH . R_£S^5,S55a_L r*o,inci'i .. U /U len kunt u alleen kopen in AH winkelsversvan_tnr.es rrnuurver, oQQ izie de folder) fflrnnH- l__rr^^_BF pak 1.25kilo Nu Gehakt half-om-half, waar één van die cijfersop de deur staat.Of vacuüm verpakt, IOQA pak I*llo ®&M> 328 C..<J\J , "'■"womb_ imr f 3.50 retour via bank of giro 500 eramsm3 99 r C\C\ Reclameprijzen gelden van donderdag
kilo ©©© J49fJ l__.yU Delmonte Frurtm. perzikblokjes, filet graatvnj,

O
_QOE (zie verpakking)* kHo 29 t/m zaterdag 31 maart a.s.

OH Fritessaus 1 on ananasstukjes of gemengd fruit, pak 400 gram 3r?so._lvJ .„__ Kll° ®®®@ iw^ w.^^
# Zo|angdevoorraad strekt ë _

Uit de bedieningsafdeling: not 065 liter L55 JL -liy 3 blikjes O f\n WLEena, OQQ Slavinken ** verkrijgbaar in winkels met een _fJSlagersachterham, QOQ a 140 gram ©© >&9__.yy Crl HuistraiteurTortellini Verde, flacon 750 ml 346 __.Z7^ 100 gram W 139 10 QA zeif-schep-afdeiing. È mM/ jlOOgram ®©@© ,2<69_L.__i7 De Bruin Rosé Glacé Cakes, bakje4oogram KOK Win'n set fraaie siereendent.w.v. ®®©©JL43ül__.yU J WM^IW
Uit de bedieningsafdeling: fS^ 01 Zonnebloemolie, I£Q

f 50-(zie verpakking)* 01 Kalkoenschnitze.. 17Q -^.^>- ImF^IcKeT of-Q 01 Appelsap, QQ fleslllter iJ°^ Vanaf nu bij AH verkrijgbaar: 100 gram
100 gram @®@© 343 C-Xjö pak 1 liter \2s^JrO Mnnamaa_

rown
_
hlll+mol. Unieke kaas van Uniekaas: UniekaasPardano./;^ te'K^^V D ... *"[ /

(_0 rhnr,.i_Hoh_".i M„a RnhionH nf p.accin, ,o-.nffio n.nhtTn g Vg Nieuwe pittige kaas met een Italiaanskarakter. fAK3S^)I\ Rozenstruiken, , #SSkrïn??? g' ~-~ ?ïf£°o
*
nlendofC,aSS,qUlks?l vruchten Prima te verwerken in en op gerechten [bijv. {Ws-I£&W~^ d.verse soorten, OQC _#^_t_Ü_ f AHSe"ce)

melk of puur, O/IQ 2 pakken CHQ diverse smaken, OOQ ..:. ...i i....i::i. ■n.. 1 ...:.i: „f 1. 1...1. 1 W^iMk-WAr* *-\ pak 3 stuks @® O.*/0 _T^_l_^_l ; f» 1pak 400 gram m £P& a 250 gram ©s© Nü D.Uy pak 1 liter ®®@© P'-^al. heerl.jk uit hetvuistje ot op de boterham, v.iwgp^r . x v > w hW | (--«
Cd Extra jam, Met gratistheedoektw.v. f 4.95* Nibb. it o|é, Pardano

17jarr 1RQn ' _^*
Rotstumplantjes, ■■ 06 ;030,

oranje marmelade,ananas, Cötesdu Rhöne, zak7ogram -1 OQ versvan t mes, kilo ©©© \, - -^è4stuks ®© 5.95 *wWÏgember, aardbeien, abrikozen, een volle, soepele, rode +20% extra* ®@® 3M 1.0^7 — albert: heiin ILiSESïrïïr no 1.79 S,5wi!.ner gïrnpvaSeH*ndolés|Ml 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. -_ L>
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