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FSV-bond start
acties bij NS

&ECHT - De onderhandelings-
fase van de spoorwegvakbond
heeft vannacht rond half twee
CAO-overleg bij NS verlaten.

* aanbod van NS is op alle fron-
ver beneden de maat", aldus

H. in 't Panhuis. De
vanaf vandaag acties voor-

den.
nens In 't Panhuis heeft NS het
"bod met 0,1 procent verhoogd
s6procent structurele loonsver-
tag. Daarnaast bieden de Spoor-
ten eenmaal 400 gulden en een-?l 0,5 procent als eenmalige uit-
'ig. Voor de FSV, en overigens
jvoor de Vervoersbonden CNV"NV, zo bleek tijdens een schor-
5, is dat volstrekt onvoldoende.
indien heeft de spoorwegvak-
'd grote problemen met e&n aan-
liet-materiële zaken, zoals indi-
cie arbeidscontracten voor het
Management en prestatiebelo-
g.

Chauffeurstopt
vrachtwagen

gewondecollega
ECHTA - Een Nederlandse

die tien kilometer
lg stuurloos voortdenderde
"er de Autobahn tussen Vechta
& Alhhorn in de Bondsrepu-
«ek is gisteren tot stilstand ge-
acht doordat een andere
fachtwagenchauffeur de com-
flatie tegen de vangrail drukte.

'e 46-jarige chauffeur van de
'üurloze vrachtauto was be-
leid geraakt door een botsing
ti een oprit.

Je zwaargewonde Nederlandse
hauffeur, die bekneld was ge-
aakt, kon zelf niet meer rem-
den. De andere chauffeur, die
ft zag, manoevreerde zo dat hij
tin collega vrijwel zonder nieu-we schade tot stilstand bracht.
}e Nederlander moest met spe-
cie apparatuur uit zijn cabine
borden bevrijd.

het weer

'*RMER
rl* hoge drukgebied trekt de
reende dagen van lerland?at Oostenrijk. Voor Lim-
c*ë betekent dat Wolkenvel-
\f* 's ochtends, 's Middags zal
I bewolking echter groten-
l"s zijn verdwenen en zorgt. *on ervoor dat de tempera-
%Ul' oploopt tot 14 graden bij
3 «wakke wind uit westelij-
v,richtingen. In het weekend
JJ!Üe temperatuur kunnen op-
Den tot 16 graden zaterdag

' nog twee gradenwarmer op
cdag-
y actuele informatie be-
kende het weer in Limburg,ftt u bellen 06-91122346
t^NDAAG:Jrn op: 07.18 onder: 20.12

09.08 onder: 02.05

Vernielingen
Wat betreft vernielingen aan auto's
spannen West-Duitsland en Neder-land de kroon. Het inbraakpercen-
tage is het hoogst in Australië (4,4
procent). In West-Europa zijn de in-
braaknsico's het hoogst in Neder-land, Frankrijk en België. In Spanje
vinden veel berovingen op straatplaats, evenals zakkenrollerij.
Australië scoort hoog op het onder-
werp 'sexuele handtastelijkheden':
7,3 procent. In Nederland ligt dat
percentage op 2,6 procent.
Staatssecretaris Kosto van Justitie
zei gisteren op een congres in Am-
sterdam over de kleine criminaliteit
dat er in ongeveer tien gemeenten
buurtgerichte projecten zullen wor-
den opgestart ter bestrijding van de
veel voorkomende misdaad.

EG in aanval tegen
Duitse tolheffing

BRUSSEL - De EG-commissie
neemt absoluut geen genoegen
met het Westduitse besluit per 1
julivan binnen- en buitenlandse
vrachtwagens tol te gaan eisen.

Zodra die maatregel werkelijk
van kracht wordt, staan we bij
het Europese Hof van Justitie
met een klacht. Dal heeft de
Europese transportcommissaris
Karel van Miert gisteren in Brus-
sel gezegd.

Nederland ondersteunt het voor-
nemen van de EG-commissie
volledig, zo zei minister me-

vrouw Hanja Maij-Weggen in
Brussel. Zij overweegt boven-
dien nog een eigen Nederlandse
actie. „Wij bekijken of het Hoftot
de uitspraak gebracht kan wor-
den dat het tolgeld terugbetaald
moet worden als achteraf bliikt

dat het ten onrechte is geheven",
zo zei ze.
Waar men in de transportraad in
Brussel vooral over viel is het
discriminerend karakter van de
wet. De Westduitse vervoerders
krijgen namelijk een zo aanzien-

lijke verlaging van de wegenbe-
lasting dat de tol dieook zij moe-
ten betalen voor een groot deel
wordt gecompenseerd.

Brussel heeft gisteren overigens
ook goed nieuws voor de trans-
portondernemers opgeleverd. In
de marge van de raad hebben de
ministers van de drie Benelux-
landen besloten met ingang van
1 januari volgend jaar een volle-
dige vervoersvrijheid in te voe-
ren in het gehele Beneluxgebied.

9 Zie ook pagina 7

Hoge score vooral wegens kleine criminaliteit

Nederlanders lijden
meest onder misdaad

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Nederlanders
hebben in vergelijking met in-
woners van andere Westeuro-
pese landen in 1988 het meest
te maken gehad met criminali-
teit. Bijna 27 procent van de
Nederlanders werd in dat jaar
slachtoffer van een of andere
vorm van misdaad. In een
rijtje van zeventien onder-
zochte landen komt Neder-
land daarmee op een vierde
plaats, na de Verenigde Sta-
ten, Canada en Australië.

Uit een gisterochtend gepresen-
teerd boek over het niveau van de
criminaliteit in de zeventien landen
blijkt dat de hoge score van Neder-
land wordt veroorzaakt door de
kleine criminaliteit, met name het
groot aantal fietsendiefstallen.
De onderzoekers hebben gedetail-
leerd gevraagd naar de ervaringen
met criminaliteit in 1988, naar angst
voor criminaliteit, naar het oordeel
over,politie en justitie en naar het
nemen van preventieve maatrege-
len.
Aan het onderzoek, dat eeninitiatief
was van dr J. van Dijk van het mi-
nisterie van justitie, hebben deelge-
nomen: Australië, België, Canada,
Engeland en Wales, Finland, Frank-
rijk, Indonesië, Japan, Nederland,
Noord-lerland, Noorwegen, Polen,
Schotland, Spanje, Verenigde Sta-
ten, West-Duitsland en Zwitserland.
In de Verenigde Staten kreeg 28,8
procent van de burgers daadwerke-
lijk te maken met misdaad. Landen
met een betrekkelijk laag criminali-
teitsniveau bleken Noorwegen (16,5
procent), Zwitserland (15,6 procent)
en Japan (9,3 procent). Het onder-
zoek geeftaan dat in Frankrijk auto-diefstal hoog scoort, diefstal uit
auto's het meest voorkomt in Span-
jeen fietsendiefstal in Nederland.

Kamer wil snel standpunt kabinet overrapport

Commissie: meer geld
nodig voor akkerbouw

Van onze verslaggevers

DEN HAAG - Het kabinet moet
meer dan 100 miljoen gulden be-
schikbaar stellen om de problemen
in de akkerbouw op te lossen. Een
deel van dat geld is nodig om graan-
boeren die momenteel in financiële
nood zitten onmiddellijk te helpen.
De rest van het geld moet worden
besteed om de hele sector te her-
structureren. In Europees verband

moeten afspraken worden gemaakt
over prijsverhoging en produktie-
beperking.

Dat zegt de commissie van drie wij»,
ze mannen die gisterochtend aan
het kabinet advies over de proble-
matiek in de akkerbouwheeft uitge-
bracht. De commissie bestaat uit
oud-minister Jan de Koning en de
Commissaris van de Koningin in
Friesland en Drenthe, Hans Wiegel
en Wim Meijer.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer wil snel een
standpunt van het kabinet over het
rapport van de commissie. De boe-
ren zijn blij met het advies en geven
de politiek tot halfmei de tijd om de
voorstellen in beleid om te zetten,
anders worden er weer acties opge-
start.

Minister Braks van landbouw voelt
niets voor het voorstel van de com-
missie om de automatische prijs-
korting voor graan, die ingaat wan-
neer het EG-produktieplafond van
160 miljoen ton wordt overschre-
den, voor eenjaar buiten werking te

stellen. „Dit besluit is destijds door
de regeringsleiders genomen en
EG-wet geworden. Alleen zij kun-
nen het veranderen", aldus de be-
windsman.

Aanbevelingen
In het advies staan aanbevelingen
voor de korte en lange termijn. De
wijze mannen vinden echter wel,
dat er 'een zeer duidelijk perspec-
tief aanwezig is voor de Nederland-
se akkerbouw als overheid en be-
drijfsleven de handen ineen slaan.
Voorwaarde is dat de herstructure-
ring van de akkerbouw, die al voor-
zichtig op gang is gekomen, ver-
sneld wordt voortgezet.
De komende tien jaar moet onge-
veer 25 procent van het aantal ak-
kerbouwbedrijven verdwijnen. De
blijvers moeten uitbreiden, efficiën-
ter gaan werken en andere markten
zoeken voor hun produkten. Ook
uitbreiding van debiologische land--
bouw biedt soelaas. Op dit terrein
kan Nederland zelfs marktleider
worden, vinden de drie.
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" Nederlander laat zich
niet uit auto pesten
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Van den Broek
hekelt leiding

leger Suriname
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- In de verwikkelingen
rond de arrestatie van Ronnie
Brunswijk en tien medestanders
'heeft de Surinaamse burgerrege-
ring uiteindelijk aan het langste
eind getrokken. Maar daar ontleen
ik geen euforische verwachtingen
aan voor de toekomst. Dat verklaar-
de ministerVan den Broek (Buiten-
landse Zaken) gisteren in de Twee-
deKamer.
Van den Broek zei nog eens 'het
eigenmachtig optreden van het le-
ger te veroordelen. Minister Pronk
kon zich vinden in het voorstel van
CDA en PvdA om voorlopig geen
toestemming te geven voor het be-
steden van ontwikkelingsgelden in
de sectoren Onderwijs en Volksge-
zondheid in Suriname. Het WD-
voorstel om de totale hulp te blok-
keren, werd door de ministers
krachtig van de hand gewezen.
De Kamer kwam niets aan de weet
over de beweerde connecties van
Surinaamse militairen met de inter-
nationale drugshandel.

Het Junglecommando heeft intus-
sen het ultimatum dat aan de Suri-
naamse regering gesteld was met
een dag verlengd om justitie de tijd
te geven sectie te verrichten op de
twee lijken van de maandag dood-
geschoten lijfwachten. Junglecom-
mandoleider Brunswijk had woens-
dagavond geëist dat de lijken uiter-
lijk gistermiddag om drie uur plaat-
selijke tijd zouden worden overge-
dragen, evenals de wapens die het
leger had afgepakt.
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" Erwin Nijboer wint
Driedaagse De Panne
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" Marcel Peeper verbijt
zijn verdriet
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# Nederlands
ijshockeyteam glijdt uit
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Campina/Melkunie
tegen melkfles

Gewonden na bestorming in Macau

(ADVERTENTIE)
Deknappe knippers van

HEADGROUPbv
staan weervoor uklaar

.045/710046Emmapleln/hoek Geleenstraat Heerlen

" Een zwaargewonde
vrouw wordt door politie-
agenten van de hondenren-
baan in Macau, de Portuge-
se enclave in China, gedra-
gen. De baan werd gisteren
bestormd door tienduizen-
den Chinese immigranten,
die hoopten een verblijfsver-
gunning te kunnen bemach-
tigen. Op de hondenren-
baan had de overheid na-
melijk een voorlopig regi-
stratiekantoor voor ver-
blijfsvergunningen opgezet.

Zo'n 50.000 illegale immi-
granten uit China trachtten
zich vechtend en schoppend
een weg te banen. In het ge-
woel raakten tientallen
mensen gewond.

(ADVERTENTIE)

Zaligebrunch met
c v schitterenduitzicht!

Elke zondag van 12.00 tot 14.30uur een zalige brunch
met allerlei heerlijke warme en koude gerechten.

w<>^ AL K ~ Slechts/32,50 pp. Kinderen tot 12 jaar betalen/1,-
-~^*s^y V _\*^ voor ledere 10cm van hun lengte. Het schitterende

I (^ uitzicht is gratis en het gebruikvan het binnenzwembad
JV \jfï. °°'<'

Maak er een feestelijke zondag van en kom naar
l2W^«"^^^^_ or,s prachtig gelegen hotel in Epen.
-J^-^^"s^^^^.< Graag wel even reserveren!

STj/^Cf. '\ \ HfflK GoldenTulip Zuid Limburg
"JfeK3L^/t"^»""J >Q[X Julianastraat 23a, 6285 AHEpen (L) Tel. 04455 ■ 1818. tax 04455 2415

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS
(BADKAMER)-DAGEN

Vandaag en morgen
Sanitair en tegels
voor de jaren '90.

(zie onze adv. op pagina 20)

■
MMM INSTALLATIEBEDRIJFUil LEMMENSMEESSEN RV.

litscherveldweg 2
telefoon: 045-213661

6413 ba heerlen-heerlerheide
telefax: 04S-228636

(ADVERTENTIE)
i "<jj£_^_w_wêk_£_R^- 1

UIIICHOUDBEURSnUU&INTERIEUR
28 MAART T/M 8 APRIL

Dagelijks von 10-17 uur.
WO. 4 T/MVR. 6 APRIL ÓÓK 19-22 UUR.

Toegangsprijs f 15-,'s avondsf 10,-.
Gratis Pendeldienst: volg borden B RAI.

Info: RAI Nieuwslijn 020-5493990.

AMSTERDAM rai
Trein + Toegangbtljetten bijNS-stations.

(ADVERTENTIE)

Elke dag

I % -:: wM
wi^SSS^SÈÉSSSÊ^mÊmm^mmS

en u staat
weermidden
in dewereld.

„...--«-----*
| jaik wil diekomplete krant! 1
I Naam:
I Adres
| Postcode
1 Plaats:
I Teleloon (i.v.m

_
L kontrole bezorging)

I Giro/banknr.: '"'

I Na de twee weken gratis wil .k

i □ een kwartaal- , 75,55"abonnement >

Deen maand- ’ 25,20|
abonnement

Ü stuur mij
|| Deen machtiging t.b.v

automatische betaling

D een acceptgiro-kaart

fll Limburgs Dagblad „
Wt antwoordnummer 46, g

6400 VB Heerlen. —— ~ ,
LIMBURGS DAGBLAD

MAAKT UW
DAG KOMPLEET.

_
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~£!^S_feWniJN NIET TE STÖPPIïT
B| BP^5 É^'"'"''Hf! I^^Bwllill De "Nu halen, nu niet betalen" actie van Skoda gaat op herhaling. ledereen die voor 22 april 1990 een Skoda /2K\__

gp, Favorit koopt gaat pas over een half jaarbetalen. Informeer bij uw Skoda-dealer naar de voorwaarden. De Skoda- tjR.)
Vd^^^^^Vtr-f ■j^B^^^"'B W importeur weet welke dealer bij vin de buurt zit. Bel snel 071-600200. Afgebeeld de Skoda Favorit Vedette. \^y



Id-elpee
Midnight Oil
Blue Sky Mining (CBS)

ledereen kende twee* jaar gele-
den het refrein van de song 'Beds
are burning' van Midnight Oil uit
het hoofd, het nummer over de
schandalige behandeling van de
aboriginals. En nu zingt men
moeiteloos mee met de aansteke-
lijke regels van 'Blue Sky Mine.
Toch bezit het Australische Mid-
night Oil in deze contreien bij
lange na niet de populariteit en
vooral de waardering diebijvoor-
beeld REM geniet, de Ameri-
kaanse formatie waar de Austra-
liërs mee kunnen wedijveren.
Ook de, in 'downunder' wereld-
beroemde, Oils maken uiterst
melodieuze muziek, voorzien
van politieke en milieubewuste
teksten, die bijzonder oprecht en
fraai gezongen worden door Pe-
ter Garrett. En net als REM heeft
ook Midnight Oil een goede op-
bouw van de songs, uitmondend
in ijzersterke refreinen. Op hun
negende elpee/cd Blue Sky Mi-
ning zijn 'Blue Sky Mine', 'For-
gotten Years', 'One Country' en
'King of the Mountain' hier ster-
ke staaltjes van.
"De Belgen hebben het wat de
Oils betreft beter gezien. Op het
komende Torhout/Werchter
staan de 'Aussies' als top-of-the-
bill geprogrammeerd zodat dit
jaar de grote doorbraak een feit
zal worden. In Australië gebeur-
de dat al meer dan tien jaar gele-
den. De in 1977 opgerichte band
maakte al snel furore, zowel op
muzikaal als op politiek gebied.
De teksten waren bijzonder kri-
tisch van aard en gaven tevens
blijk van een grote sociale bewo-
genheid. De groep doneerde aan
diverse instanties zoals Green-
peace en de Movement Against
Uranium Mining. In 1984 trad
Garrrett zelfs als lijsttrekker op
voor de Nuclear Disarmament
Party. Het scheelde een haartje
of hij had het tot senator ge-
schopt.
De zorg voor het milieu is ook op
het nieuwe album ruimschoots
aanwezig in de songs 'Red River
Runs' en 'Antarctica. En het
droevige lot van de mijnwerkers
■wordt bezongen in 'Blue Sky
Mine. Maar al waren de teksten
in het Pools gezongen, de plaat
zou nog als een huis staan. 'Blue
Sky Mining' is een groeibriljant
die niet snel zal vervelen. Na vijf
keer draaien zet je hem niet te-
vreden in de kast onder het
mom: 'verantwoorde aankoop.
Midnight Oil heeft een ouder-
wets verslavend produkt afgele-
verd dat op onverklaarbare wijze
telkens weer terechtkomt op het
stapeltje 'nieuwe aanwinsten.
Na dertien jaaractief te zijn in de
muziekbusiness hebben de Oils
nog niets van hun integriteit ver-
loren. Dat kun je niet van ieder-
een zeggen.

gé backus

agenda
MAART

" 30 café 't Vlaegelke Geleen,
D-Train

" 30 Exit in G Landgraaf, All of
Doodah

" 30 Nova Heerlen, Longstory
Short

" 30 Fenix Sittard, Brutal Ob-
scenity, Disabuse, Section
Carbidge

" 30 café Des Artistes Maas-
tricht, Fietsefreem

" 31 Picardie Bluesbar Venray,
Crossroad

" 31 Zopo Horst, Kaz Lux Band
"31 expopaleis Kelchterhoef

Houthalen, Polsslag 90
"31 jongerencentrum Curry

Vaals, No Sense
"31 café Sport Gronsveld,

Fietsefreem

" 31 Wilhelmina Heerlen, Gor-
don Smith

APRIL

" 1 lunchcafé 1900 Maastricht,
Fietsefreem

" 1 De Toedem Neer, Copy
Cat Trap

Onderbewuste
Op haar derde elpee 'Days of open
hand' die binnenkort uitkomt, zingt
Vega over het onderbewuste. Titels
als 'Book of dreams', 'Tired of slee-
ping' over een nachtmerrie waaruit
ze wil ontwaken en 'Predictions'
over toekomstvoorspellingen, bege-
ven zich op het mystieke vlak. Phi-
lip Glass maakte het snaren-arran-
gement voor het nummer 'Fifty-fif-
ty chance', dat over een zelfmoord-
poging gaat.

De New-Yorkse wildeeigenlijk dan-
seres worden. Ze ging dan ook naar
de High School of Performing Arts.
„Maar als danser bood ik geen com-
petitie. Ik was totaal niet geïnteres-
seerd in de techniek, het academi-
sche. Ik wilde ook iets meer indivi-

dueels doen dan dansen. Bovendien
schreef ik al een hele tijd liedjes."

De grote stimulans om door te gaan
met songs schrijvenkwam voor Su-
zanne Vega toen ze Lou Reed eens
op zag treden. „Een vriend kwam
langs, of ik meeging naar een con-
cert. Hij had nog een kaartje over.
Als tiener ging ik nooit naar concer-
ten. Ik was altijd bezig om zelf weer
ergens een optreden te regelen,
maar ik ging nooit kijken naar wat
anderen deden op het podium. Lou
Reed ging als een beest tekeer. Hij
maakte de technici gek door met de
microfoon te smijten, en nam een
shot herome op het podium. Of
deed alsof. Ik wist niet wat ik mee-
maakte!"

„Ik liep naar mijn vriend, en vroeg
waarom hij me hiermee naartoe ge-
nomen had. 'Gewoon, omdat ik de
muziek mooi vind,' zei die. Ik wist
er geen raad mee. Op een gegeven
moment was er een pauze, en daar-
na kwam Reed met zijn gitaar het
podium op, en begon liedjes te zin-
gen. Ik vond het fantastisch, ik be-
greep opeens dat je zo ook songs
kunt componeren, zonder al die re-
geltjes te hanteren. Toen begreep ik
ook pas dat wat hij al die tijd op het
podium aan het doen was geweest,
gewoon een act was, om het pubiek
op te warmen." Sinds ze Reed op
het podium zag, is Suzanne Vega
meer gaan schrijven over dingen die
ze in haar eigen omgeving ziet.

Om haar elpee te promoten gaat
Vega nu eerst op wereldtoernee.
Wat zal de verdere toekomst haar
brengen? „Ik weet het nog niet, ik
heb geen vastomlijnde plannen.
Misschien dat ik na die tournee al
snel een korte plaat met alleen
acoustische nummers op ga nemen.
Of ik ga er wat langer over doen, en
dan een meer gedegen elpee uit-
brengen. Maar welke van die twee
mogelijkheden ik kies weet ik nog
niet, het hangt er van af hoe ik me na
de toernee voel. Na de vorige voelde
ik me flink uitgeblust. En voor de
nóg verdere toekomst, tja ik wil ook
graag kinderen.."

hans buitelaar

" Suzanne Vega.

Drieluik
in Fenix

Drie keiharde Nederlandse bands
treden vanavond op in jongerencen-
trum Fenix in Sittard. Hardcore,
metal, crossover en punk. Dat is de
oorverdovende muziek die Brutal
Obscenity, Disabuse en Section
Carbidge brengen.

Brutal Obscenity startte als band se-
rieus in februari 1988 en bracht in
juni '89 haar eerste elpee 'It's becau-
se of the birds and the flowers' uit-

gebracht, waarvan er tot nu toe 1500
zijn verkocht
Disabuse is een succesvolle under-
groundband die na vele optredens
in Nederland, België en Duitsland
een mini-debuutelpee heeft opge-
nomen: 'Sorrow and perdition'. De
elpee, die met 1.000 stuks was uit-
verkocht, was elpee van de week in
Varas Vuurwerk. Section Carbidge
is een lokale, energieke punkband
die het goed doet in de Limburgse
zalen.
Kaarten kosten een tientje aan de
zaal, in de voorverkoop bij Siva Sit-
tard een riks. minder. De zaal
open om 20.30 uur en de optredens
beginnen een uur later.

pop

Suzanne Vega zingt over mens en gevoelens

Een gevoelsmens met pit
„Je kunt niet op het podium gaan staan en de mensen alles
over jezelfvertellen en ook nog verwachten dat ze allemaal gek
op je zijn." Suzanne Vega bewaart liever wat afstand als ze op-
treedt. „De mensen betalen toch om een act te zien? Dan kan ik
toch niet alles uit de doeken gaan doen over de ruzie die ik vo-
rige week met m'n vriendje had of hoe ik over mijn ouders
denk. Sommige mensen zouden dat wel fantastisch vinden,
maar voor de meesten is het gewoon 'boring."

Wie de muziek van Suzanne Vega
kent en hoort hoe ze met een ingeto-
gen, dunne stem haar teksten aan de
microfoon toevertrouwt die uit een
rijk gevoelsleven lijken te ontsprui-
ten, verwacht een fragiele vrouw,
een zangeres van het introverte
soort. Heel even lijkt ze aan die ver-
wachting te voldoen. Ze is inder-
daad tenger, en geeft een handje dat
tussen je vingers door lijkt te glip-
pen. Vooroordelen zijn sterk. Maar
de lichtjes in Vega's ogen en haar
openheid zijn sterker. Gevoels-
mens, okee. Maar wel eentje met pit.

„De gevoelens in mijn teksten ko-
men zo uit het leven. Ze zijn echt,
niet academisch. Er zitten natuur-
lijk autobiografische elementen in,
maar ik schrijf niet over mezelf. Ik
verwijs vaak ook naar boeken, ik
houd yan lezen! Of ik ook politieke
'statements' maak in mijn teksten,
dat weet ik eigenlijk nog niet pre-
cies. Ik ben er nog niet helemaal uit
wat dat betekent, politiek."

„In veel van mijn songs draait het
wel om macht. Misschien dat mijn
teksten daarom wel politiek zijn, ja.
Maar ik zing zeker niet voor de de-
mocratische partij, of voor politiek
links, ofzo. Ik haat slogans, ik pro-
beer nooit van die zinsnedes te ge-
bruiken die we allemaal allang ge-
hoord hebbentoen we klein waren."

Busreizen naar
Rolling Stones

Ticket Express in Landgraaf
heeft een aantal kaarten te koop
voor het concert van de Rolling
Stones in het Müngersdorfer Sta-
dion in Keulen op 30 mei. Het
gaat om gecombineerde bus/en-
treekaarten. Kaarten kunnen
worden gereserveerd bij het bu-
reau van Ticket Express, 045-
-457273. De kaarten van Kasjmir
Productions in Susteren voor de
Stones-concerten in Keulen zijn
al uitverkocht. Er zijn nog wel
kaarten verkrijgbaar voor het
concert van de Rolling Stones in
het Waldstadion in Frankfurt.
Dit concert is op zaterdag 26 mei.
Kaarten voor de busreis, inclu-
sief entree, zijn te koop vanaf
vrijdag 30 maart. De kaarten kos-
ten 125 gulden (inclusief bus en
entree) en zijn verkrijgbaar bij
Satisfaction Records Heerlen,
Music Plus Maastricht, platen-
zaak Siva Sittard, Limburgs Pla-
tenhuis Geleen, Disco Limburg
Roermond, Disco Down Town
Brunssum. Voor informatie:
04499-1592." Rolling Stoyies

recept

Zalmcocktail
Benodigdheden voor 4 personen: 1
groot bfik zalm, 1 pakje verse room-
kaas Mon Chou, Vh. dl koffieroom, 1
el sherry, zout, peper, worcestershi-
resaus, enkele mooie blaadjes rode
krulsla, 2 el fijngesneden peterselie.

Laat de zalm uit blik goed uitlekken
en haal er daarna de graatjes uit.
Verdeel de rest in kleine stukken.

Roer de roomkaas samen met de
koffieroom en de sherry tot een
gladde saus. Gebruik hierbij bij-
voorbeeld een staafmixer of food-
processor. Breng de saus op smaak
met zout, peper en worcestershire-
saus.
Leg in 4 glazen coupes enkele
blaadjes sla en de stukjes zalm.
Schenk hierover de saus en bestrooi
met peterselie. Leg in het midden

van elk glas een mooi groot stuk
zalm.
TIP: Een variant op deze cocktail is
het gebruik van 200 gram garnalen
in plaats van de zalm. Als rempla-
cant van de sherry kan ook toma-
tenketchup worden gebruikt. Door
de zalm fijn te maken en met de
saus te vermengen ontstaat een dip-
saus. , ,hub meijer

Alternatief
festival in

de Boerderij
Backbone Concerts houdt op zater-
dag 7 april een festival met alterna-
tieve popgroepen in de Boerderij in
Geleen. Vanaf 's middags vijf uur
treden op Spitfire STC, Poppi Uk,
The Ex en Billy & the Willies.

Spitfire is een nog jonge groep,
waarvan de leden uit Duitsland,
Thailand en Noord-Afrika komen.
De groep smeedt een scala van stij-
len, van Frank Zappa tot de Buttho-
le Surfers, aan elkaar.

Billy & the Willies komen uit Mön-
chengladbach. Zij brengen een
mengeling van al het goeds uit de
rockgeschiedenis vanuit het per-
spectief van de punkrock en met
een dosis humor.
De leden van de Nijmeegse band
Poppi Uk hebben experiment en
vernieuwing hoog in het vaandel
staan. Hun muziek noemen ze 'psy-
chopoppunkfunknoise'.

De Amsterdamse anarcho-punk-
band The Ex is onovoorspelbaar.
De groep is bezeten en oprecht en
zet zich af tegen misstanden in de
maatschappij. Ze maken moderne
muziek, wars van trends of stromin-
gen.

De kaarten kosten in de voorver-
koop 10 gulden en zijn verkrijgbaar
bij Maximiliaan en CD-shop Lim-
burg in Geleen, Siva in Sittard, Sa-
tisfaction Heerlen, Music Plus
Maastricht en Disco Limburg Roer-
mond. Op de dag zelf kosten de
kaarten 12,50 gulden.

Herman Brood
schenkt geld

aan jeugdland

Popzanger-kunstenaar Hem*
Brood schenkt de 30.000 guld
die hij onlangs in Arnhem hd
verdiend met het beschilder
van een stadsbus, aan de Stie
ting Jeugdland.

De muzikant/kunstenaar he»
dat bekendgemaakt in het KB
televisieprogramma Maand
met Van Willigenburg. Met <
gebaar wil Brood een einde rt
ken aan de stroom van kriti*
die op gang kwam nadat ö
groot deel van de Arnhemse l
volking protesteerde tegen
'absurd hoge vergoeding' 'Herman Brood kreeg voor h
beschilderen van de bus. 1
stichting Jeugdland organise*
jaarlijks zomeractiviteiten vd
Arnhemse scholieren.

Hardcore
in Curry

Jongerencentrum Curry in 11
presenteert zaterdag 31 maart tH
hardcore bands. De avond gaat'
start met de excentrieke harde'
skate-fun-punk muziek van No S
se. Daarna volgt de hardcore pU
band van Bloekade. De entree K
vijf gulden; het optreden begint
20.00 uur.

Oplossing van gisteren
KAAS- D ON I
WAS-D - F A 1»
AL-'D'RA-P <\
N-SOORT-JTOP-P-RAÏ
-DEN-AAR!
BEL-E-AK.S
R-DEGEN-j
'O P - S E N - Z (j
NIS-L - X E i
SïIL- W E S i

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 legerplaats in het open veld;
4 vrucht; 8 Engelse biersoort; 10 zwarte
delfstof; 11 bijbeldeel (afk.); 12 watervlak-
te; 14 dieregeluid; 15 korte en wijdmazige
sluier; 17 al te goed persoon; 19 rivier in
Oostenrijk; 21 nachtroofvogel; 22 bijbelse
naam; 23 vlaktemaat; 25 familielid; 27
voormuur; 30 voorzetsel; 32 Japanse
munt; 33 laatstleden (afk.); 34 zeehond; 36
bijbelse naam; 37 bladader; 38 graansoort.

Verticaal: 1 vissersmandje; 2 zangster^
onbeklemtoonde vorm van _mij; 5 la'
bouwwerktuig; 6 gebogen been; 7 zeez*
luw; 9 werktuig van grasmaaiers; 12
deze wijze; 13 oude lengtemaat; 15 ms«
16 overmatig vol; 18 tijdmaat; 20 hou'
drinkkom; 23 boom; 24 toegewijde vlijt:
kaartenboek; 28 loofboom; 29 voegwoC
31 atgemat; 33 gesteente; 35 uiting v
kou; 36 muzieknoot.
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Inkatha-leden en ANC-aanhangers negeren oproep totbestand

Geweld Natalduurt
onverminderd voort

T Van onze correspondent

PHANNESBURG - Aanhan-
frs van de Zuidafrikaanse
idu-beweging Inkatha en
T^iphatisanten van het ANC
jfbben gisteren oproepen tot
Jl staakt-het-vuren gene-
nd en opnieuw slag met el-fjar geleverd. Het gebied rond
f stad Pietermaritzburg, in
f provincie Natal, leek vol-
fis ooggetuigen ook gisteren
jeen slagveld. Grauwerook-

markeerden de plaat-
M waar eens 200 huizen had-
fu gestaan. Sinds de gevech-
l!tl afgelopen zondag uitbra-
6ri, zijn meer dan 20 doden en
ehtallen gewonden gevallen.

["zenden mensen, vooral vrouwen1kinderen, zijn gevlucht voor het
dat het leven in de zwarte

volledig heeft ont-
ucht. De Zuidafrikaanse regering
*ft versterkingen naar het gebied

om een einde te maken
1,1 deze laatste oprisping in een
'fgeroorlog, die de afgelopen drie
Jf aan meer dan 2500 mensen het
*en heeft gekost.

JJC-leider Nelson Mandela en In-tha-leider Buthelezi starten
bandag besprekingen, die een
**<! moeten maken aan het geweld.
at heeft Buthelezi gisteren in het
clement van het thuisland Kwa-

waarvan hij premier is, be-
Bronnen uit de om-

ging van Mandela bevestigden la-
f het bericht. „We hebben het sta-
«tn bereikt, waarin het beëindi-
-51 van de geweldadigheden uit-

boven allerlei gevestigde poli-ce belangen", aldus Buthelezi.

f burgemeester van Pietermaritz-
jJJ'g, Cornell, vreest dat de gevech-
y. zich uitbreiden naar zijn stad en
2) dat de regering de staat van be-
jjafkondigt in het meest getroffen,bed, Edendale. Het leger moet
Gijpen, aldus Cornell.

# Vrouwen en kinderen ontvluchten massaal Natal uit angst voor de hevige onlusten.

Macht
£.atha-leden en ANC-aanhangers
L*Jden sinds september 1987 om

lacht in de zwarte woonoorden
teh pietermaritzburg. Maar vol-
les deskundigen spelen behalve
0
, Politiek ook andere factoren eenro j, De woonoorden zijn overbe-
\y, de voorzieningen schaars en

inzet van conflicten tussen de
l^oners. Door de crisis in de na-
| r̂Ujke gezagsverhoudingen is er
L e,ls sprake van een toename van

gewone criminaliteit, met name
V r̂ Jongeren.
►k Zuidafrikaanse politie in Preto-

.gisteren melding van tientallenQere incidenten in verschillende
b^^e voorsteden. Vooral in Se-
V^ëkeng - 70 kilometer ten zuiden
isJj Johannesburg - dreigt de bom
t)aer moment te kunnen barsten.On^f kwamen maandag 11 mensen
V leven nadat politie het vuur

op zwarte demonstranten.

Extra personeel
noodzakelijk in

Zwakzinnigenzorg
EDE - Het perso-
neelsbestand in de
*wakzinnigeninrich-
"ftgen moet forsgorden uitgebreid.
Voorzitter A. Krolan de sectie zwak-zinnigenzorg van de
'Nationale Zieken-

(NZR) be-
Weitte dit gisterenin
p e op de ledenver-
gadering van de sec-

tor kwalitatief goe-e zorg zijn groepenan vier a zes bewo-'lers ideaal. Voorals-nog streeft de sectie

naar verkleining van
de groepen tot acht a
tien mensen met
continu twee gekwa-
lificeerde begelei-
ders.
Dat betekent dat er
voor de ruim 30.000
bewoners van de in-
stituten 9.000 perso-
neelsleden bij moe-
ten komen.

Op het ogenblik is er
één personeelslid
aanwezig op een
groep van gemid-
deld elf verstande-
lijkgehandicapten.

Het zal overigens
niet eenvoudig zijn
aan extra perso-
neelsleden te ko-
men. Krol noemde in
dit verband acties
van de overheid als
'Kies exact' en
'Vrouwen gevraagd
voor mannenwerk'
schadelijk voor de
aantrekkingskracht
van de zwakzinni-
geninrichtingen.

Er melden zich nu al
te weinig leerlingen
aan voor de opleidin-
gen.

Het is zelfs de vraag
of voldoende perso-
neel te vinden is
voor de 1.500 extra
plaatsen die staats-
secretaris Simons
van Volksgezond-
heid heeft toege-
zegd.

Prof. Heertje
trekt beroep in

AMSTERDAM - Prof. drA. Heertje
heeft het hoger beroep ingetrokken,
dat hij had ingesteld tegen een rech-
terlijk vonnis dat hem verplichtte
een zes te geven aan de student
rechten R.J. Lambach.
De president van de rechtbank in
Amsterdam bepaalde twee weken
geleden in een uitspraak in een kort
geding dat Heertje het cijfervan de
student R.J. Lambach voor een ten-
tamen economie moest verhogen
van een vijfnaar een zes. De student
had het kort geding aangespannen,
nadat hij tot twee keer toe in het ge-
lijk was gesteld door het college van
beroep voor de examens.
Heertje weigerde de opdracht van
het college op te volgen en persis-
teerde bij een vijf. Vorige week liet
hij weten in hoger beroep te zullen
gaan tegen de uitspraak van de
rechter. Gisteren kwam hij op die
beslissing terug.

Abortus België
uit strafrecht

BRUSSEL - Het Belgische parle-
ment heeft na een jarenlange dis-
cussie gisteren een wet aanvaard,
die arbortus in de meeste gevallen
uit het strafrecht haalt. Daardoor is
lerland het enige land in West-Euro-
pa waar abortus nog onder alle om-
standigheden strafbaar is.

Volgens de nieuwe wet is abortus
niet strafbaar binnen twaalf weken
na de bevruchting, mits sprake is
van een noodsituatie van de vrouw
en de arts in een gesprek overtuigd
is geraakt van haar wil om abortus
te laten plegen. Na de twaalfde
week van de zwangerschap is abor-
tus niet strafbaar als het leven van
de vrouw wordt bedreigd of het on-
geboren kind een zeer zware, le-
vensbedreigende afwijking ver-
toont. In alle andere gevallen blijft
abortus strafbaar. De maximale
straf blijft twintig jaar cel.

binnen/buitenland

Kamer akkoord met
verhoging inkomen

Van onze parlementsredactie

'EN HAAG - De TweedeKamer
«eft gisteren in overgrote meer-
erheid ingestemd met het voor-
tel om het eigen inkomen aan te
'assen aan de salarissen van
"nbtenaren. Alleen Groen Links
ftRPF waren tegen devoorstel-
en van de speciale commissie
'nder leiding van het WD-ka-
"erlid Dees, dat de voorstellen
>ad ontwikkeld.

let belangrijkste onderdeel van
te voorstellen is de koppeling
'an het inkomen van Kamerle-
ten (de zogeheten schadeloos-
'telling) aan dat van ambtenaren
ln schaal 14 (administrateur). Bo-
vendien zal er in de onkostenver-

goeding een bijstelling plaats-
vinden.
De discussiespitste zich gisteren
al snel toe op de reiskostenver-
goeding, zowel voor woon-werk-
verkeer als voor de overige rei-
zen. De commissie-Dees, en in
navolging daarvan ook het presi-
diumvan de TweedeKamer, vin-
den dat Kamerleden gelijk be-
handeld moeten worden als de
overige burgers. Groen Links-

kamerlid Van Es en later ook de
PvdA vinden echter dat de
Tweede Kamer een voorbeeld
moet geven en zoveel mogelijk
met het openbaar vervoer reizen.
Zij willen dan ook dat alle ka-
merleden een gratis jaarabonne-
ment voor het openbaar vervoer
moeten krijgen en verder geen
reiskostenvergoeding.

Kamervoorzitter Deetman en

met hem de meerderheid van de
Kamer vindt echter dat dat nu
niet aan de orde is. Hij meent dat
diediscussie later, wanneer meer
fundamenteel over het inkomen
van de Kamerleden zal worden
gesproken wel aan de orde kan
komen.
Nu de Kamer in grote meerder-
heid akkoord is met de voorstel-
lenvan de commissie-Dees, is de
salarisverhoging echter nog niet
geregeld. Het inkomen van ka-
merleden is in een aparte wet ge-
regeld. Een wijziging van die wet
moet nu eerst door het kabinet
worden voorbereid en inge-
diend. Bovendien moet dat wets-
ontwerp een tweederde meer-
derheid in zowel de Tweede als
de Eerste Kamer halen.

Litouwers leveren
weinig wapens in

MOSKOU - In de Baltische repu-
bliek Litouwen zijn tot nu 1.000 van
de 29.000 geregistreerde jacht- en
sportwapens bij het Sovjetleger in-
geleverd. In de nacht van woensdag
op donderdag liep het ultimatum af
van de opperbevelhebber van de
Sovjettroepen in de Baltische repu-
blieken waarvoor alle wapens inge-
leverd moesten zijn. President Vy-
tautas Landsbergis van Litouwen
heeft voorgesteld op neutraal ter-
rein, in Oslo ofKopenhagen, met de
Sovjetleiding overleg te voeren over
de toekomst van zijn republiek.

De plaatsvervangende Litouwse
minister van Binnenlandse Zaken
Vaclovas Zabarauskas heeft giste-
ren de inwoners van Litouwen op-
geroepen hun sport- en jachtwa-
pens zonder tegenstand af te geven
als het leger daartoe het bevel geeft.

De voorzitter van het comité van
Buitenlandse Zaken van het Li-
touwse parlement, Emanuelis Zin-
gelis, bracht gisteren het verzoek
van Landsbergis om in Kopenha-
gen te vergaderen overaan de Deen-
se regering. De minister van Buiten-
landse Zaken Uffe Elleman-Jens

van Denemarken deelde mee dat
zijn regering het verzoek zal inwilli-
gen als Moskou ook inKopenhagen
wil vergaderen. De Tsjechoslo-
waakse president Vaclav Havel
bood gisteren in een boodschap aan
Gorbatsjov en Landsbergis zijn be-
middeling aan.
Gisteren bleef het volgens berich-
ten uit Vilnius rustig in Litouwen.
De Sovjetpers meldt daarentegen
dat de toestand gespannen is. 'Sepa-
ratistische krachten' zouden de
Sovjetmilitairen onder druk zetten
om te deserteren.
Het Sovjetministerie van defensie
heeft gisteren laten weten dat solda-
ten uit Litouwen die zijn gedeser-
teerd uit het Sovjetleger, maar vrij-
willig naar hun eenheden terugke-
ren, niet worden gestraft. 'De leider van de communistische
groepering in Litouwen die Moskou
trjDuw is gebleven, Vladislav Sjved,
heeft gisteren gesuggereerd dat
Sovjet-president Michail Gorbats-
jov van zijn speciale bevoegdheden
gebruik moet maken om de macht
in Litouwen over te nemen.

Het nieuw gekozen parlement van
de republiek Estland is gisteren
voor de eerste keer bijeengekomen.
De leider van het Estse Volksfront,
Rein Veideman, verwacht dat het
parlement een 'verklaring over de
onafhankelijkheid' zal aannemen.
In de Opperste Sovjet gelden78 van
de 105 parlementariërs alsvoorstan-
ders van onafhankelijkheid/

Staatssecretaris Simons
zet beddenreductie door

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons van Volksgezondheid zet het
plan door om het aantal bedden in
de ziekenhuizen de komende jaren
te verminderen. Hij vindt het voor-
nemen van zijn voorganger Dees
(WD) 'verantwoord', zo heeft hij de
Kamer laten weten. Het initiatief
voor de beddenreductie laat Simons

(PvdA) geheel bij de ziekenhuizen
zelf. De tijdelijke wet, die hen hier-
toe kan dwingen, ziet hij als een
stok achter de deur.

Simons schrijft de Kamer dat het
beddengebruik vorig jaar opnieuw
fors is gedaald, ondanks het geste-
gen aantal ziekenhuisopnamen. Als
belangrijkste oorzaak ziet hij de ge-
daalde verpleegduur, die steeds va-
ker niet meer dan een dagin beslag
neemt. Bovendien zullen thuiszorg
en het verpleeghuis de vraag naar
een behandeling in het ziekenhuis
verder doen afnemen.

Simons verwacht dan ook dat de
ziekenhuizen na 1995, wanneer deze
maatregel afloopt, door moeten
gaan met de vermindering van het
aantal bedden. Dat is mogelijk door
fusies en nauwere samenwerking,
waardoor wordt voorkomen dat zie-

kenhuizen in dezelfde regio dezelf-
de specialismen hebben. De tijdelij-
ke wet capaciteitsreductie zieken-
huizen gaat uit van een norm van 3,4
bedden per 1000 inwoners.

Constructie
Simons heeft laten weten de tijdelij-
ke maatregel niet via een noodwet
te regelen. Het wetsvoorstel wordt
opgenomen in de Algemene Wet
Ziekenhuis Voorzieningen, waar-
doorer ook geen problemen over de
rechtsgeldigheid kunnen ontstaan.
Deze constructie was nodig omdat
de Kroon een soortgelijke reductie-
maatregel van de toenmalige minis-
ter Gardeniers onwettig verklaarde.
Dees was toen verplicht met een tij-
delijke wet te komen. Door de val
van het kabinet en de inwerkperio-
de van de nieuwe staatssecretaris
heeft dat enige tijd stilgelegen.

Aftopping reisforfait naar 1 juli
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- De aftopping van het
reiskostenforfait zal zeker niet eer-
der dan 1 juni, maar waarschijnlijk
pas op 1 juli ingaan. Oorzaak vormt
een unaniem besluit van de Tweede
Kamer om het betrokken wetsvoor-
stel niet de komende week, maar
pas in de laatste week van april te
behandelen. Daarmee kan de senaat
de plannen in ieder geval niet meer
voor 1 mei afhandelen, de oorspron-

keiijk door het kabinet gewenste in-
gangsdatum. -
Staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) liet via een woordvoer-
ster weten dat nu 1 mei niet meer
haalbaar is, de ingangsdatum met
een maand verschuift. Afhankelijk
van de tijd die de Eerste Kamer no-
dig heeft om het voorstel te behan-
delen, is ook 1 juli denkbaar. Dit
heeft als extra voordeel dat de af-

topping halverwege het belasting-
jaar ingaat. Dat betekent voor de be-
lastingdienst minder administratie-
ve rompslomp.
Het besluit van deKamer viel nadat
gisterochtend de Kamercommissie
voor Financiën unaniem besloot
geen haast meer te maken met de
behandeling van het wetsvoorstel.
Volgens deKamercommissie zijn er
nog te veel onduidelijkheden rond
de plannen.

Vertraging
CFE-akkoord

WENEN - De Weense onderhande-
lingen over vermindering van con-
ventionele wapens in Europa (CFE)
zijn in tijdsproblemen gekomen,
omdat de landen van het Warschau-
pact niet meer als eenheid opereren.
Westerse diplomaten betwijfelen of
het CFE-akkoord nog in de herfst
van dit jaar getekend zou kunnen
worden en bereiden zich al voor op
een oplossing: 'detailkwesties' zou-
den in een CFE-II akkoord een
plaats moeten krijgen.

Behalve meningsverschillen tussen
Warschaupactlanden is de Sovjet-
unie afwachtend, omdat het eerst
zou willen weten hoe de hereniging
van de beide Duitslanden gaat ver-
lopen.

Behandeling
boycotwet
uitgesteld

DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft de behandeling van het wets-
voorstel voor een verbod op nieuwe
investeringen in Zuid-Afrika giste-
ren wederom uitgesteld. Eerder al,
na de vrijlating van Nelson Mande-
la, besloot deKamer het debat over
het wetsontwerp tot april uit te stel-
len.
De Vaste Commissie van Buiten-
landse Zaken heeft besloten de be-
handeling tot eind mei uit te stellen.
Daarna zal in een nieuwe procedu-
revergadering aan de hand van de
actuele situatie worden bekeken
wat er verder moet gebeuren.
Reden voor het nieuweuitstel is dat
de commissie vindt dat de huidige
situatie in Zuid-Afrika belast zou
worden met verkeerde politieke sig-
nalen. Het wetsvoorstel is overigens
zeker nog niet in de prullemand ver-
dwenen. Het Komitee Zuidelijk
Afrika uitte gisteren kritiek op het
uitstel.
Het utstelbeleid van de Kamer
strookt overigens geheel met het
Zuid-Afrikabeleid van minister Van
den Broek van Buitenlandse Zaken
en zoals bekend steunt deKamer dit
beleid. Van den Broek wil positieve
sancties stellen tegenover positieve
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Het
gaat om een versoepelingvan hetvi-
sumbeleid en uitstel van de behan-
deling van het wetsontwerp, dat Ne-
derlandse investeringen in het land
van de apartheid verbiedt.

punt uit
Al 550.000

Op de laatste dag voor de ope-
ningvan de groteVan Gogh-ex-
positie in het Rijksmuseum
Vincent van Gogh in Amster-
dam en het Rijksmuseum Kröl-
ler-Müller in Otterlo was de
stand van de kaartverkoop bij-
na 550.000. De expositie wordt
vandaag geopend door konin-
gin Beatrix en duurt tot en met
29 juli.

Woonlasten
Het Nederlands Christelijk In-
stituut voor Volkshuisvesting
(NCIV) wil dat er een onder-
zoek komt naar de scheve ver-
houding in woonlasten tussen
huurders. Volgens directeur
drs G. L. Aquina van het NCIV
betalen huurders vaak een
huur die niet in verhouding
staat tot hun inkomen. Ge-
dwongen verhuizingen zijn vol-
gens hem geen oplossing.

Brandveiliger
De renovatie van de Velsertun-
nel gaat maandag van start en
duurt tot eind 1991. Beide tun-
nelbuizen worden verkeers- en
brandveiliger gemaakt. Tot no-
vember wordt de oostbuis on-
der handen genomen. Op de
bouwvakvakantie na wordt de
komende maanden op werkda-
gen deze tunnel steeds om 20
uur afgesloten. Tot 6 uur de vol-
gende morgen wordt al het ver-
keer door één tunnelbuis ge-
leid.

Bever dood
De vorig jaar in de Brabantse
Biesbosch uitgezette beverpo-
pulatie (20 stuks) is opnieuw
met een exemplaar uitgedund.
Eén van de vijf wijfjes is ver-
moedelijk overleden aan long-
ontsteking. Met de dood van
deze bever komt het voorplan-
tingsproces van de dierenin ge-
vaar. Er zijn nu volgens een
woordvoerder van Staatsbos-
beheer nu te weinig geslachts-
rijpe wijfjes over om voor toe-
komstig kroost te zorgen.

Naar Dresden
De KLM neemtmet ingang van
4 juli het Oostduitse Dresden
op in haar routenet. De lijn-
dienst zal tweemaal per week
worden gevlogen,op woensdag
en op vrijdag aan het einde van
de middag.

Dienstplicht
Volgens de Westduitse minis-
ter van defensie, Gerhard Stol-
tenberg, kan de dienstplicht in
de Bondsrepubliek terug van
15 naar 12 maanden. Ook wil de
minister de strijdkrachten die
nu 495.000 man omvatten, met
zon 100.000 militairen vermin-
deren.

Vermoord
Gewapende mannen hebben
woensdagavond in Armagh
(Noord-lerland) een politieman
gedood. De 45-jarige politie-of-
ficier werd in de keuken van
zijn woning neergeschoten
door mannen die door hetraam
vuurden. Vermoed wordt dat
de aanslag het werk is van de
IRA.

Afgeluisterd
Zes hoge functionarissen van
de Zweedse politie moeten te-
rechtstaan omdat zij op eigen
houtje mensen hebben afge-
luisterd tijdens het onderzoek
naar de moord op ex-premier
OlofPalme. Zekunnen tot twee
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld worden. Aangeklaagd
zijn onder anderen het vroegere
hoofd van de rijkspolitie en het
ex-hoofd van de politie in
Stockholm. Deze laatste, Hans
Holmer, ging uit van de 'Koer-
dische connectie' achter de
moord op Palme.

AbvaKabo
Het congres van de AbvaKabo,
met 275.000 leden de grootste
vakbond van Nederland, heeft
een nieuw bestuur gekozen.
Voorzitter J. van de Scheur is
opgevold door C. Vrins (49),
voorheen vice-voorzitter. Die
functie wordt vervuld door J.
Bensch, ex- penningmeester.
A. van Huygevoort is nu bonds-
secretaris en A. Regeer pen-
ningmeester. Secretaris Th.
Sonneveld is herkozen. Be-
leidsmedewerker X. den Uylen
districtbestuurder M. Caljouw
zijn gekozen tot secretaris. Bij
de verkiezing van de onbezol-
digde bestuursleden zijn alle
zeven gekandideerde vrouwen
gekozen.

Conclusie
Buitenlanders die illegaal in
Nederland verblijven, maken
niet ofnauwelijks misbruik van
sociale voorzieningen zoals uit-
keringen, arbeids- of gezond-
heidsvoorzieningen. In de
meeste gevallen vrezen de ille-
galen dat aanmelding bij een
sociale voorziening automa-
tisch zal leiden tot uitzetting.
Dat is de belangrijkste conclu-
sie uit een onderzoek van de
Nijmeegse Wetenschapswin-
kel.
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

; Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
■ Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20. Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en

1 'Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's

| Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).; Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's. logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.; Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: / 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met

" legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag BJ3O-17.00 uur. Opgave-m de

[ regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook., ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeDuco Summo Scannen 2230t>

Vermist/Gevonden
VERMIST te Kerkrade, 2
katers, 1 wit met zwarte
staart, 1 tijgerachtig bruin,
buik l.br. en wit. Beloning
voor de vinder. Als u weet
waar ze zijn bel dan a.u.b.'
Tel. 045-442091/423003.

Mededelingen

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

Personeel aangeboden
Door gedipl. schoonheidsspecialiste
Ontspanningsmassage

Info: 045-351555.
Voor VAKBEKWAME bin-"
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Meisje 19 jr. biedt zich aan
als BABYSIT voor de avond,
evt. morgenuren. Tel. 045-
-724668.

Jongeman zoekt werk als
CHAUFFEUR, met eigen
auto BMW, voor al uw rij-
werkzaamheden bel: 045-
-421306.
Anne-ly en Henry bieden 's-
ochtends creatieve KIN-
DEROPVANG, kleine groep
veel persoonlijke aandacht.
Bel vrijbl. 045-426054 b.g.g.
045-725597.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende

werken omg. Aken, Keulen

betontimmerlieden
metselaars

ijzervlechters
ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.

Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeek
Pijlsbakkerijen Gulpen/Terwinselen/Kerkrade Centrum

Bent U die

energieke banketbakker m/v
waarna wij op zoek zijn? Afhankelijk van uw woonplaats,

bieden wij U werk aan in onze bakkerijen in Gulpen of
Kerkrade-centrum, soll. na telef. afspr. met Dhr. Pijls

Tel. 045-411318. Of 04450-1337.

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

Rijksweg 58, Gulpen 04450-3070.

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

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

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.

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

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

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

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, Marielle 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.

Super van Oppen
zoekt nog enkele

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

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.

Spoed
Chef monteur

zeer goedeverdiensten. Soll. na tel. afspr. met Dhr. Brouns
Schelsberg 175, 6413 AE, Heerlen. Tel. 045-725507

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 - Vaals.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Produktie-medewerkers m/v
bij enkele bedrijven in Nuth en Brunssum. Hebt u een al
dan niet afgeronde opleiding: LTS-metaal, -machinebank-
werk of -elektro? Wilt u goed verdienen en werken in dag-
dienst of 3-ploegendienst? Neem dan onmiddelijk contact
met ons op voor een baan met toekomstperspectieven.

Voor informatie:
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Metselbedrijf Lewo bouw
vraagt met spoed

ervaren metselaars
Tel. 04490-74824 of 04405-1525.

In den ouden Vogelstruijs
Vrijthof 15 Maastricht.

Wij vragen een ervaren
Café en terraskelner

seizoensbetrekking 1 april t/m 31 oktober.
Jaarbetrekking is mogelijk.

Soll. na tel, afsp. 043-214888.
Welke

ondernemende
Verkoper/adviseur

voelt iets voor een verantwoordelijke functie in een aktief
bedrijf in radiografisch bestuurde auto's boten, en

vliegtuigen. Snelheid, accuratesse en persoonlijke service
zijn de belangrijkste kenmerken van ons bedrijf. Leeftijd

20-35 jaar. Opleiding: Min. Mavo, enige kennis Franse en
Duitse taal is gewenst. Salaris en overigen in onderling

overleg te regelen. Stuur uw schriftelijke reactie met
vermelding van de belangrijkste gegevens t.a.v.

W. Gulikers, p.a. SHAMROCK,
Mathijs Heugenstr. 14, 6227 AW MAASTRICHT.

Kaasboer Ramakers Eygelshoven
vraagt voor

BROOD BANKET EN BAKE-OFF AFD.
Vlotte energieke verkoopster

Soll. na tel, afspr. 045-352831.
Tempo-Team Uitzendbureau

heeft regelmatig werk voor:
Huishoudelijke hulp m/v

bij gezinsvervangende tehuizen in Simpelveld en Bocholtz.
De werktijden: maandag tm vrijdag van 8.30 - 12.30 uur of
van 13.30 - 17.30 uur. De werkzaamheden bestaan uit het
schoonmaken van het tehuis en het bereiden van de
warme maaltijd voor een groep van circa 8-14 kinderen.
Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid.
Leeftijd vanaf 30 jaar.

Voor meer informatie:
045 - 71 83 66, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Gevraagd

Vloerenleggers
stucadoorbedr. Rennenberg

Tel. 04498-53636.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
têrweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
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.
Schoonmaakbedrijf EURO-
CLEAN vraagt met spoed
ervaren schoonmaaksters/
schoonmakers. Inlichtingen
tijdens kantooruren: 043-
-257677.
Gevr. v. Duitsland grensge-
bied erv. BETONTIMMER-
LIEDEN en metselaars hoog
loon (aceoord), 080-541217
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding.
RESTAURANT-KELNER of
serveerster v.a. 18 jaar met
ervaring. Soll. na tel. afspr.
04490-16815. Restaurant
Rachel, Markt 4, Sittard.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor seizoen 1990,
VAKANTIEWERKERS M/V.
Leeft. 15 t/m 18 jr. Mogelijkh.
tot solliciteren zaterdag 31
maart as. tussen 09.00-
-12.00 u. Koningswinkelstr.
53 Valkenburg. A.u.b
pasfoto meenemen.

Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopend Privé te Kerk-
rade. Tel. 045-425100 /
04490-23203
Voor onze BLOEMISTERIJ
vragen wij meisje en jonge-
man, met opleiding en/of
erv. Voor verkoop en werk-
zaamheden. Pers. soll. tuss.
16.30 en 18.00 uur bij Bloe-
misterij Stokkermans, Es-
schenweg 70, Heerlen.
POMPBEDIENDE gevr.
meisje of jongenv.a. 18 jaar
voor zat. en zond., zond.
erv. onnodig te soll. 045-
-462202

Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845.
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.
Gevraagd ervaren FRITU-
REHULP. Tel. 045-259986.
Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafondbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
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.
Park Restaurant Tuddern
vraagt KOK M/V, leerling-
kok M/V. 09-49-2456-1550.
Wie kan kind (7 jr.) BIJLES
geven in rekenen en Neder-
lands? 045-463479 na 19 u.
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.
BEZORGER gevraagd voor
de Volkskrant in Schinveld.
Tel. 045-270163.
Wij zoeken voor ma./di. 'n
BEGELEIDSTER voor onze
bejaarde moeder. Inl. Tel.
045-412011.
METSELAARS gevr. voor
werk in Duitsland, omg.
Aken, zeer hoog loon. Te
melden tel. 045-726876.
Met spoed gevraagd erva-
ren colonnes METSE-
LAARS voor werk in Aken.
Tel. 043-649326.
Hago Nederland B.V. vraagt
voor haar objecten in
Hoensbroek en omgeving
"INTERIEUR-VERZORG-
STERS". Werktijden: tussen
16.00 uur en 19.00 uur. Inte-
resse? Bel 045-710561.

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.
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.
Gevr. zorgzame vaste OP-
PAS voor onze 3 jr. zoon. Bij
voork. ouder iemand. Onr.
werktijden ca. 10 u. p.wk.
omgev. Molenberg. 045-
-221853, dinsd. v.a. 19.00 u.
Gevr. erv. METSELAARS.
Tel. 04499-3885 tuss.
18-20 u. Bouwbedrijf Baade
Met spoed gevr. all-round
INTERIEURBOUWER en
leerling-interieurbouwer,
leeft 20-35 jr. i.b.v. rijbewijs.
Tel. aanmelden 04406-
-13636 b.g.g. 41022.
Gevr. KEUKENHULP voor
restaurant in omgev. Klim-
men/Valkenburg, meisje v.a.
17 jaar, voor weekend en
vakantie. Inl. 04498-55255,
na 17 uur 04405-1542
TAXICHAUFFEURS en
groepsvervoerchauffeurs
gevr. part-time (kl.bus) en
full-time. Melden, Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Gevraagd voor direct:
SOUS-CHEF. Hotel Tum-
mers, Stationsstraat 21,
Valkenburg. 04406-13741.

Gevraagd voor direct:
KAMERMEISJE. Tel.:
04406-13741.
Goedlopende CLUB zoekt
nog een vlotte medewerk-
ster. Garantie en intern mo-
gelijk. Tel. 04499-3828.
STUDENTE gevraagd, leeft.
16 tot 21 jr., voor zat. of zon-
dags. Petit restaurant Max
Kerkrade. Tel. 045-454700.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
TIMMERLIEDEN voor werk
in Duitsland. Tel. 045-
-230045 of 04405-1236
b.g.g. 045-310348.
HULPVERKOOPSTER ge-
vraagd voor enkele uren per
week. Eygelshoven schoe-
nen b.v. Saroleastr. 23,
Heerlen. Tel. 045-711245.
Soll. na tel, afspr.
Zelfstandige VOEGER zkt.
compagnon. Dient in bezit te
zijn van alle benod. vesti-
gingspapieren. Aanm.
schrift. Berkelpln. 196, 6301
ZK Valkenburg, of 04459-
-1417, 18.00-20.00 uur
BIJVERDIENSTE: Witgoed
handel/reparatiebedrijf zoekt
net persoon als bijrijder op
bus voor plm. 2 dagen per
week. Br.o.nr. B-3951, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Gevr. POMPBEDIENDE ca.
18 jr. m/v. Autobedrijf Frings,
Brunssummerweg 136,
Landgraaf. 045-313744.
Nederlandse Avon CONSU-
LENTE wilt u meer verdie-
nen en groter assortiment
producten? 045-459033.
Gevr. zelfst. werkend KOK
voor dagzaak. Tevens
brood- en banketbakker.
Tel. 045-412174.
Hotel Restaurant Kasteel
Erenstein vraagt: KAMER-
MEISJES P.T. Afwasdames
P.T. Reacties richten aan:
De heer E. van den Noort
Oud Erensteinerweg 6,
6468 PC Kerkrade. Tel.
045-461333.

Onroerend goed te huur gevraagd

’l.OOO,- BELONING
voor degene die ons met direkte ingang van 8 april een

groot huurhuis met tuin aanbiedt in/nabij Heerlen.
Tel. 045-417381.

Te huur of te
koop gevraagd

zonnestudio
goede ligging.

Br.o.nr. B-4073 L.D. Post-
bus 3100. 6401 DP Heerlen.
Woonh. gevr. met tuin en
werkruimte in HEERLEN-Zd
Opkn. g.bezw. 045-219704

Jonge vrouw, zkt. zelfst.
woonruimte in Sittard of Ge-
leen. BELONING ’1.000,-.
Br.o.nr. B-4100, L-D, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Ruime woning met 4 slaapk.
en garage te h. gevraagd in
KERKRADE of omgeving.
Hogere huurpr. geen be-
zwaar, aanbied.: Paul
Crombag o.g. 04490-80087.

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.

Heerlen
Eikenderweg 88; 85 m2win-

kelruimte met volledige
onderkeldering (opslagruim-

te). Pr. ’ 1.100,- p.mnd.

Livac BV
Tel. 04490-10855
Tel. 045-220550

Sittard
Café

Ter overname aangeboden.
Inl. tel. 04490-17720 vragen

naar Dhr. J. Griep.
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te huur goedgel. JEUGD-
CAFÉ te Landgraaf, eigen
geld niet vereist, dir. te aanv.
Voor nadere ml. 045-
-317649, van woensdag t/m
zondag na 19.00 uur.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin geh. gestoff., hr.pr.

’ 900,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 of 043-216721.

Te h. HERZOGENRATH,
Kleikstr., winkelruimte of
kantoor/praktij kruimte,
nieuwbouw 82,5 m2a 12
dm, parkeermogelijkheid.
Tel. 09-49-2451-41993.
Te huur APPARTEMENT
centrum Heerlen. Inl. 045-
-711617.
Te huur ruime EENGE-
ZINSWONING, huurpr.

’ 750,-, huursubs. mog. Tel.
045-740915.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
HULSBERG te huur gestof.
boyenwoning voor 1 a 2
pers., all-in ’625,-. Tel.
04405-3018.
XERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartement 1e etage.
Ind. hal, wk., badk., 2 slpk's,
terras, berging, ’ 765,- p.
mnd. excl. Info 04742-3362.

Te h. LOODS met oprit 225m2, vloeropp. 150 m2, verd.
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, ’1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.

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

l^^_______.__-_-__H____n 'VODLPM- VANDEPAS *" \■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -— m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610

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

aankoopadvies en/of hypotheekadvies
045-750600

Van de Pas, de Makelaar van de koper!

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
Ind.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1e Verd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbad'en douche,
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
Tel.: 045-721134 of 045-224627.

Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout
Perfekthouse

Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15,
3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804.

Eerlijke prijzen!!!
Bouwpremie en dossier onze zorgen.

Financiering tot 125%
Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

Munstergeleen
Mairestraat 28, vrijstaand woonhuis

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

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

Bouwplannen?

Heerlen
Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg

van 748 m2tot 1400 m2. Prijzen vanaf ’ 102.000,- v.o.n.

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.
Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Meerssen
In het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.518 m2. Prijzen v.a./ 77.500,-v.o.n.
Simpelveld

Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 560 m2. Prijzen v.a./ 81.000,- v.o.n.

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 420m2. Prijzen vanaf ’ 52.000,- v.o.n.
Sittard

Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,
Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.460 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- v.o.n.

STEIN
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

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

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw
van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.

Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Brunssum - Centrum

’ 285.000,- k.k.
Doorvaartstraat.

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

Telefoon 045-717976.______
Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

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

Nog een aantal riante
Bouwterreinen

Te koop
Zandweg,
Heerlen.

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

043-254565.
Voor bemiddeling zoeken

wij met
Spoed

woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

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

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191. _
Snel en goed uw

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

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Indien U uw
Huis

Wilt verkopen
neem dan eens vrijblijvend

contact op met

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

Kerkrade

’ 85.000,- k.k.
Cafépand
met boyenwoning

Troost Onr goed
Heerlen

Tel. 045-717976.

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

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

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

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

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

045-319655.

Attraktief
Belegginspand

Door combinatie van kamer-
verhuur plus eigen woning.
Ind.: 6 kamers, 2 keukens, 1

badk. plus een zeer ruim
appartement met tuin en

eigen ingang.
Putstraat Sittard

Prijs n.o.t.k.
Tel. 04492-2044.

Schimmert
Vrijstaande woning a.d.

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

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

zolder. CV op gas. Prijs

’ 227.500,-. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak.
Nadere info:tel.o44o4-1582.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.
Te k. in centrum SITTARD
woonhuis met terras uiterst
geschikt voor verhuur aan 4
studenten, vr.pr. ’ 77.500,-
-k.k. Tel. 04409-2191.
Te k. in Bom WOONBOOT
25 m. x 5 m. geheel opge-
knapt, met 1500 m 2tuin/
weide. Inl. 04498-58328.
GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601.
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.
Te k. gevr. halfvr. WOON-
HUIS voor ouder echtpaar,
zonder steile trappen te
Bleyerheide-Kerkrade-Ey-
gelshoven met tuin pr.
’80.000,-/ ’115.000,-. 09-
-49-24071473.
Te Gulpen Aan de Oude
Akerweg 2 riante BOUW-
TERREINEN op uitst. woon-
stand met blijvend ver- en
vrij uitzicht, voor de bouw
van vrijst. bungalows, land-
huizen of villa's, opp. plusm.
855 en 970 m2. Frontbr.
resp. 30 en 37 mtr., pr.

’ 85.000,- en ’ 95.000,-
-k.k. Tel. 045-460399.
Te k. BOUWTERREINEN te
Gulpen. In het diepe Broek
voor vrijst. of aaneengesl.
bouw. Eigen bouw, vrije
sector. Opp. vanaf 400 m2,
prijzen vanaf ’ 46.000,-
-v.o.n. Tel. 045-460399.

CPrcrficicit:/ «f^p
Os Jungsje

Veul jeluksbei der Sjweyerpap en bedankt vuur al
Dieng Posluu

Vandaag ook de hele dag te zien op LD-TVH

25 Jaar
Proficiat

Christina en Jan Schiphorst

% ___r *> __"^_r'^

_________ \j_ j&Fjf^

Met jullie 25 jarig jubileum als trouwe en korreW*
bezorg(st)ers van ons Limburgs Dagblad. Het waren

wat kranten en heel wat kilometers!!!
Ed, Hein, Howard, John, Jan.

Hub

Bis morgen
Herman, Gertie, Jo, Annie,

Agnes en Leo
Dat weurd champagne

ooze direkteur is

Papa
gewore!

De peetooms en -tantes van
"De Ravensberg"

HEERLEN, Uterweg 116;
ruim herenhuis, gel. t/o
Schrieversheidepark. Inh.
plm. 450 m3, kelder 17 m3,
tuin 524 m2, cv.-gas. Ge-
schikt voor meergezins-
bewoning. Ind. beg.gr.; hal,
woonk., toilet, keuken,
douchecel, bijkeuken. 1e
Verd.; 3 slpks, badkamer m.
ligbad en toilet. 2e Verd.; 3
slpk's en toilet, zolder.
Achterom div, bergingen. Pr.
’115.000,- k."k. Tel.
045-210798
HEERLEN, St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis.,
zeer gunstig geleg. t.o.v.
centrum en scholen, bwj
1920, cv.-gas, leuk aangel.
terras. Ind: kelder, woonk.
met t.v.-hoek, open keuken
ca. 42 m2, openh. en par-
ketvl., veel veldbrand, mo-
derne grote badk., dakterras
3 slpks., waskamer, c.v.-
ruimte en vliering . Vraagpr.

’ 162.500,-kk Bel voor info/
bez. 045-213996.
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.
Te k. mooie eengezins-
woning 3 slpk., tuin met ber-
ging, geleg. nabij centr.
KERKRADE. Te bez. na tel.
afspr. 045-212671 na 17 uur

Hoera Hoera
Anja

wordt vandaag 20

Proficiat!
Pap, Mam, Jos enßg

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raa'
uw oude spulletjes 't sS
kwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer rfl
Tel. 045-719966.

HUIS met grond te koop]
vraagd omgeving He-1*Tel. 045-711617
T.k. vrijst. WOONH
Poststr.ll Schaestf
Landgraaf. Inl. 045-322?!
SITTARD, halfvrijst. wo|
met garage, bwj. 1969,'
afwerk., Poggenpohl K'
plav. vloer, 3 slpk., zd

’ 132.000,-kk. 045-4272---
Bedrijfsruimte

Jaarlijks beschikbaar
april tot nov. pracl'
SHOWROOM. Spoorsi
14, Centrum Heerlen. "725819/711040.
HEERLEN te h. Station
6, winkelruimte tot. opp
100 m2. Inl. 04490-4327!.

Woningruil
Woningburo DE Gö{
HOOP, Wagenstraat W
den Haag, tel. 070-364-'
Stort ’ 125,- voor 2 jaa'J
mnd.) geldig, op postij
rekening 39.59.588 t.n.vj
Goede Hoop. Per kwaj
ontvangt u dan <f
woningruilgids. Wonire
over geheel Nederland^'
Eengezinswoning met
slpk. en tuin te HOÉ'
BROEK (de Dem), 'woning of flat omgev. "Bekkerveld. 045-231377

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS TE HUUR

Heerlen, Weltertuynstraat 67,
Studentenappartementen met woon/slaapkamer, |

kitchenette, douche en toilet. Huurprijzen /-308,95 e"j
voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie mogH

vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.
Direct te aanvaarden.

Geleen, Burg. Lemmensstraat JJGerenoveerde kamers met medegebruik van douche
toiletten en keukens. Voorzien van c.v.

Huurprijzen va. ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot stCj
en servicekosten. Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer (ca. 22 m2) met medegebruik van doucni'

toiletten en keuken. Voorzien van c.v.
Huurprijs ’ 380,- mcl. ’ 80,- voorschot stook- en I

servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BY Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Brug?]
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN

Tel, kantoor: 045-417085. J
STUDENTENKAMER TE HUUR

Maastricht, Frankenstraat 184 I
Studentenkamer op de 1e verdieping met medegebJHj
van keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- rk
maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten

Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Inlichtingen en bezichtigingen

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

Tel. kantoor: 045-417085 J
Grote gemeub. KAMER te
bevragen na 14.00 uur,
Voskuilenweg 40, Heerlen.
Met spoed gevr. ETAGE of
woning in Roermond, te be-
reiken van 's morgens 10.00
- 14.00 uur, 04750 -17535,
vragen naar Snijders.
Centrum-HEERLEN, te n.
kamer in stud. huis.. 045-
-710029 of 455755.
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
HEERLEN-N, in vrij huis kl.
kamer met balcon. Gemeub.
t.h. ’285,- p/mnd. Inl. tel.
04459-1305.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.

Kamer te h. in VOErtfj
DAAL. Inl. na 19 uur °750229

Hobby/D.h_z.^
SCHUURTJES, tuinhuislj
kippe- en hondehokken. -.

le afm., reeds vanaf ’ 1'j
Houtbouw Übachs, EyÉfy
hovergracht 39, Kerkr^
Vink, tel. 045-460252._y
Te k. NAAIMACHINE VS
domatic, vr.pr. ’ 250,--
-045-444527. r

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS #$
hoven, 040-457080, *^sentijdse) verzilver 4
hoogste waarde, discrn
contant, gratis goed ,a<LjJ
voor daarna. Boschdijk^y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6



Meeste ministers willen niet tornen aan gemaakte afspraken

Patstelling overleg
EG over graanprijs

Van onze correspondent
JXEMBURG- De EG-landbouwministers zijn er in Luxem-

I(^g na vier dagen vergaderen niet in geslaagd de landbouw-Ijzen voor het komende produktiejaar vast te stellen. Het
fte struikelblok is de weigering van de meeste ministers, on-
F wie de Nederlandse minister Braks, om een betere prijs
I*>r het graan te aanvaarden.

'hd april praten de ministers in Brusselverder. Dan zal er een
eUw eindvoorstel van de Europese Commissie en de voorzit-

de landbouwraad, de ler O'Kennedy, op tafel liggen.
Vorstellen die nu zijn afgewezen, kwamen neer op verminde-
'g van de daling van de graanprijs met ongeveer vijf procent.
't voorstel kreeg echter om uiteenlopende redenen geen in-
6rnming van de ministers. Alleen Frankrijk, Engeland en
teraard lerland wilden het steunen.

De volledige patstelling is ontstaan,
omdat de EG-ministers niet bereid
zijn de tornen aan de eerder afge-
sproken maatregelen. O'Kennedy
herhaalde zijn eerdere voorstel om
de speciale heffing van drie procent
op graan voor de verbetering van de
afzet op de wereldmarkt, te halve-
ren. Maar dat is voor de ministers
niet aanvaardbaar, omdat de Com-
missie het inkomstenverlies voor de
EG wil opvangen door de garantie-
prijs voor graan met 4,5 procent te
verlagen.

Minister Braks heeft zich daar al
eerder tegen verzet, omdat dan de
aardappelboeren in Groningen, die
de heffing niet betalen, wel door de
prijsdaling getroffen worden. Dat
vindt hij onaanvaardbaar, omdat
die boeren in dezelfde streek (de
veenkoloniën) werken als de meest
bedreigde graantelers. Braks is al-
leen bereid om verlagingvan de hef-
fing te aanvaarden voor boeren die
bereid zijn een deel van hun grond
uit produktie te nemen door braak-
legging. Maar daar voelen de andere
ministers weer niets voor.

Minder moeite is er met voorstellen
van O'Kennedy om de akkerbou-
wers een hogere vergoeding te ge-
ven voor de opslag van hun graan,

terwijl ook de EG-garantieprijs al na
30 dagen in plaats van 120 dagen zou
worden uitbetaald. De prijsdalingen
zouden daarmee voor 2,3 procent
ongedaan gemaakt worden.

Aanpassing
De graanboeren in Nederland zou-
den bovendien profiteren van een
aanpassing van de zogenaamde
groene koers van de Franse frank,
de speciale wisselkoers die in de
Europese landbouw gebruikt
wordt. Omdat de prijs van de Ne-
derlandse graanprodukten groten-
deels wordt bepaald door de graan-
prijs op de Franse markt - het
broodgraan in Nederland komt vrij-
wel geheel uit Frankrijk - zou de
prijs hier zon twee procent beter
kunnen worden.

Braks en de meeste andere minis-
ters zijn niet bereid te tornen aan de
in 1988 afgesproken automatische
prijsdaling van drie procent, zodra
de graanproduktie in de EG de
drempel van 160 miljoen ton over-
schrijdt. Dat is nu het geval. Men
ziet dit als enige effectieve middel
om de produktie te beperken.

Veeg uil pan
Ook Braks is een groot voorstander
van die maatregel. Omdat hij echter
ook pleitte voor maatregelen om de
pijn voor de boeren wat te verzach-
ten, kreeg hij van O'Kennedy een
veeg uit de pan. De ler verweet hem
wispelturigheid. Omdat de automa-
tische prijsdaling door de EG-rege-
ringsleiders is afgesproken, moeten
die zich volgens O'Kennedy daar
dan ook nog maar eens over buigen.

Onderzoek
In 1985 begon Granada Television
de zaak te onderzoeken. Bij het on-
derzoek trad Chris Mullin, die al
acht jaar lang het vermoeden had
dat zes onschuldige mensen waren
veroordeeld, op als adviseur. Mullin
is nu een parlementslid voor de op-
positionele Labour Partij, toen was
hij een freelance journalist bij de
Daily Mirror.
Nog in datzelfde jaar zond Granada
een programma uit dat grote op-
schuddingveroorzaakte. De zes ver-
dachten, zo bleek, waren op het po-
litiebureau ernstig mishandeld. Ze
waren geslagen, geschopt en met
het hoofd onder water gehouden.
Het was onder invloed van dit poli-
tiegeweld dat vier van hen een 'be-
kentenis' hadden getekend.

Tijdens het programma van een uur
werd ook de scheikundige test nog
eens overgedaan die sporen van ni-

tro-glycerine op de handen van
twee verdachten had aangetoond.
Met de test, zo bleek, kon alleen de
aanwezigheid van nitraathoudende
stoffen worden aangetoond. Maar
nitraathoudende stoffen zitten ook
op bijvoorbeeld speelkaarten. En
wat hadden de mannen in de trein
naar Heysham gedaan? Gekaart
dus.

In december 1986 zond Granada op-
nieuw een documentaire uit, geti-
teld 'A Surprise Witness' (Een Ver-
rassingsgetuige). De getuige was
een voormalige politieman die tij-
dens het verhoor dienst had gedaan
op het politiebureau van Birming-
ham. De ex-agent bevestigde alle
vermoedens over de mishandelin-
gen.
Op grond van al het, nieuw aange-
dragen bewijsmateriaal besloot mi-
nister Hurd van binnenlandse za-
ken de zaak voor te leggen aan het
Hof van Beroep. Maar na alle be-
trokken nog eens gehoord te heb-
ben, sprak opperrechtter Lord
Lane: „Hoe langer deze zaak duurt,
des te meer raakt het Hof ervan
overtuigd dat het oordeel van de

jury (in 1975) terecht was. We twijfe-
len er niet aan dat de veroordelin-
gen solide en bevredigend waren."

Woensdagavond deed Granada Te-
levision de zet die de autoriteiten
schaakmat zou moeten zetten: het
publiceerde de namen van de wer-
kelijke daders. Sommige critici, zo-
als Labour-parlementariër Tony
Berm, vonden dat Granada daarmee
over de schreef ging. De journalist,
zo meende Berm, mag niet op de
stoel van de rechter plaatsnemen.

Brunswijk
De rol van Brunswijk is onduide-
lijker. Is hij werkelijk een drugs-
bestrijder, zoals hij zelf graag zegt,
of probeert hij ook zijn slag te
slaan, ten koste van Bouterse of
misschien met diens toestem-
ming? Bizar is wel dat Brunswijk
eerst met vertoon van macht en
geweld (twee doden) werd gear-
resteerd en vervolgens door Bou-
terse werd vrijgelaten. Volgens
gouterse omdat de regering hem
hierom schriftelijk had gevraagd.
Op de persconferentie, die aan zijn
vrijlating vooraf ging, zegde
Brunswijk alle medewerking toe
aan het justitieel onderzoek naar
drugshandel in Suriname. Hij zou
ook bereid zijn de autoriteiten
daarvoor de weg in het binnenland
te wijzen. Wel liet hij blijken geen
vertrouwen meer te hebben in de
regering, terwijl hij toch werd op-
gepakt door de militairen. Ronduit

merkwaardig is dat, terwijl werd
verwacht dat hij onmiddellijk na
zijn vrijlating naar Moengo zou
vertrekken, hij eerst nog twee uur
lang bij Bouterse op bezoek was.
Waarnemers zeiden dat van een
gespannen sfeer tussen de twee
mannen tijdens de persconferen-
tie niets was te bespeuren. Ook dat
geeft te denken.

Transport
Brunswijk werd gearresteerd na-
dat hij zondag in Paramaribo had
gezegd vorige week in Oost-Suri-
name een drugstransport te heb-
ben onderschept, waarbij hij dui-
zend kilo ruwe cocaïne in beslag
nam. De cocaïne, die in een vlieg-
tuigje uit Colombia werd ver-
voerd, zei hij aan de autoriteiten te
willen overhandigen.
Het leger, dat zelf herhaaldelijk in
binnen- en buitenland is beschul-
digd van betrokkenheidbij drugs-
handel, gaf echter te kennen juist
het Junglecommando te verden-
ken in deze affaire.
Bouterse zei te vrezen dat als deze
belangrijke cocaïnezaak niet op de
juiste wijze wordt aangepakt, al
het bewijsmateriaal zal verdwij-
nen.

Volgens Bouterse moet er een ein-
de komen aan de 'verdachtmakin-
gen vanuit het buitenland' dat het
nationale leger bij cocaïnehandel
is betrokken. „Dit is een gouden
kans om de koe bij de horens te

nieuws
analyse

pakken" en te bewijzen dat Suri-
name geen drugsland is. Het ge-
bied moet van oost naar west, van
hectare tot hectare worden uitge-
kamd, aldus Bouterse.

Regering VS
Ook Amerikaanse regeringsfunc-
tionarissen geloven, dat Suriname
een van de landen is, die door in.
het nauw gebrachte Colombiaanse
drugsbazen wordt gebruikt als
tussenstation bij de doorvoer van
cocaine naar Europa en de Ver-
enigde Staten. Zij menen dat Suri-
naamse militairen bij deze handel

betrokken zijn. Die militairen zou-
den volgens de Amerikanen een
cocaïneraffinaderij beheren bij de
Afobakadam, 100 kilometer ten
zuiden van Paramaribo. Brazi-
liaanse agenten, die de fabriek
hebben ontdekt zijn, zo menen de
Amerikanen, vermoord.
Voorts wordt volgens de VS-func-
tionarissen Haïti als een tussen-
stop gebruikt bij de smokkel van
de in Suriname geraffineerde coke
naar de VS. Daarbij zou met name
het kantoor van Surinam Airways
in Port-au-Prince, de hoofdstad
van Haïti, betrokken zijn.
Dat Surinaamse militairen inder-
daad een rol spelen in de drugs-
handel kwam voor het eerst aan
het licht in 1987, toen in Florida
Etienne Boerenveen, een hoge Su-
rinaamse militair en een goede
vriend van Bouterse, werd gear-
resteerd.
Hij bleek in een val van de Ameri-
kaanse drugsbestrijdingsdienst
DEA te zijn gelopen. Tijdens het
proces tegen Boerenveen werden
video-opnamen getoond, waarop
was te zien hoe de Surinaamse mi-
litair zijn land aanbood aan ge-
heim-agenten, die zeiden namens
een grote drugssmokkelaar op te
treden.

De video-opnamen suggereerden
verder, dat Boerenveen opereerde
met medeweten van Bouterse.
Tenslotte werd ook toen al een
verband gelegd met een kantoor
van Surinam Airways. Een van de
mede-gearresteerden werkte op
het kantoor van Surinam Airways
in Miami.
Een kleine twee jaar geleden was
het de Newyorkse officier van jus-
titie Sterling Johnson, die in Suri-
name zei, dat het land een door-
voerhaven voor cocaïne was ge-
worden. Dat werd destijds ten stel-
ligste ontkend door premier Ar-
ron.

binnen/buitenland

'Stadsbestuurders drijven teveel zin door

'Niet-stemmers laken
gevestigde politiek

Van onze correspondent
- Niet-stemmers en

stemmers (centrum-democra-
zijn boos op de gevestigde poli-
Een en ander blijkt uit een tele-

sch onderzoek in Haarlem,
'aan door honderden kiezers
ti deelgenomen.
tien politieke kopstukken wa-
door de redactie van Haarlems
Iblad uitgenodigd om via de tele-
-1 in contact te komen met 'thuis-
'ers' en CD-stemmers. Via de
W was het publiek opgeroepen -
Sn niet anoniem - hun stemge-
-8 bij de laatste gemeenteraads-
'iezingen toe te lichten. De poli-
kregen zon 300 Haarlemse bur-saan de telefoon. Vooral de niet-
Imers wilden dit keer beslist
f Van zich laten horen.
pitiek die de politici te verwer-

door, zonder te luisteren naar de
mening van de bevolking. De amb-
tenaren in het stadhuis reageren al
even bot en harteloos. Brieven naar
de gemeente blijven dikwijls on-
beantwoord. Het contact tussen
burger en bestuurder is volgens de
niet-stemmers de laastste jarenver-

ken kregen, was niet mals. Een loren gegaan. Velen hebben het ge-
greep uit de verwijten: de stadsbe- voel niet meer mee te tellen in de
stuurders drijven te veel hun zin stad.

Veel bellers voerden aan dat het be-
leid om buitenlandse vluchtelingen
op te vangen kwaad bloed heeft ge-
zet, ondanks dat men deze vluchte-
lingen best een plek onder de Ne-,
derlandse zon gunt. „Maar de be-
leidsmakers vergeten dat er ook nog
andere mensen in ons land rondlo-

pen." Voor dié mensen, die ook
moeten sappelen, gebeurt helemaal
niets, zo werd aangevoerd. Politici
zouden zich niet uitsluitend op be-
leid voor etnische minderheden
moeten concentreren, maar ook
meer aandacht moeten hebben voor
de problemen van Nederlanders die
met deze groepen samenleven, luid-
de een meer algemeen kritiekpunt.
Dan zou de wrevel die nu groot ge-
noeg bleek om de CD aan een zetel
te helpen,wellicht wegebben.

Tal van hen die meldden op deze
partij te hebben gestemd, zeiden in
het telefoongesprek met de Haar-
lemse politici zich toch ongelukkig
te voelen. Met de racistische pro-
grammapuntenzijn ze het niet eens.
Het merendeel ziet die stem voor de
CD dan ook als een signaal aan het
adres van de gevestigde politiek.

Land ontwikkelt zich steeds meer tot 'cocaïne-republiek '

Suriname in greep van de drugs
j.6recente ontwikkelingen in Su-
u^me rond Bouterse en de arres-

\t (je (en daaropvolgende vrijla-
',ftS) van Brunswijk en diens
L°fidst' van duizend kilo cocaïne
Jjlnen alleen verklaard worden
l' de steeds grotere rol, die hetJ speelt in de internationale

Nu de Amerikanen
/ v?er de feitelijke machthebbersy in Panama, dat onder de toen-Slige president Noriega vaste, et op de drugsmarkt had en ook

Vq drugsoorlog in Colombia in het
ta Clr^eel van de regering in Bogo-
L '_kt te worden beslist, is dieJjldel op zoek naar nieuwe door-

Iïfe- en produktiecentra. Het ziet
t^ laar uit, dat het oog van de in-i^ationale drugsmaffia daarom
l) °P Suriname is gevallen.t^e ongunstige politieke en econo-j 'Sche ontwikkelingen van de
fl- t

te jaren hebben ertoe geleid
het bankroete Suriname met,y onduidelijke politieke verhou-

steeds belangrijker is ge-
erden in de internationale drugs-

en -jan me)- name 0p netl^ein van de cocaïne. Wie de
tLofdrolspelers in dit-drugsschan-
'ijk 2^n' staat noë net onomstote-tyjf yast, maar er zijn sterke aan-
lit^ir>gen in de richting van de mi-
l^ lre bevelhebber Desi Bouterse.

ovember vorig jaaral bleek uit
van een geheime bij-

,je van de Kamercommis-
hej^°or de inlichtingen en veilig-
fJ^sdiensten, dat de Nederlandse
tiarpiing Descnikt over bewijzen
tn fi°uterse in nauw contact staat,
6n lnternationale drugshandela-

Va ' |^et bewuste verslag spreekt. n bewezen en vermoede ban-

den van genoemde legerleidermetdiverse bij drugshandel betrokkenpersonen; banden die zich uit-
strekken van het Zuidamerikaan-
se continent en het Caraïbische ge-
bied tot de VS en West-Europa,
waaronder Nederland.

Onthulling
Chris Mullin, die tegenwoordig op
dezelfde Lagerhuisbankjes zit, ken-
de de namen al veel langer. Hij was
het met Berm eens: Granada had de
identiteit van de daders* niet mogen
onthullen.
Zelf kwam Mullin gisteren met een
geactualiseerde herdruk van zijn uit
'86 daterende boek 'Error of Judge-
ment' (Beoordelingsfout) op de
markt. In zijn herziene uitgave pu-
bliceerde Mullin een document dat
eigenlijk nog onthullender was dan
twee uur Granada-documentaire.
Het document, afkomstig van een
anonieme politiebron, toonde aan
dat de autoriteiten eind 1975 al wis-
ten wie de echte daders waren.
Vandaag is het precies 15 jaar, 4
maanden en 8 dagen geleden dat de
'Zes van Birmingham' de celdeuren
achter zich in het slot hoorden val-
len.

cees van zweeden

Wantrouwen
Maar het' Amerikaanse wantrou-
wen ten opzichte van Suriname
bleef bestaan. Eind vorig jaar ci-
teerde het persbureau Reuter
Amerikaanse functionarissen die
zeiden te vrezen, dat Suriname op
weg was een belangrijke door-
voerhaven voor drugs te worden.
Die vrees is te begrijpen. De Ame-
rikanen menen dat Suriname, als
weinig stabiel land, een makkelij-
ke prooi is voor Colombiaanse
drugshandelaren die zich het afge-

lopen halfjaar genoodzaakt heb-
ben gezien hun smokkelroutes
naar de VS te herzien.
Een van dieroutes, via Panama, is,
sinds de Panamese dictator Norie-
gaeind vorig jaar doorAmerikaan,
se troepen werd gearresteerd, af-
gesloten. In Peru en Bolivia, en
vooral in Colombia, is verder de
opsporing van drugsproducenten
krachtig toegenomen.
Berichten dat Suriname een rol
speelt bij de cocaïne-handel ko-
men overigens ook uit Brazilië. In
juni vorig jaar werd daar een rap-
port gepubliceerd waarin staat dat
cocaïne uit Suriname via Belem,
in de Braziliaanse staat Para, Bra-
zilië zou binnenkomen.
Ook de voormalige Surinaamse
minister van Defensie Michel van
Rey ziet cocaïne als de voornaam-
ste oorzaak van de huidige moei-
lijkheden. „In Suriname is enkele
jaren oorlog gevoerd om het her-
stel van de democratie in het land.
Dat hebben we kunnen oplossen.
Maar tegen deze nieuwe oorlog om
de cocaïne sta je als volk machte-
loos. Daarbij tellen democratie of
mensenlevens niet. Daarbij tellen
alleen het geld en het recht van de
jungle en daar spelen hele andere
machten een rol", zo meent Van
Rey. En dat lijkt een juiste consta-
tering. In een land waar de samen-
leving de afgelopen jaren met zo-
veel tekorten is geconfronteerd,
zijn mensen ontvankelijk voor de
verleiding van de coca-dollars.
Want voor de meeste mensen
stinkt geld - ook al is het afkomstig
van misdaad, nu eenmaal niet.

peter stiekema

Allen IRA-leden — Granada-tv: zes veroordeelden onschuldig
Namen van 'echte' daders

inferno Birminghamonthuld
LONDEN - De radicale Labour-par-
lementariër Tony Berm had de mi-
nister gevraagd de uitzending op de
Britse televisie te verbieden. In de
lerse Republiek was een beroep op
de rechter gedaan om het program-
ma van de buis te houden. Maar
woensdagavond konden miljoenen
leren en Britten tochkijken naar de
geruchtmakende documentaire
waarin de namen van 'vier moorde-
naars' werden onthuld.

„Wie pleegde de bomaanslagen in
Birmingham?" was de titel van de
gedramatiseerde documentaire van
Granada Television. Het antwoord
werd aan het einde van de 104 minu-
ten lange uitzending gegeven: Sea-
mus McLoughlin, Michael Murray,
James Gavin, Michael Hayes en een
vijfde, anoniem gebleven man. Het
bijzondere van de onthulling was
dat de vier genoemdemannen, allen
IRA-leden, vrij rondlopen in Du-
blin. Het verbijsterende ervan was
dat zes anderen, geenvan allen IRA-
leden, al zestien jaar achter de tra-
lies zitten voor aanslagen die zij
(waarschijnlijk) niet pleegden.

Op een sombere novemberdag in
het jaar 1974 explodeerden kort na
elkaar twee bommen in pubs te Bir-
mingham. De IRA had gewaar-
schuwd, maar slechts zes minuten
vantevoren. Toen de rook was opge-
trokken, werden 21 doden en 162
gewonden geteld - een triest record.
Vijf lerse mannen werden enkele
uren later door de politie gearres-
teerd. Zij waren per trein onderweg
naar Heysham, vanwaaruit ze de
boot naar het Noordierse Belfast
wilden nemen. De mannen wilden
daar een begrafenis bijwonen. Een
zesde verdachte werd de volgende
dag opgepakt.

Onderzoek van hun handen door
een chemicus van de politie wees
uit dat twee van de mannen wellicht
in aanraking waren geweest met ni-
tro-glycerine, een vloeistof die ge-
bruikt wordt bij de vervaardiging
van bommen. Na enkele dagen van
politieverhoor tekenden voorts vier
van de zes verdachten een bekente-
nis.

Na een proces van 45 dagen werd
het zestal op 9 juni 1975 schuldig be-

vonden. Elk van de mannen hoorde
21 maal levenslang tegen zich uit-
spreken.

" Beeld uit de opzienbarende documentaire 'Who bombed Birmingham?', die woensdagavond in
Groot-Brittannië werd uitgezonden en waarin Granada Television de namen van de vier 'wer-
kelijke' daders van aanslagen op pubs in Birmingham bekendmaakte. Het geweld kostte aan 21
mensen het leven. De aanslagen werden in november 1974 gepleegd. De vier vermeende daders,
allen IRA-leden, lopen vrij rond. ln de documentaire stelt 'Granada' dat vier van dezes veroor-
deelden die een levenslange straf opgelegd kregen, onder invloed van politiegeweld een bekente-
nis hebben afgelegd.
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Menu-surprise

Verrassingsmenu opgebouwd
uit seizoensprodukten

’ 55,- p.p.

Inclusief wijnen

’ 75,- p.p.

RcstHurnifl Chapcau Molon
is geopend van dins. i m _<>n
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Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

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

Woonkamertegels
i ’ 24,50 per m 2

' Laanderstr. 47, Heerlen. TeL 045-715544.

Blokhutten

i ii! ■■■■ ■■?11 ■■ ■■ |g£
" Tot 20% korting

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

Tel. 045-213877 (achter Hershi)
KANTELDEUREN, roldeu- BETONKLINKERS sierbe-
fen, 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 Te k. rollen DAKLEER metcompl met zender voor uw f zonder |eis| t kunst.auto. Fa Straten Eijkskens- vezel verwerkt

y
va. f 25,--weg 18, Geulle. 043-641044 per ro| Te k watervas/e p,a.

Kanteldeuren en rolluiken ten 2.44x1.22. 04490-15338
bestellen? STRATEN Voer- Te k. gebr. ijzeren en houten
endaal bellen. Ook voor in- BALKEN, grote lichtkoepels,
dustne. Tenelenweg 8-10. bielzen enz. Matrak Nuth.
Tel. 045-750187. 045-243736.

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

j Vrijblijvende prijsopgave.
Snelle en VAKKUNDIGE re- VROKO voor Uw koelkast
paraties van al uw TV- en en diepvriesreparaties.
Hifi-toestellen zonder voor- 045-441566 17 u. 461658.
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven. Transacties
Tel. 045-352727. Z , ,

■ Ter overname aangeboden
TV VIDEO reparatie. Zonder FRITURE. Tel. 045-243900
ïroorrijkosten. Görgens. In- Ter overname aangeb. weg.«Justneterr. Abdissenbosch- gezondheidsredenen: zeerLandgraaf. Tel. 045-314122 mool goed |opend RT.
Diepvries- en KOELKAST- NESSCENTRUM, lage
FiEPARATIE zonder voorrij- huur. alle voorzieningen,
kosten. Bel Geleen 04490- Br.o.nr. B-4091 L.D. P05t-
'45230. Service binnen 24 u. bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Te k. PAARDENTRAILER.
Tel. 04493-2715. De Koumen 124, Heerlen.
Te k. dragende Belg. W. Te koop HANSA pootaard-
ZOOGKOEIEN en Belg. 81. appelen, NAK gekeurd. Tel.
stieren, leeft. 6 mnd. Tel. 04763-1496.
D445°-1532' Te k. 1 D-PONY. Tel.
Te k. Visser STORTBAK 04493-2374.
met zeefketting i.z g.st. J. Te k - Oostenrijkse bood-tóf'Tf.??' Hu,sberg' Tel schappenwagentjes (antie--04405-1357 ke KOETSJES), vr.pr.
Tek. UNIMOG 411, i.z.g.st., ’3.500,- en ’2.700,-. Tel.
tel. 04490-13377 na 19 uur 045-444294.

Auto's

Beter bij Kerp:
BRINJ< trekhaken - fietsendragers - fietsimpehals

automatten - autohoezen - caravanspiegels
kinderautogordels en zitjes

het complete BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma
(tevens inbouw)!

_\

In de Cramer 31, Heerlen
Telefoon 045-716951

All Round Garagebedrijf
biedt aan:

Uitlaten
(tegen zeer scherpe prijzen)

Trekhaken
Gratis montage of 35% korting

Banden
MATEN:

' 145Xl3’ 78,-;' 155Xl3’ 81,60; * 175/70Xl3’99,50
Deze prijzen zijn inclusief BTW, balanceren en montage.

Spekhouwerstraat 10A. Voerendaal. Tel. 045-750168.

Alfa 90
2.0 motronic, maart '88, km.st. 46.000.

Automobielbedrijf E.A. Kozole BV
Edisonstraat 23. Schaesberg. Tel. 045-321088.

Occasionshow
30 en 31 maart

* keuze uit meer dan 50 gebruikte auto's
* vrijblijvende offertes en taxaties

* gunstige financiehngsvoorwaarden
Showdagen: vrijdag 10.00-18.00,

zaterdag 10.00-17.00 uur.

■ !..,'-=«. m=I:.H.M .IJ
_^. O.L. Vrouwestraat 89

__
JS Tel. 045-453030 @_

Smad
Auto Occasion-

driedaagse
In 't Mccc te Maastricht

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

driedaagse gehouden. Alle grote BOVAG-dealers
uit de omgeving zijn aanwezig en presenteren

samen meer dan 300 occasions in alle soorten en maten.

Openingstijden: vrijdag 30 maart van 16.00-21.00 uur en
zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 10.00-18.00 uur.

Gratis toegang.
Ruime parkeergelegenheid.

Occasionshow
125 Top-Occasions

30 maart
van 14.00 tot 21.00 uur

31 maart
van 10.00 tot 17.00 uur

Rodahal. Kerkrade
Occasion-weekend
Bij aankoop van een occasion v.a. ’ 7.500,- ontvangt u

Philips radio/cassetterecorder type 552
(inclusief diefstal-slede) ’ 630,-
Luxe sierwieldoppen ’ 110,-
Luxe vloermatten ’ 120,-

TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

yy^^T—C—_____!

Occasions beneden ’ 10.000,-
Renault4FCombi ’ 2.900,-
Ford Fiesta ’ 3.700,-
Lada2lo7 ’ 3.900,-
Peugeotsos ’ 5.500,-
Mitsubishi Sapporo aut ’ 5.750,-
Opel Kadett Berlina ’ 5.900,-
Renault 18 station TL ’ 6.750,-
Renault9TL ’ 6.750,-
Skoda 120LS ’ 6.900,-
Lada 1.3 ’ 6.950,-
Fiatßitmo6o ’ 7.250,-
Peugeot3osSß ’ 7.750,-
Hyundai Stellar ’ 7.900,-
Renaultl BTD Diesel ’ 7.900,-
TalbotSolara ’ 7.900,-
Volvo 340 L 2.0 CC ’ 7.950,-
Renault 18 Stationcar ’ 7.950,-
Renault 9 GTL ’ 7.950,- .
Ford Escort Ghia ’ 7.950,-
Flenault 9 GTD Diesel ’ 7.950,-
Renault 11 GTL ’ 8.500,-
RenaultöTC ’ 8.900,-
Opel Ascona 16S ’ 8.900,-
Citroën CX GTI ’ 8.900,-
Renault 9 automaat ’ 8.900,-
Peugeot3os ’ 8.900,-
RenaultlBGTS ’ 8.950,-
RenaultsTL ’ 9.750,-
RenaultöLeCar ’ 9.750,-
RenaultH GTD Diesel ’ 9.750,-
Opel Ascona 1.3S ’ 9.900,-
Ford Escort 1.1 Laser ’ 9.900,-
CitroënVisallooßE ’ 9.900,-
Opel Corsa 1.3 Berlina ’ 9.990,-
Renaultll GTLS-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.

Te koop
Daihatsu Rocky

4 w.d., 2,8 Turbo Diesel, verhoogd dak, bwj. '89.
Toyota S Pers.bus, luxe uitv. bwj. '86; VW Golf GTI '83;

VW Golf, wit '83; Opel Kadett Caravan 1600 S, 5-drs. '82;
Opel Kadett Caravan 13 S, 5-drs. '82; Mercedes 300D 79.

Inruil en financ. mog.; volledige garantie. Autobedrijf
J. Horsch, Rötscherweg 54, Landgraaf. 045-316696.

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.

Kies voor klasse!!!
Kies Honda!!!

ACCORD nieuw overjarig!!
Duizenden guldens voordeel!!

Prelude 2.0 EX, nieuwste type!! rood 1988
Accord 2.0 zilvergrijs, LPG, mooi 1986
Aero-deck EX 2.0 stuurbekr. enz. 50.000km 1987
Prelude 1.8 EX st.bekr. sch.dak witf 12.500,- 1983
Prelude automatic, beige, apart mooi! 1982
Prelude zilver, zeer mooi, ’4.350,-!!! 1980
Integra 1.5 wit, als nieuw! 14.000km 1988
Civic 1.51 Demo wit! 1990
Civic 1.3Luxe beige, 36.000km 1987
Civic 1.3Luxe wit, 65.000km 1985
Civic 1.3 Luxe blauw, 89.000km 1984
Civic 1.4 GL grijs, 25.000 km 1988

Inruil, keuring, financiering, APK, Top-Serviceü!

Crombag Auto's B.V.
04490-46260

Geleen, Rijksweg Zuid 236-240

Wij hebben de Fiat 500 die u zoekt.

"Seconda - Mano"
Tel. 043-640425. Fax 043-640478.

Ford Scorpio
2.0 CL, mei '86, km.st. 71.000

Automobielbedrijf E.A. Kozole BV
Edisonstraat 23, Schaesberg. Tel. 045-321088.

Fprd Siërra 2.0 GL, 1987
wit, 5-deurs, 36.000 km., 1e eig.

méÊÊÊSiU: B3_l___=
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000.

Peugeot 205 XRD, dcc. 1987
grijs kenteken, wit, 89.000 km., 1e eig.

Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000

Toyota Landcruiser
2.4 HTD bwj. '86, alle extra's, pr. ’ 25.000,-. 045-460087
tussen 9.00-18.00 uur. Holtskuilenstr. 29, Eygelshoven.

Volvo 360 GLT Sedan, 1987
rood, 50.000 km., div. extra's

Volvo 360 Special, 3 drs., 1985
blauwmetallic, 1e eig., div. extra's.

Volvo 340 DL 1.7, 5 drs., 1987
wit, 58.000 km., getint glas

Volvo 440 GL injection, 1989
Lavendel metallic, 20.000 km., div. extra's

Volvo 740 GLE automaat, 1985
zilvermetallic, schuifdak, 120.000 km.

Ê-ÊLWaMh: ~a=<;K<;r__ii_.=

Strijthagenweg 123, Kekrade. Tel. 045-458000.

Leijenaar's Autocentrale
biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto's met Bovag-
garantiebewijs en VVN gekeurd. Mitsubishi Pajero 2500
Turbo Diesel 45.000 km '87; Mercedes 190 Diesel 68.000
km '88; Opel Omega 1.8 Stationcar '87; Kadett HB 1.3 S
'87;Kadett 1.6 Diesel GL Sedan (koffer) '87 ne LS '87; As-
cona 1.6 HB '87; Ascona 1.6 Diesel Hatchback '87; Ascona
1.6 HB Luxus '83; Ascona 1.6 Diesel '82; Opel Corsa 1.2
Luxus TR 2-stuks '83; Kadett Caravan 1.6 Diesel '85; Ka-
dett HB 1.2 S '81; VW Jetta 1.6 met LPG Sedan '86; VW
Golf 1.6 Diesel C '85; VW Golf GTI nieuwtype '80; VW Golf
Caddy 1.6 Diesel met verhoogd polyester opbouw '86; Vol-
vo 740 GL div. opties '85;Audi 80 1.8 GLS Sedan '84; Ford
Siërra 2.3 Diesel GL 5-drs. stuurbekr. schuifdak '87; Ford
Siërra 2.0 CL 5-drs. '87; Ford Escort Estate 1.6 Diesel CL
5-drs. '87; Ford Escort 1.3 Laser Sedan '84; Ford Escort
1.6 Luxus Sedan '83; Ford Escort 1300 Station 5-drs. '85;
VW Golf 1.8 inspuit '87; VW Kleinbus voor pers.vervoer

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

* VVN-milieukeuringen * Compleet auto-onderhoud
* Taxatie en schadeherstel * Verkoop van nieuwe en

inruilauto's. Leijenaars autocentrale, Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek. Infolijn: 045-212091, ook na 18.00 uur.

Ford Escort
1.6 D, bwj. '88, grijsmet.,

veel access. vr.pr.

’ 19.900,-. Tel. 04454-2478

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

’ 10.000,-
Kerres b.v.

Dom. Mynstr. 25, Kerkrade
Tel. 045-452424

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
VW Golf Manhattan '89
Honda Prelude EX '83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Daihatsu Charade 13i '89

BMW 320iaut. '86
Renault Fuego GTLL '86

Honda Integra '86
Opel Rekord 2.3D combi '86
Opel Corsa 12 S Swing '85

Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Audi '80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Fiesta KR 2' '82
Ford Escort 1.6 '83

Ford Escort XR3 '81
Fiat Uno 45 '86

Lada Samara '87
Mercedes 300 TD combi '81

Honda Civic '81
Citroën Visa '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86

BMW 316 4-drs '87
Opel GT '69

Opel Kadett 1.6 D '83
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Rekord Combi '83

Opel Rekord 2.0SCombi '81
Mercedes 200 B '82

Ford Taunus Combi '82.
Terrein- en
bedrijfauto's

lsuzu Trooper Turbo '88
Mitsubishi L 300 verh.

en verl. '85
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,- t/m

’ 1.500,-. Reeweg 112 (Ind.
terr. Abdissenbosch) Land-

graaf. Tel. 045-321810

520iantrac.met. 3/88
525i diamantzw. met. airco
alu. velgen 68.000 km 3/88;
325idiamantzw. alu. velgen
sportuitv. 68.000 km 3/87
320ibronsmet. alu. velgen

mistlampen 40.000 km 6,86
316imalachitgr.met., alarm
centr. vergr. 22.000 km 4/88

730iaut. malachitgr.met.
45.000 km als nieuw 4/87

Kera
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
Citroën BK 19 TRS Break
'86 en '88; Citroën Visa 11
RE '85; Fiat Uno 60 S '86;
Ford Escort 1.1 '85; Ford

Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Ford Escort
1.4 CL 5-drs. '86; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '86; Ford

Fiesta 1.1 S '88; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Nissan Sunny
5-drs. Caravan '83; Peugeot

205 KR '86; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD

Break '88; Seat IbizaGL '86;
Saab 900 86; Toyota Co-

rolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Starlet '87; Volvo
340 DL 3-drs. '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. '86;

Volvo 240 DL met LPG '88;
Opel Veetra 5-drs. '89.

Uiteraard hebben wij 'n rui-
me keuze in ons eigen merk._

Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
T.k. 4 Goodyear GT7O BAN-
DEN m. orig. velgen v. Golf
GTi tot '83, 2 x gebr. ’ 400,-.
Tel. 045-413594.
BMW 318 i, ALPHINE, kl.
rood, bwj. '81, vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 045-422000.
Te k. VOLVO, wit, 340 GL,
bwj. '82, 5-drs. Tel. 045-
-712176.
Te k. 2 CV 6. bwj.79, APK
t/m aug. '90, tel 04405-2227
Voor de liefhebber! Van
part. te koop in uitstekende
staat verkerende CITROËN
DS 19 special, bwj. 74,
kleur beige/wit, APK ge-
keurd t/m maart '91, vraagpr.
\f 13.000,-. Tel. 045-242771

Te koop Ford FIESTA 1100
Bravo, i.z.ast., bwj. '84, pr.
’8.500,-. Tel. 045-411216.
Peter Schunckstr. 450
Heerlen.
Te k. SUZUKI Jeep Cabrio
nw. mod.'B3 i.z.g.st.
’7.950,-. Evt. mr. 045-
-453572.
Te k. PORSCHE 924 met
uitneembaar Targadak, bwj.
'80, in nieuw staat, inruil mo-
gelijk. Tel. 04454-1632.
Te k. SIMCA 1308 GLS, bwj.
'80, APK tot 4-'9l, i.g.st., vr.
pr. ’ 1.600,-. Tel. 04490-
-31770. Vrijdag na 11.00uur.
Te k. t.e.a.b. VOLVO 244
GL, voor liefhebber, bwj.'7B,

1zeer luxe uitv., met lopende
def. motor. 04498-55255
MAZDA 626van 2e eig., km.
st. 87.000, bwj. '79, verkeert
in nieuwst., vr.pr. ’ 2.450,-.
Tel. 04490-11757.
Koopje! ALFA Sud 1.5 Ti,
bwj.'B2, met APK, vr.pr.
’2.500,-. Ganzeweide 101,
Heerlen.
Te k. Alfa SUD, bwj.'Bo 1.5
Super, APK, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-423278.
Te k. Alfa GIULIETTA 1.6,
kl. blauwmet., APK, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-635034,
na 9.00 uur.
Voor de liefhebber ALFA 75
turbo, zwart, bwj. 01-'B7,
75.000 km. Een bod doen
kost U slechts een telefoon-
tje! 04490-24121, ma. t/m
vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond, na 14.00 uur.
Te k. gerest. Alfa Romeo
SPIDER, '75, rood, plus
APK, plus tax.rap. vr.pr.
’12.500,-. Tel. 045-455267
na 17.00 uur.
Te k. van part. ALFA 33 1.3
S, 6-'B6, bumpers en spoiler
in carosseriekl., auto verk. i.
nw.st., vr.pr. ’ 12.000,-.
Beukenberg 39 Oirsbeek.
Tel. 04492-1940.
Te k. ALFA Sud bwj.'Bo, km., 93.000, vr.pr. ’ 1.500,-.
jBurg. Loijsonstr. 21, Nieu-
i wenhagen.
Alfa SPRINT 1.5 V, bwj. okt.
'81, km.st. 84.000, techn.
100%, i.z.g.st. Inruil mog.
Tel. 04490-45044.
Zeldz. mooie ALFA spider
2000 veloce bwj.'7B, tel.
045-255474 na 12.00 uur
Tek. Alfa ROMEO 74 1.8 ltr.
1e eig. i.z.g.st. weinig km,
geen schade, bwj. '86, vr.pr.

’ 17.500,-. 045-316477.
Audi QUATTRO 200 Pk I-
'BB, tornadorood, zwart leer,
airco, ABS, schuifd., audi-
stereo enz. 1*19.00 km, nw.
prijs ca. ’ 175.000,- vr.pr.
’85.000,-. Van de Akker
B.V. Specialist jn VW/Audi
040-541488.
Audi QUATTRO 200 PK, 6-
86, briljantzwartmet. airco,
ABS, 65.000 km, nw.prijs
ca. ’ 165.000,- vr.pr.
’65.000,-. V.d. Akker B.V.
specialist in VW/Audi 040-
-541488.
Audi COUPE '89 (nieuwste
model) 2.3 E tornadorood,
div. opties, ’20.000,- be-
neden nieuwprijs. V.d. Akker
B.V. Specialist in VW/Audi.
040-541488.
AUDI 100 autom. 2.3E9-'BB
(mod. '89), briljantzwartmet.
36.000 km. V.d. Akker B.V.
Specialist in VW/Audi. 040-
-541488.
AUDI 100 Turbo Diesel B-
'B7, lago-met., schuifd.
126.000 km. V.d. Akker B.V.
Specialist in VW'Audi. 040-
-541488.
AUDI 100 Avant Diesel B-
'Bs, saffierblauwmet. dakrai-
ling. V.d. Akker VB.V. 040-
-541488.
Audi 80 1.9 E '87 (3x) torna-
dorood, steengrijsmet., don-
kerblauwmet., V.d. AkKer
B.V. Specialist in VW/Audi.
040-541488.
Audi 80 Diesel 1-'BB, zwart-
met. schuifd., cv., alarm.
V.D. AKKER B.V. Specialist
in VW/Audi. 040-541488.
AUDI 100 Avant Diesel Van
(grijsmet.) 2-'B6, 126.00 km,
d.blauw, ’17.500,- mcl.
BTW. V.d. Akker B.V. Spe-
cialist in VW/Audi. 040-
-541488.
AUDI 90 2.3E'87, lagomet.
V.d. Akker B.V. 040-541488
AUDI 80 GLS, type '80. ARK
4-drs., i.z.g.st., ’ 2.250,-.
Tel. 045-720951.
Te k. AUDI 80, juli '88, km.
st. 45.000, met. blauw, tel.
045-270358
Te k. MINI 1100 Special,
bwj. 78, revisiemotor, bwj.
'85, zonnedak, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-419129.
BMW 518 bwj. '82, kl. rood,
schuif/kanteldak, stuurbekr.,
radio enz. pr. ’ 6.250,-. Tel.
045-441583.
Te k. BMW 320 autom., m.
trekhaak, i.z.g.st., zeer mooi
Wiener Harmonica GCFB.
3.K. Bouwbergstr.l3 Bruns-
sum.
BMW 316, '84, 59.000 km.,
Imv., i.st.v.nw., iedere keur.
toegest. 045-320357.
Tek. 8MW316, bwj.'Bl, 15"
Alpina velgen, verlaagd,
zeer mooi. Tel. 045-228658.
Te k. BMW 320, 6 cyl.
i.z.g.st., LPG, APK 11-'9O

’ 2.750,-. Tel. 045-415770.
Te k. BMW 323 i, bwj. 78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvelgen, verl., enz. elke
keuring toegest., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-463390.
Tek. BMW 1602, 1974, voor
onderdelen, tel 045-728703
Te k. BMW 320/6, bwj. '82,
5-bak LPG i.z.g.st. ’ 6.750,-
Evt. mr. 045-316940.
Te k. BMW 528 i, bwj. 10-
-'B5, type '86, blauwmet., div.
extra's, o.a. - ABS, schuif/
kanteld. Tel. 04490-51138.
BMW 316 auto verk. in nw.
st. bwj. 77, pr. ’ 2.600,-. Inr.
motor mog. 043-633415.

BMW 735i, bwj.'Bo, i.z.g.st.,
met. groen, sportv., APK tot
'91, " vr.pr. ’7.750,-.
Schaesbergerweg 172,
Heerlen.
Te koop BMW 320 6 cyl.
Rothmanskleuren, vele ex-
tra's, sportstoelen, sunroof,
spoilers, en vele andere ace.
vr.pr. ’3.000,-. 045-460910
Koopje! BMW 323 i, bwj. '80,
m. lichte schade aan motor-
kap en spatbord, div.
access., vr.pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-461266.
Te k. BMW 520 6-cyl., bwj.
'80, APK 1-'9l, i.z.g.st. Tel.
045-452157.
Te koop BMW 315, bwj. '81,
APK 3-'9l, wit, uitgeb.,
sportvelgen, nw. banden, vr.
pr. ’5.000,-. Tel. 045-
-461082 b.g.g. 460438.
Te k. BUICK automatic, zeer
mooi, km.st. 40.000, vr.pr.
’9.500,-, tussen 10.00-
-17.00 uur, Ganzeweide 48,
Heerlen-Heerlerheide.
Te koop 2 CV 6 Special, '84.
km.st. 48.000, pr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-752165.
Te k. CITROËN BK bwj. '86,
nwe banden en uitlaat. Vr.
pr. ’ 10.500,-. 04404-2356.
Te k. CITROËN GSA Spe-
cial '81, APK 2-'9l, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-751028.
CITROËN GSA bwj. '83,
zeer mooi. Inruilen voor
automaat. Tel. 045-724303.
Te k. CITROËN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj. '83
Tel. 045-256347.
Te k. Citroen VISA super E,
'83, APK 4-'9l, vr.pr.
’BOO.-. 045-222831.
Tek. Citroën PRESTIGE CX
2L. verlengde uitv. APK gek.
Tel. 04406-16523.
Te k. CITROEN BK 14, zeer
mooi, kl. wit, 76.000 km,
LPG, trekh., APK 1-'9l,
043-212342
Te k. DAIHATSU Rocky
2800 diesel soft-top i.z.g.st.
veel acces. bwj.'Bs, Eindstr.
28 Jabeek.
Datsun CHERRY Coupé
'82, pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-325671.
Weg. auto v.d. zaak prach-
tige BMW 535i, 1982, blok
'85, gel. 60.000 km., ver-
laagd, alarm etc, ’ 14.500,-
-en Citroën 20 RE, 1986, tel.
045-251305
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa. 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Escort 1300 la-
ser, 4 drs., 1984; Ford Es-
cort 1600 Laser, 1986; VW
Golf GTi, 1981; MG cabriolet
1977. Inr.fin. gar. Autohan-
del FRANKEN V.0.F., Gan-
zeweide 59, Heerlen. Tel.
045-216475
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 ltr.
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 inruilers, 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 X 1.9 Bertone,
APK tot4-'9l, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-4256. __
Fiat PANDA 34, bwj. 10-'B5,
km.st. 44.0000, vr.pr.
’5.700,-. Tel. 045-211256.

Te k. FIAT 127 Sport '78,
APK nov. '90, vr.pr.
’1.100,-. 045-714842 na
18.00 uur.
Te koop Fiat PANDA 34 '86,
nw. banden, radio, APK 3-
91, ’7.000,-. 04409-2090.
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
Te koop FIAT Panda 1000S
bwj. '88, getint glas, 5-gang,
bak enz. 045-316419.
M. JORRITSMA 1e klas
occasions: Suzuki Alto GLX,
autom., '89; Peugeot 205
XE, 13.000 km, '88; Peugeot
309, Allure, '87; Mazda 323
1300,87;VWGolf 1300 CL,
'87; Opel Corsa 1300 GL,
'86; VW Polo Shopper, '85;
Ford Escort 1100 Laser, '85;
Saab 99 GL, '80. Auto's met
bovag-garantie, APK keu-
ringsstation, Pastorijstr. 106,
Nuth. Tel. 045-242412
Ford SIERRA 2.3 D GL,
1984, kantel/schuifdak, trek-
haak, nw. band., vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-351750
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 MUNSTANG, 5
liter, bwj.79, APK gek., pr.
’2.800,-. Cambriumstr. 37,
Heerlen (Zeswegen), tel.
045-723087
Te k. Ford TAUNUS, 2 liter,
6 cil., bouwjaar 77, APK tot
11-'9O, te bevr. 045-727339
ESCORT 1.6 C Luxe '87,
39.000 km, in absolute
nieuwstaat. Div. extra's, vr.
pr. ’ 12.750,-. 045-455778.
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
Te k. Ford FIESTA bwj. 78,
APK 3-'9l, vr.pr. .’1.750,-.
Tel. 045-419703.
SIËRRA 1.6 L, bwj. '83,
95.000 km, 4-drs., wit, vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 04492-1110.
Ford ESCORT 1600 CL
Diesel bwj. '86, 5-drs., vr.pr.

’ 13.250,-. Tel. 04451-1857
Te k. Ford FIESTA bwj.'Bo,
APK tot 3-'9l, i.z.g.st.

’ 1.750,-. Tel. 045-465167.
Te k. weg. auto v.d. zaak,
Ford SIERRA 2.3 D, bwj. '83
pr.n.o.t.k. Tel. 04750-23377
na 18.00 uur.
Ford ESCORT Bravo M'B4,
5-drs. APK, sunr., z. mooi,

’ 6.750,-. 045-454087.
Ford ESCORT 1.3 CL, M-
'B7, metall. als nw.

’ 11.750,-. 04490-80867.
Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
'83,1 jaarAPK, goed en zui-
nig, ’4.250,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
FORD Scorpio 2.0 i CL, '87,
LPG, 82.000 km., vr.pr.
’18.000,-, met BTW-rek.
04498-57049.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, in nw.st., vaste
pr. ’12.900,-. 045-211284
SCORPIO 20 GLI, bwj.'Bs,
alle extra's, i.z.g.st. gunst.pr.
045-325468 na 12.00 u.
Te k. Ford ESCORT 1300L
bwj.'B3, 4-drs. Spoorstr. 54,
Treebeek, vrij. na 14 u. zat.
tot 14 u.
Te koop Ford SIËRRA, '83,
i.z.g.st., pr. ’6.700,-. Tel.
04406-12614.
Te k. Ford TAUNUS Ghia,
bwj. '80, APK en onderdelen
i.z.g.st., inruil mog. Tel. 045-
-462760.
Ford ESCORT diesel, s-
speed, APK 100%, bwj.
1985 ’ 8.700,-045-740915
Honda PRELUDE bjw. '83 t.
'84, apart mooi, uitgeb. LM-
vlg. APK, vr.pr. ’ 13.500,-.
J.v. Oldenbarneveldstr. 3,
Schaesberg-Kakert.
Honda ACCORD bwj. 79,
4-drs., APK 26-3-91, pr.

’ 900,-. Tel. 04454-4632.
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.
Te k. Honda CIVIC 1200,
bwj. 79, pr. ’ 1.150,-. Kun-
derkampstr. 10, Voerendaal.
Alleen op zat, aanw.
Honda CIVIC Sedan 1989,
met 1 jr. garantie, trekhaak.
Tel. 045-459816.
Hyundai PONY 1200 3-drs.,
sunr., bwj.7-'Bl, APK nog 1
jr., vr.pr. ’1.350,-.
Tel. 045-454961.
Tek. LADA 1200 E, bwj. '85,
LPG, Tel. 045-321023.
Te koop Lancia BÈTA Cou-
pé 135 Pk, 2-zits i.g.st., vr.
pr. ’ 5.000,-; Volvo 264 bwj.
76, t.e.a.b. Tel. 045-
-252301.
Te k. Lancia PRISMA, bwj.
'87, donk. blauw, 1e eig., i.z.
g.st., pr.n.o.t.k. 04459-2700
LANCIA A 112, model Fiat
Panda, bwj. '84, km.st.
58.000, techn. 100%, i.z.g.
st. Inruil mog. 04490-45044

OLDTIMER te koop:
rover bwj. '63, APK
pr.n.o.t.k. Tel. 04490-J
MAZDA 626 coupé
instali., APK gek., m(X
goede auto, bwj.
’2.750,-. 045-323178.
Kleine open VR'
WAGEN, Mazda E
Pick-up Benzine bwj
als nieuwe laadbak,
lucht, APK,
’4.500,-. 045-323178.
MAZDA 626 LX coupé
'83, ’ 6.000,-. Tel.
727071.
Te k. MAZDA 626 GL*
'81, op LPG. pr. ’2.
Teneleweg 48, Voeren
MAZDA RX 7 bwj.'Ba
defect, zond.kent. K(
Tel. 045-314373.
Te k. MAZDA 323 S
bwj.'B4, i.z.g.st., LPG
045-444247.
Te koop MERCEDES
Benzine-LPG, bwj. '80
stuurbekr., goed onder!
pr. ’ 6.250,-. 04754-82
Te koop MERCEDES
D, jan. '85, 93.000
stuurbekr., alarm,

’ 26.500,-. 045-253593
Te k. MERCEDES 2$
nw. type, bwj.'Bl, au
km.st. 130.000, kl. com!
sportwielen, trekh., scfi
centr. vergr., gekl.
radio-cass., APK tot
zeer mooie auto. ’ 13.5
Tel. 045-323178.
MERCEDES 190EbW|
div. extra's, inruil '04406-14603, za»
04405-3453. „
MERCEDES 280 S bw
'77, APK 2-'9l, LPG
’3.000,-. 045-22891 5-_
Te koop MERCEDES
D, bwj. '85, div. extra's.'
mog. Tel. 04498-53498.
Te k. MERCEDES 20Ö
'73, voor de liefhebber,
extra's waaronderoncW
schijfremmen degel. 'APK'9I, vaste pr. ’3.0
04492-3109. J
Merc. BENZ 200 T, sta1
car, bwj. '86, kl. wit. 6.
km. veel extra's, VAN
1e eig. met W

’ 25.000,-. Tel. 045-31 J
Te koop MERCEDES 15
bwj. 7-'B3, antr.gnjs,
laagd, AMG uitgeb., alu
gen en andere extra's, l
n., vr.pr. ’28.000.-.
045-457793. J
MERCEDES 200D, bWlj
APK'9I, 2e eig., schadj
met garantie, in perf. C/f
tic, ’ 6.500,-. Autobedn
Schoffelen, 04404-131^
Tek. 190 Daug. '87 35;
km zwartmet. vele extra'
pr. ’ 43.500.-, rfl

’ 72.000,-. Tel. 045-45JJ
MINI, bwj. '75, APK i
houten dashboard en sq

kl. zwart, vr.pr. ’ 750,--
-045-227279. 1
Mitsubishi SAPORRO é
'83, evt. mr. mog. Tel."
322741.
Mitsubishi GALANT 2.3fl
turbo diesel, '84, APK ?'■
vr.pr. ’ 5.750,-. 045-31JM
Mitsubishi GALANT 2.3fl
Turbo diesel '81, APK 3 ■
’2.950,-, 045-318521^J
Te koop Mitsubishi GAI^Hbwj. '86, zeer weinig _m
pen. I.z.g.st. 04498-55JJÜW
Mitsubishi COLT GL. iffl
st., 34.000 km, weg. &m
nw. Colt, d. grijs, bv.JH
mod.'B7, ’ 9.950,-. "ï
451773, te k. tot 3-4-90JM
Te k. Mitsubishi CEL^fl
2.0 GT coupé, type !■
bruinm. APK '91, radio C^H
i.z.g.st. ’ 2.750,-. K<X^Piet Heinstr. 22, Ge\ee<}JÊt
Tek. Nissan LAURELIM
5-'B5, elec. ram. en scft^Bniveaureg. stuurbekr., Cl
sterke trekker, ’ll ■> I
Tel. 04492-4854.
Te k. DATSUN Cherry. fË'80, APK jan. '91, \fl

’ 1.250,-. Tel. 04490-t^ ■
1.z.g.5t.4x4 Nissan PAÏ'jH
Turbo diesel, gr. kent.'M
'84, vee! ace. kl. zwart, vgË
f 20.500,-. Tel. .045-725'■
na 16.00 uur. Jl
Datsun SUNNY b_JB
toerent., radio-cass., ''JjNÊ
banden, leuke auto. *JH
’ 1.500,-. Tel. 04492-3JJ2M
Opel KADETT 1300, 3-fll
bwj. 81, APK i-z9l|
’2.950,-. 045-32317a>|l
Opel CORSA 1.2 S TB.
'83, blauw, 2-drs., 9'/JM
km, ’6.500,-. Na 19.00Hl
04490-26760. _yM
Te k. Opel KADETT IjJI
Berlina, bwj. '84, rood, JM
st. 66.000, sunroof. °4 Jl
Te koop KADETT C '79J 1
’1.950,-. Tel. 04459- 10 II
na 14.00 uur.
Te koop Opel MANTA.'S I
'81, inr. mog. Caume'" |
38, Heerlen y*
Te koop Opel COJ.ISwing, bwj. '88,
’13.500,-. Bovenders"
20, Merkelbeek. __yx
Opel REKORD 2.3 L dif^
bwj. '80, APK I'9l, ’ 1-°
Tel. 04492-2489. ___--->
Te koop Opel KADETT. "78. Tel. 045-41603j_^
Te k. Opel KADETT. £ai.g.st. vrpr ’ 1.500.-. B"
str. 210 Heerlen naJjJM
Te koop Opel CORSA l

ot>'bwj.'B6, i.z.g.st. Prijs n-"-
Tel. 04490-75425.__^
Opel Kadett SEDAN/pi
met., bwj. 5-'B7, 1e eig- f
n.o.t.k. Schutterstr.
Brunssum.
Te k. Opel REKORD 2 -jf.
bwj.'B4, 5-bak, APK
st., 1e eig., vr.pr. ’' s
Tel. 043-256912.___--^
Opel KADETT 1.6 D Jjö
tioncar, '83, trekh. 12£,g
km, kl. rood. 04455^»^

Voor Piccolo's -
zie verder pagina
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Binnenkort al werkonderbrekingen te verwachten

Groteactiebereidheid
tegen winkelsluiting

Van onze
redactie economie

?ftECHT - De bereidheid van
om in actie te ko-

£l tegen de ruimere openingstij-
& is volgens de Dienstenbond
y°öt. Als de werkgevers in het win-

niet bereid zijn om in de
gO vast te leggen dat de openings-
J*i ongewijzigd blijven, roept de
Pd vanaf 10 april op tot werkon-
?brekingen van één a twee uur in
""^markten en warenhuizen inn gehele land.

I? Pasen zijn stakingsacties te ver-
zo heeft de woordvoerder

£de Dienstenbond FNV gisteren
De bond heeft deze

j*k op zes plaatsen winkelperso-
geraadpleegd over het voorne-

;n om de sluitingstijd te verrui-n tot 18.30 uur door de week en
tot 18.00 uur.

in totaal 1.100 aanwezigen („bo-
-1 alle verwachting") bleken fel
*ant tegen deze verruiming. Vol-
gde week belegt de bond een ver-
dring in Limburg. De wijziging

C1de Winkelsluitingswet valt niet
l?en te houden, maar via de ver-
Luiende CAO's moet het mogelijk

zijn de huidige openingstijden te
handhaven.
De Dienstenbond FNV heeft daar-
om de werkgeversorganisaties ver-
zocht daarover te onderhandelen.
Tot nu toe zijn uitsluitend afwijzen-
de reacties ontvangen. De bond zal
begin april officiële ultimata uit-
brengen om overleg af te dwingen.

beursovericht
Ontploft

- Op een rustige
v 'ectenbeurs waar winsten en
J^Üezen elkaar ongeveer in
v enwicht hielden is de koers
y het parallelmarktfonds Ver-
JJde gisteren ontploft. Het aan-
kondigde voornemen van Uni-.a Biscuits om circa f 400 per
j fideel Verkade te betalen deed
Sp, H°ers als een raket omhoog

nieten. Na een hoogste punt
y f 418 werd gesloten op f 407
brat niet minder dan f 131 of 47

Ocent meer was dan de voor-
rede notering.
"na et ogenblik gonst het op de~ arkt van fusiegeruchten. Met
je in de financiële hoek circu-
iten de meest uiteenlopende ge-
kin n over fusies °f samenwer-
kingsvormen. In dit verband
v a rden regelmatig de namen
w, Aegon, Amev en allerlei bui-
k a'andse maatschappijen ge-
f^frid. Dit vertaalde zich giste-
st-n echter niet in opzienbarende

De verzekeraars lie-
tfiiku *kij winstenvan een aantal

NMB Postbank won
rj e

g bijna f lop f 52,30.
it a. fest van de actieve aandelen
geelde zachtjes voort. Dit was
tiiff ute merken aan de omzetten
ie*. bePerkt bleven tot f 582 mil-
££" HCS Technology verhief
Mn 3 Procent tot f 13 °P hogere
Se sk;ijfers Van een Amerikaan-
br deelneming. De obligaties
Ws en het tot f 670 müjoen bij
lta j °Plopende prijzen. Op de lo-
*e markt werd voor het uit-
f 'dbureau Content Beheer
gev 1 meer betaald °P f 24-30 als
_^n°!S van uitlatingen van de
0^ stad-directie over goede
iria^'^kelingen op de uitzend-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.

A£G,ON 111,40 112,10Ahold 126.60 127,20
130,50 130.80ABN- 40,10 39.90Alrenta 153i00 153,00Amev„ . 60,00 60.30Amro A. mF. «8,60 88 60

Amro-Bank 80,00 7950Borsumij W. 75,70 75^Buhrm.Tet. 62,10 62 90
C.S.M.eert. 79,70 79 70
DAF 35,10 3520DordtPetr. 132,00 13160DSM 118,60 118,60Elsevier 81,60 81,90
Fokker eert. 42,10 42 00
Gist-Broc. c. 27,90 27 90HCS Techn. 12,60 13^0
Heineken 113,30 114,00
Hoogovens 79,30 7980
Hunter Dougl. 97,40 97 20
IntMüller 94,00 94 50
KLM 36,50 36,40
Kon.Ned.Pap. 42,30 42,60
Kon. Olie 145,40 145,30
Nat. Nederl. 73,00 73,40
NMB Postbank 51,40 52,30
Nedlloyd 99,60 100,00 e
Océ-v.d.Gr. 300,00 301,00
Pakhoed Hold. 168,60 169,50
Philips 42,60 42,70
Robeco 99,10 98,90
Rodamco 79,90 79,80
Rolinco 96,10 96,00
Rorento 57,70 57,60
Stork VMF 50,10 50,30
Unilever 149,80 150,20
Ver.Bezit VNU 104,50 104,00
Volmac Softw. 47,50 46,80
VOC 40,60 40,30
Wessanen 66,40 66,30
Wolters-Kluwer 49,60 49,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 74,20 73,50
ACF-Holding 35,50 36,00
Ahrend Gr. c 236,50 241,00
Air Holland 27,20 27,20
Alg.Bank.Ned 40,70 40,70
ABN(div'9o) 39,50 39,00
Asd Opt. Tr. 19,70 19.90
Asd Rubber 5,45 5,35
Ant. Verft. 410,10
Atag Hold c 95,00 95,00
Aut.lnd.R'dam 88.50 85,00
BAM Groep 93,00 93,00
Batenburg 89,80 90,20
Beers 134,00 134,00
Begemann 138,50 140.00
Belindo 320,00 320,00
Berkei's P. 5,25 5,30
Blydenst.-Will. 31,70 31,40
Boer De, Kon. 328,00 328,00
de Boer Winkelbedr. 63,60 64,30
Bols 168.50 165,00
Boskalis W. 15.20 15.20 I

Boskalis pr 18,00 18,50
Braat Beheer 45,40 45,50
Breevast 16.90 17,10
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 980,00 983,00
CenterParcs 51.00 51,00
Centr.Suiker 78,90 78,90
Chamotte Unie 6,70 6,70
Cindu-Key 258,00 270,00b
Claimindo 318,00 315,00
Content Beheer 22,80 24,30
Cred.LßN 51,00 51,00
Crown v.G.e 89,00 89,00
Delft Instrum. 50,90 51,40
Desseaux 242,50 243,00
Dorp-Groep 34,20 35,00
DSM(div'9o) 114,00 114,00
Econosto 341,00 340,50
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 118,00 117,00
Flexovit Int. 91,00 91,20
Frans Maas c. 103,00 103,00
Furness 136,00 140,00
Gamma Holding 83,00 83,50
Gamma pref 5,90 6,00
Getronics 30,60 30,90
Geveke 46,50 e 46,20
Giessen-de N. 296,50 287,00
Goudsmit Ed. 395,00 405,00
Grasso's Kon. 137,50 141,00
Grolsch 150.00 150,00
GTI-Holdmg 198.00 a 197,50
HaKemeyer 110.50 112,00
Idem'/2div.'B9 107,50 109,00
HAL Trust B 14,90 14,90
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 183,50 185,00
Hem Hold 98.00 97,50
Hoek'sMach. 173,50 173,50
Heineken Hld 98,00 97,50
HolLSea S. 1,13 1,13
Holl. Kloos 505.00 507,00
HoopEff.bk. 10,80 10,40HunterD.pr. 4,45 4,60
ICA Holding 16,80 16,80IHC Caland 42,70 43,40Industr. My 213,50 214,00
Infotheek 27,30 27,50
Ing.Bur.Kondor 575,00 571,00
Kas-Ass. 4750 47,50Kempen Holding 15,20 15,20
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 69|20 69,00KBB„C- 69,00 68,10Kon.Sphinx n0,50 131.80Koppelpoort H. 296,00 296,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 66,50 66,80Macintosh 40,20 40,20
Maxwell Petr. 695,00 695,00
Medicopharma 61,70 61,70
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6^40 6,35
MHVAmsterdam 18,90 22,00 bMoeara Enim 1218,00 1204,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15850,00
Moolen en Co 27,50 28,00
Mulder Bosk. 76,00 76,00

Multihouse 7,80 7.70
Mynbouwk. W. 417,00 417,50
Naeff 300,00
NAGRON 48,80 46,50
NIB 619.00 619,00
NBM-Amstelland 19,10 19,00
NEDAP 369.00 367,50
NKF Hold.cert. 339,00 337,00
Ned.Part.Mij 41,50 41,80
Ned.Springst. 10000.00
Nont 1010.00 1050,00
Nutricia gb 79,00 80,50
Nutricia vb 86,00 87,00
Nijv.t.Cate 92,00 92,60
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,10 14,10
Orco Bank c. 70.20 70,80
OTRA 222,50 224,50
Palthe 102,00 101,00
Philips div.'9o 40,80 41,20
Pirelli Tyre 33.20 34,10
Polygram 35,90 f 35,20
Polynorm 113,50 114,00
Porcel. Fles 180,00 180.00
Ravast <" 45,40 45,50
Reesink 74,30 74,10
Riva 50.00 49,50 a
Riva (eert.) 47,00 47,00
Samas Groep 69,00 70.80
Sarakreek 29,80 29.80
Schuitema 1280,00 1300,00
Schuttersveld 44,70 44.00
Smit Intern. 69,80 69,00
St.Bankiers c. 22,80 22,90
Stad Rotterdam c 47,20 47,30
Telegraaf De 90,50 91,20
Text.Twenthe 348,00 348,00
Tulip Comp. 36.00 36,30
Tw.Kabel Hold 153,20 154,50
Übbink 83,50 83,10
Union Fiets. 35.90 34,90
Ver.Glasfabr. 340,00 340,00
Verto 66,00
Volker Stev. 72,50 72,50
Vredestein 21,30 -21.20
VRG-Groep 64,40 65.80
Wegener Tyl 177,00 179,00
West Invest 24,00 24,00
West Inv. wb. 105.00 105,00a
Wolters Kluwer 197,00 199,00
Idem div'9o 48.80 49.00
Wyers 46,00 46,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37.50
ABN Aand.f. 72,70 72,50
ABN Beleg! 56,20 57,10
ALBEFO 51,10 51,20
AldollarßFs 21.60 21,60
AlgFondsenb. 225,00 227,00
Alliance Fd 10,20 10.20
Amba 46,70
AmericaFund 295,00 295,00
Amro Eur.F. 73,30 73,80
AmroFar E.F. 60,10 59,80
AmroNeth.F. 75,10 75,70 I
AmroN.Am.F. 60,80 60,80 I

AmroObl.Gr. 154,00 154,00 I
Amvabel 77,40 77,50
AsianTigersFd 63,50 63.40
AsianSelFund 48,60 48,60
Bemco Austr. 51,50 51,50
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 105,00 105,50
CLN Obl.Waardef. 100,40 100,30
Delta Lloyd 43,40 43,30
DP Am. Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 47,40 47,10
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMFrentefonds 59,10 59,60
Eur.Ass.Tr. 10.40 10,40
EOE DuStlnF. 295.00 302.00
EurGrFund 62,30 62,50
Euro Spain Fd 8,50 8,10
Gim Global 49.60 49.60
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 222,00
Henderson Spirit 66,00 65,70
Holland Fund 75,00 75,20
Holl.Obl.Fonds 116.00 116,00
Holl.PacF. 101.90 101,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,60 46,90
Intereff.Warr. 269,50 270,00
JadeFonds 171,00 172,50
Japan Fund 26,50 25,50
Jap.lnd.Alpha Fd 10600,00
JapanRot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8,80 8,50
MeesObl.Div.Fonds 97,50 97,50
MX Int.Vent. 52,80 52,00 a
Nat.Res.Fund 1400,00 1400,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,40 40,60
NMB Global F. 47,60 47,60
NMB Obhg.F. 34,60 34.90
NMBRente F. 101,50 102,00
NMB Vast Goed 38.40 38,40
Obam, Belegg. 218,50 219,00
OAMFRentef. 12,95 13,00
Orcur.Ned.p. 47,70 47,70
Pac.Prop.Secf. 45,80 45,80
Pierson Rente 100,50 100,50
Postb.Belegg.f. 51,60 51,70
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b
Rabo Obünv.f. 73,50 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.20Rabo Onr.g.f. 84,40 84,30
Rentalent Bel. 133,10 133,00Rentotaal NV 30.80 30,80
RG groen 50.40 50.40
RG blauw 49,80 49,80
RG geel 48.20 48,40
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 91,50
Sci/Tech 17,00 17,10
Technology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 220,00 220,00
Trans Eur.F. 82,00 83,80
Transpac.F. 415,00 411,00
Uni-lnvest 122,50 123,50
Unico Inv.F. 79,30 78.70
Unifonds 39,00 39,00
VWN 60,40 60,40
Vast Ned 130,00 130.00
Venture F.N. 41,00 41,00

VIB^IV 87,80 87,80
VSB Mix Fund 51,10 51.10
WBOInt. 71,40 71,50
Wereldhave NV 203.00 200.30 d
Yen Value Fund 84,00 83,30

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 98,20 98,20
3V_ EngWarL 31,75 31.25
53/. EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.50 36.50
Amer. Brands 65,10 64.80
Amer. Expres 26,60 26.40
Am.Tel.& Tel. 42,20 43.00
Amentech 59,60 60,10
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 28.00 28.70
Atl. Richf. 115,50 115,60
BAT Industr. 8,00 8.00
Bell Atlantic 93,10 93,20
BellCanEnterpr 41.30 40.90
BeU Res.Adlr 0,20
BeU South 54,40 54,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19.70 20,50
Boeing Comp. 73.00 72,70
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70.25
Chrysler 17,50 17,40
Citicorp. 24,60 24,00
Colgate-Palm. 58,50 59,00
Comm. Edison 34,30 34,10
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 19,10 19,90
Dai-IchiYèn 2370,00 2400,00 b
Dow Chemical 66,50 66,50
Du Pont 38.50 38,50
Eastman Kodak 39,00
Elders IXL » 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,00 46 20
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42,50
Ford Motor 48,70 48.70
Gen. Electric 64.50 64,70
Gen. Motors 47,80 47,60
GUlette 52.25 52,00
Goodyear 37.00 37,00
Grace & Co. 30,00
Honeywell 88,00 88,00
Int.Bus.MJch. 104,25 105.30
Intern.Flavor 58,70
Intern. Paper 52,00 51,60
ITTCorp. 52,60 53,20
KBenson© 5171,00
Litton Ind. 74,40 74,60
Lockheed 36,50 36,50
Minnesota Mining 84,50 83,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,70 62,00
Morgan $ 36,40 36,00
News CorpAuss 11.10 11,10
Nynex 81,00 81,40
Occ.Petr.Corp 27.50 27,40

Pac. Telesis , 45.60 46,10
P.& 0. ® 7.00 7,00
Pepsico 64,00 64,00
Philip Morris C. 40.30 40,00
Phill. Petr. 25,70 25,70
Polaroid 47,50 47,20
Privatb Dkr 276,00 276.00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 571.00 571,00
Saralee 29.50
Schlumberger 50,10 52,20
Sears Roebuck 38,70 39,30
Sony (yen) 42.70 43,40
Southw. Bell 55.60 56,10
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33.40 33.30
Texaco 59,00 59,00
Texas Instr. 37,70 37.10
TheCoastal C. 30.50 30.60
T.I.P Eur. 1,86 1.80
Toshiba Corp. IISO.OOd 1130.00
Union Carbide 22.10 22.10
Union Pacific 70,70 70,70
Unisys 15,40 15.40
USX Corp 35,30 35.70
US West 73,40 74,10
Warner Lamb. 103,75 106,40
Westinghouse 75,80 75.80
Woolworth 64,00 64,30
Xerox Corp. 56,00 56,20

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 49.00 54,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 79,50 80,00
ASARCO Inc. 44,50
Atl. Richf. 218.50 d 218,50
Boeing Corp. 137.50 d 137.50
Can. Pacific 38.00 38.50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30,00 30,00
Citicorp. 45,00 44,00
Colgate-Palm. 112,00 108,00
Control Data 33,00 33,50
Dow Chemical 127,00 125,50
Eastman Kodak 73,00 72,50
Exxon Corp. 89.00 87,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 123,00 122,00
Gen. Motors 90,00 90,50
Gillette 98.00 d 95,00
Goodyear 71,00 72,00
Inco 47,00 48,00
1.8.M. 198,00 199,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,50 24,50
Lockheed 68,50 68,50
Merck _. Co. 135,00 135,00
Minn. Min. 160,00 159,00
Pepsi Co. 118,00 121,00
Phihp Morris C. 75,50 75,00
PhiU. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 83,50 82,50
Procter & G. 127,00
Quaker Oats 86,00 83.00
Schlumberger 95.50 98,00
Sears Roebuck 73,50 74,50

Shell Canada 62,50 62,00
Tandy Corp. 62,50 62,00
Texas Instr. 70,50 70,00
Union Pacific 134,00 134,00
Unisys Corp 31,00 31.00*
USX Corp 66,00 67,00
Varity Corp 3.60
Westinghouse 146.50 146,00
Woolworth 121,00 120,50
Xerox Corp. 98.00 98,00

Certificaten overig
Deutsche B. 819,00 829,00
Dresdner B. 424,00 429,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 304,00 308,00
Nestlé 8450,00 8500.00
Siemens 786,00 799,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,30 5,30
Bredero aand. 22.50 22.50
Bredero eert. 19,50 20,00
11 Bredero 21,50 b 23,00
LTV Corp. 1.50 1,50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,91 0,85
7 M»RSV 69 86,50 86,50

Parallelmarkt
Alanheri 26,00 26,40
Berghuizer 33,00 33.50
Besouw Van c. 53,20 52.50
CBI Bann Oce. yen 1860,00 1860.00
Comm.Obl.F.l 94.50 94,40
Comm.Obl.F.2 93,90 93,90
Comm.Obl.F.3 94,60 94,60
De Drie Electr. 31,00 e 31,50
Dico Intern. 97,00 99,00 b
DOCdata 24,00 24,00
Ehco-KLM Kl. 37,80 37,80
E&L Belegg.l 73,70 74,10
E&LBelegg.2 73,90 74,10
E&L Belegg.3 75,90 76,00
Free Ree.Sh. 31,70 31,70
Geld.Pap.c. 65,00 64.20
Gouda Vuurv c 100.00 99,50
Groenendijk 35,70 36,20
Grontmij c. 192.20 191,00
HCA Holding 53,00 53,90
Hes Beheer 252,00 255,00 b
HighLDevel. 14,70
Homburg eert 3,35 3,35
Interview Eur. 8,70 8,90 f
Inv. Mü Ned. 50,00 49,70
Kuehne+Heitz 49,00 49,00
LCI Comp.Gr. 83,70 84,00
Melle 313,80 315,00
Nedschroef 126,50 126,80
Neways Elec. 9,80 f 9,60
NOG Belfonds 31,70 31,70
pan pacific 10,60 10,60
Pie Med. 11,70 12.00
Poolgarant 9,00 9,00

Simac Tech. 16.70 17,00
Shgro Beh. 52,50 52,50
VerkadeKon. 276,00 407,00
VHS Onr. Goed 14.70 14,50
Weweler 79,20 82,00

OPTIEBEURS
serie omzet vk. s.k.

Abn p okt 40,00 1222 2.50 2,50
akzo c apr 130,00 228 3,50 3,30
amev c apr 60,00 393 1,40 1,70
amev c apr 65.00 345 0,40 b 0,40
amev c jul 60.00 202 3,20 3.40
amro p apr 80,00 222 3,40 3,60
amro p okt 80,00 1130 6,00 a 6.00
buhr c jul 65,00 364 2.20 2,50
buhr p jul 65,00 205 6.30 a 5,20
d/fl p apr 195.00 200 3,50 a 4,60
d'fl p jun 190,00 210 2,90 a 3.10
dsm c apr 120.00 264 2,10 2,10
coc c apr 290.00 457 4.20 4.40
coc c apr 295,00 187 2.60 2.70
coc c mei 275,00 220 13,80 14,30
coc c mei 290,00 342 5,70 6,00
coc p apr 285.00 281 4.60 4.20coc p okt 270.00 350 11,00a 10,00
goud c mei 400,00 237 3,00 2.70
hoog c apr 80,00 248 2,30 2,30'
hoog c apr 90,00 242 0,40 a 0,30
hoog c apr 100,00 200 0,10 0,10
hoog c jul 85,00 605 2,30 2,50
kim c apr 32,50 247 4,50 a 4,10'
kim p apr 37,50 379 1,50 a 1.70
nedl c jul 95.00 304 10,70 11.00
nld p aug 95,00 1000 3.60 a 3,00
nld p nov 95,00 1000 3,70 a 3,20»
nmb c apr 50.00 833 1,80 2,50
natn c apr 70,00 713 3,40 4,20
natn c apr 75,00 833 0,80 1,00
natn c jul 70,00 221 4,70 5.10
natn c jul 75.00 287 2,20 2,50
natn c j92 70.00 302 11,60 12,00
natn c j93 70,00 339 14,10 15,00
natn p okt 70,00 1020 2,80 2.50
phil c apr 45,00 1023 0,30 0.20
phü c jul 45.00 444 1,60 1,60
phil c jul 47,50 557 1.00 1.00
phü p jul 42,50 211 2,70 a 2,60
olie c apr 135.00 500 12.00 a 11,20
ohe c apr 140,00 403 6.80 6,70
ohe c 091 105,00 204 42,50 42,50
olie c 094 145,00 319 27,70 28,00
olie p okt 140,00 600 6.00 5.50
unil c apr 150,00 435 2,60 2.90
unü c jul 160,00 337 2,10 2,20
unü p okt 150,00 563 8,20 6,80
voc c okt 40,00 200 4,40 4,80

a=laten g=bieden+ei-di«.
b=bieden h=laten+ex-di».
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e -gedaan^bieden rt=slotkoers vorige dag
t gedaan + laten sk slotkoers gisteren

—■

Minister Maij- Weggen belooft compensatie

Duitsetol kost vervoer
honderdmiljoen extra

JERLEN - De Nederlandse beroepsgoederenvervoerders
jtl door het besluit van de Bondsrepubliek om per 1 julitol te
ifren voor buitenlandse vrachtwagens, genoodzaakt hun ta-
|l!ven met 3 tot 6 procent te verhogen.

Rector zal jaarlijksnaar schatting
rrüljoen gulden extra kwijt zijn

ör de Duitse maatregel, aldus de
|°rdvoerder van de NOB. Minis-
(Maij (verkeer) heeft al toegezegd
'zij hiervan 35 miljoen zal coni-
feren, waarschijnlijk via een"aging van de motorrijtuigenbe-
ting.

| afspraak over deze compensatie
j*d gemaakt bij een convenant dat

rjj en de beroepsgoederenver-
Frders begin dit jaar sloten. Daar-
in ging de sector akkoord met een
Fhoging van de dieselaccijnzen,
*het rijk 240 miljoen in het laatje

De compensatie van 35 mil-e 1 is dus in feite een „sigaar uit

eigen doos", aldus de NOB-woord-
voerder.
Dagelijks rijden zon 9.000 Neder-
landse vrachtwagens op Duitse we-
gen. Een vrachtwagen van 40 ton is
per jaarzon 7000 mark kwijt aan de
tolheffing. „Het enige positieve van
het besluit van het Duitse parle-
ment is dat de maatregel niet op 1
mei, maar twee maanden later in-
gaat", zo stelt de NOB-woordvoer-
der.

De Europese Commissie zal tegen
de Duitse tolmaatregel in beroep
gaan, zo verwacht NOB Wegtrans-
port. Een dergelijke beroepsproce-
dure zal echter naar verwachting
minstens een halfjaar duren.

economie

Ivoorprijs stort in
na handelsverbod

'AIROBI - De prijs van ivoor is
gestort door het internationale
erbod op de handel in ivoor. Dat
egt de internatonaal bekende
*tuurbeschermer Richard Lea-
*y, directeur natuurbeheer in
«nya.

dij hebben informatie dat de
lfijs die stropers krijgen voor
'Un illegale verkopen in Somalia
ezakt is tot twee dollar per kilo
1 drie dollar per kilo voor de
*ste kwaliteit. Vorig jaar lag de
>fijs nogrond de 30 tot 40 dollar

per kilo", aldus een uitgelaten
Leakey. „Het is gewoon niet
meer de moeite of het risico
waard om olifanten te doden bij
deze prijs. Er zit geen toekomst
in de ivoorhandel".

Door deze trend zijn alle critici
van het Kenyaanse beleid die
voorspelden dat de prijs door het
verbod zou gaan stijgen in het
ongelijk gesteld. Vorig jaarokto-
ber werd een internationaal ver-

bod op de handel in ivoor aange-
nomen om de Afrikaanse olifant
te beschermen. Alleen al in Ke-
nya liep het aantal olifanten de
afgelopen vijftien jaar met 85
procent terug.
Onder Leakey heeft deKenyaan-
se regering stropers de oorlog
verklaard. De bewakers van
wildparken mogen zonder ver-
dere waarschuwing op stropers
schieten en de laatste zes maan-
den van vorig jaar schoten zij 50
illegale jagers neer.

Nederland wil desnoods maatregelen door EG

Kok wil onderzoek naar
Belgischebelastingtrue

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Ambtenaren van
Financiën en Economische Za-
ken doen een onderzoek naar
een Belgische belastingtruc
waardoor bedrijven naar dat jland worden gelokt. Bekeken**
wordt of de truc zo schadelijk is
dat er in ons land tegenmaatrege-
len nodig zijn. Ons land zal de
zaak eventueel ook bij de EG
aankaarten.
Minister Kok (financiën) heeft
dit gisteren in deKamer gezegd.
Het gaat in België om zogenoem-
de cöördinatiemaatschappijen
bedoeld voor internationaal wer-
kende ondernemingen. De coör-
dinatiemaatschappijen kennen

in België talloze voordelen waar-
door de fiscale winst kunstmatig
erg laag uitkomt.
Volgens Financiën heeft de
Europese Commissie in het ver-

leden ten onrechte niets gedaan
tegen de regeling. Men wist ken-
nelijk niet goed wat men ermee
aan moest. Tevens laakt Finan-
ciën de controlevan de Commis-
sie opzaken in de sfeervan direc-

te belastingen. Er worden alleen
echte uitwassen aangepakt.
Op beide departementen wordt
gemeend dat er bij de Belgische
opzet in feite sprake is van on-
geoorloofde concurrentieverval-

sing. Niet alleen worden Neder-
landse bedrijven uit ons land
weggelokt, ook buitenlandse on-
dernemingen diezich in ons land
willenvestigen trekken naar Bel-
giëvanwege het fiscale voordeel.
Kok liet in de Kamer, waar zoals
bekend besloten werd de beur-
belasting af te schaffen, weten
geen geld te hebben voor het af-
schaffen van de kapitaalbelas-
ting. Deze belasting brengt nu
jaarlijks ongeveer 400 miljoen
gulden in het laadje. „De finan-
ciële ruimte ontbreekt vol-
strekt", aldus Kok over de kapi-
taalbelasting, ondermeer verwij-
zend naar de problemen rond de
begroting 1991. „Ik heb er ook
geen plan voor".

Verzekeraars en
banken fuseren

AMSTERDAM - De verzekerings-
maatschappijen De Centrale en
Concordia en de banken Centrale
Volksbank, Algemene Spaarbank
voor Nederland en Hollandsche
Koopmansbank willen fuseren. Dit
is de voornaamste conclusie van het
onderzoek naar een vergaande
vorm van samenwerking dat de vijf
in december vorig jaar hadden aan-
gekondigd.
De nieuwe financiële groep be-
schikt over een aansprakelijk ver-
mogen van fBOO miljoen en een re-
sultaat na belasting eind 1988 van
flO4 miljoen. Volgens het onder-
zoek biedt de nauwe samenwerking
uitstekende perspectieven voor de
toekomst. De groep van vijf be-
schikt dan over een uitgebreid dis-
tributienetwerk en een compleet
dienstenaanbod waaronder verze-
keringen, financieringen, spaarre-
gelingen, hypotheken en pensioe-
nen.

Belangrijke aanleiding voor de vijf
bedrijven om samen te gaan is de
toenemende concurrentie als ge-
volg van de gewijzigde regelgeving
over het structuurbeleid waarbij
banken en verzekeraars zich meer
op eikaars terrein gaan begeven.

Ook het wegvallen van de Europese
binengrenzen na 1992 speelt een be-
langrijke rol.

'Anti-tv-baksteen'
op uitvindersbeurs
GENÈVE - Wie meent dat de we-
reld al alles heeft, vergist zich
deerlijk. Dat bewijst de catalo-
gus van de 18e Geneefse uitvin-
dersbeurs die vandaag open
gaat.
Woede en afkeer over wat er op
de tv is kan nu eenvoudig, zij het
tijdelijk, worden gekoeld door
een zachte baksteen van een
Britse firma, die tegen het
scherm kan worden gesmeten,
het apparaat voor een paar se-
conden uitschakelt en dan weer
-aan.

beurs en valuta

Goud enzilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-3-1990 om
14.00 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 22.670/23.170,
vorige ’ 22.970-/23.170. bewerkt ver-
koop ’ 24.770, vorige ’ 24.770 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 270-/ 340, vori-
ge ’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’380
laten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1,850 1,970
austrMollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5^26 5^56
canad.dollar 1,57 1,68deense kroon (100) 27,95 30^45
duitse mark (100) 110,00 114^00engelse pond 2.99 3,24
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,87 307
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 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,67 1,83
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1.91275-1,91525
anüll.gulden 1,0575-1,0875
austr.dollar 1,4360-1,4460
belg.frank (100) 5,4395-5,4445
canad.dollar 1,62625-1,62875
deense kroon (100) 29,425-29,475
duitse mark (100) 112,565-112,615
engelse pond 3,1195-3,1245 ■franse frank (100) 33,440-33,490
griekse dr. (100) 1,1205-1,2205
hongk.dollar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond' 3,0050-3,0150
itaUire (10.000) 15,265-15,315
jap.yen (10.000) 121,80-121,90
nwzeel.dollar J 1,1050-1,1150
noorse kroon (100)
oostenr.sch. (100) 15,9950-16,0050
saudi ar.ryal (100) 51.0750-51,3250
spaanse pes. (100) 1,7530-1,7630
surin.gulden 1,0550-1,0950
zweedse kr. (100) 31.105-31,155
zwits.frank (100) 127,055-127,105
ecu. 2.2990-2,3040

In- en uitvoer
stijgt verder

DEN HAAG - De waarde van de
goedereninvoer van ons land be-
droeg in januari 19 miljoen gulden,
wat 11 procent meer was dan een
jaar eerder (17,1). De uitvoerwaarde
bedroeg 19,5 miljard, of 8 procent
meer dan in januari 1989 (17,9 mil-
jard). Het handelsoverschot daalde
van 800 tot 500 miljoen. Dat blijkt
uit CBS-cijfers die gisteren zijn ge-
publiceerd.
Sterke invoerstijgingen deden zich
voor bij anorganische chemische
produkten (plus 24 procent), elektri-
sche apparaten (plus 20), minerale
brandstoffen (plus 19) en machines
(plus 18). Aan de uitvoerkant deden
zich waardestijgingen voor bij de
export van minerale brandstoffen
(plus 32), optische instrumenten
(plus 30), machines (plus 18) en
auto's (plus 17). De invoerwaarde
van energiedragers en energiepro-
dukten lag in januarimet 2,2 miljard
gulden 15 procent hoger dan een
jaar eerder (1,9). De uitvoerwaarde
steeg met 17 procent tot 1,7 miljard
gulden (was in januari 1989 1,4 mil-
jard). De waarde van het uitgevoer-
de aardgas nam met 61 procent toe
tot 800 miljoen gulden.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197.50 197,80
id excl.kon.olie 189,90 190.30
internationals 199,90 200,00
lokale ondernem. 196,40 196,90
id financieel 149.30 149,90
id niet-financ. 243.50 243,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,50 257,80
id excl.kon.olie 236.20 236,70
internationals 270.00 270,20
lokale ondernem. 243,10 243,60
id financieel 194,50 195,20
id niet-financ. 291,10 291,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,00 116,30
internation 114,90 115.20lokaal 115,70 116.40
fin.instell 109,90 110,40
alg. banken 108.30 108,50
verzekering 112,20 112.90
niet-financ 118.10 118,30
industrie 118,20 118,40
transp/opsl 133,60 133.60

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

Akzo 130,30-130,80 (130,80)
Kon.Olie 144,80-145,50(145,30)
Philips 42,60-42,90gl (42,70)
Unilever 149,90-150.50 (150,20)
KLM 36,40 (36,40)

NEW VORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2735.36 1187.23 214.10 1018.4?
Hoogst 2753.38 1192.21 214.98 1024.06
Laagst 2711.49 1175.85 212.15 1009.26
Slot 2727.70 1182.25 214.35 1015.81
Winst/
verlies - 15.99 - 7.65 - 0.31 - 5.45

Heidemij pronkt met Limburgs apparaat

" De Heidemij presenteerde gisteren in Almere-Haven de rioólradar. Het is volgens de Heide-
mij een nieuw apparaat waarmee rioolbeheerders verborgen gebreken in het beton kunnen op-
sporen. Mischien is het toeval, maar het apparaat lijkt verdacht veel op de rioolcamera van het
onlangsfailliet verklaarde Bundese bedrijfGulectron, dat al driejaargeleden met een dergelij-
ke vinding op de markt kwam. Heidemij beweert drie jaarover de ontwikkeling te hebben ge-
daan.

Vrijdag 30 maart 1990 "7mmmmmmmmm^m^mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmm

limburgs dagblad
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IVECO VOERT DE VLAG
IN EUROPA.

"■■■■■■■■' S^^BBj^Mpgtefe

Daily/TurboDaily. Deze serie succesvolle
bedrijfswagens van Iveco biedt eencombinatie vanper-
sonenwagencomfort en -rijgedrag met de constructie
en prestaties van een echte truck.

Ongekende laadcapacitelt en laadvolume.
Motorvermogen van 103 pk in de turboversie en75 pk
in de natuurlijk aangezogen versie metdirecte injectie.

Met de Iveco Daily/TurboDaily komt u
goedvoor de dag.

rADAPC A.P.K. KEURINGSTATION
\_7MI\MUE TACHOGRAAFSER VICE V.D.O.

SEBREGTS..CO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120

COUMANS GELEEN
Alfetta 2.0 L bruin 03-1981
Alfa 75 1.8 alfarood 07-1987
Alfa 75 1.8 wit 10-1987
Alfa 75 1.6 alfarood 05-1988
Alfa 75 2.0 Twin Spark alfarood 03-1988

Rll GTX blauwmet. ’15.700,- 03-'B7
RIITSE blauw ’ 9.450,- 01-'B5
R9C wit ’ 6.250,- 01-'B4
BMW 520iroodmet. ’ 13.500,- 02-'B4
Sierra 1.8 Laser T ’ 12.000,- 11-'85
Sierra 1.6L grijsmet. ’ 9.250,- 05-'B4
Sierra 2.0iS wit ’20.500,- 01-'B7
Kadett Hatchback 1.6 D, groenmet. ’ 4.000,- 01-'B3
Mini 1000 HLE blauwmet. ’ 5.700,- 09-'B4
Nissan 2.0 Bl.bird, gr.met., gr. kent. ’ 14.500,- 05-'B7
Saab 900 TS ’ 19.500,- 09-'B6
Saab 900 ’ 8.000,- 06-85
VW Jetta diesel ’ 6.000,- 02-'B3

I Volvo 240 GLT grijs ’34.800,- 10-'BB
Volvo 740 GLE TD interc, groenmet.) 32.500,- 11-87

\ __f

BMW 315 blauw 1983
BMW 316 1987
BMW 324 diesel 1986
Audi80 Crayon 1800cc, blauw 1988
Audi 100CC2.3.steengrijs/bahamabeige 1985/1987
Audi 80 CC 1800cc, 4-drs., kalaharibeigemetallic 1985
Audi80 GT, grafietmetallic 1987
Alfa 33 wit 1987
Citroën GSA 1984
FiatTipo 1.6,wil 1988
Fiat Uno45, blauwmetallic 1988
Citroen BK, bruin 1987
Daihatsu Charade TS 1985
Fiat Ritma, wit 1987
Ford Sierra 2.0 CL, grijsmetallic 1986
FordEscort 1600L, grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 1987
OpelAscona 1600LS, 4-drs., wit 1985
OpelAscona Hatchback, 5-drs., bruinmetallic 1984
Opel Ascona 1.6 S, blauw 1983
OpelCorsa 1300TR, 4-drs., blauwmetallic 1988
Opel Corsa 1200, kl. blauw 1987
Opel Kadett Caravan 1600i, 5-drs., grijsmetallic 1988
Opel Kadett 13 S, grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N, kl. wit 1986
Peugeot 309 GTi, grijsmetallic \ 19g8
Peugeot 205 GR, grijsmetallic 1984
RenaultsGTL, rood 1986
Suzuki Alto GL, wit 1988
Skoda 120L 1986
Golf GTi, zwart 1987
Golf 1300C, 5-drs, beige 1984
VW Golf 1300CL, wit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel ...I 1987/1988
VW Golf 1600CC, 5-drs., rood 1986
VW Jetta autom. GLS, zilvermetallic 1981
VW Passat 1800GL, 4-drs., blauwgrijs 1987
VWPolo, 2-drs., 1300CC,wit 1989
VW Polo coupé wit 1987
VW Jetta 1300, 4-drs 1986
VWJêttaC 1600CC 1986
Volvo360 GLS blauw 1985
VW Passat 1600CC, 5-drs 1987
Volvo 340 GL, grijsmetallic 1985
VW Polo 1983-1987
Volvo36oGLS, blauwmetallic 1985

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

60744 donderdag koopavond tot 21.00 uur

$ SUZUKI I
*#A

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '85,86,87
Suzuki Alto GL Club 5-drs '87
Suzuki Swift 1.0 3-drs. + 5-drs '87
Suzuki Vitara 1.6 met. top demo 17.000km '89
Suzuki Swift 1.3 GL en 1.3 GLX '85,87,88
Suzuki SC 100 GX Coupé '79,80
Suzuki Carry, wit '84
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34+ 45 '85,88
Skodal3oL '86
Hyundai Stellar '85
Volvo 340 GL autom. 26.000 km '87
Subaru Justy '87
Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service!
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Jaael' {£*■' /qo<; baar. Uite.st betrouwbaar en zo |Ascona ’ 6^,- ’ 395,- g oefj a|S nieuw! Wel even lijdig %JLiiammmmf^2miÈé^ 'Plij.enexc.BTW/incall-riskve,., SïïdS^ 1 SSSÏtf^ c7ntÓ7-MISS 'kering en 200km vrij per dag. Opeldealer. Alvasl een fijne i/WfUff-KMM
1 _ 1 paasvakantie gewenst. Heerien, Valkenburgenveg 34, Tel. 045-718040
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Bezawaren
maatregelen van de

(/^rheid om het autogebruik te
stuiten bij een kleine

van de Nederlan-
ds op persoonlijke bezwaren.
v'en ziet het als een aantasting
£} de vrije vervoerskeuze eny- leidt tot burgerlijke ongeh-
°r2aamheid.

8
11 het BOVAG-onderzoek, uit-v oerd door het Intituut voor

|>].rategische Kommunikatie,
s 'J*t ook dat er dit jaar al een
£0ritane tendens is om minder

autorijden. Ruim 12 pro-
yt van de automobilisten, met
j'fte de groep zonder woon-
st, verkeer en/°f niet in e
<,y, gebruikt alternatief ver-
Q er- Bij de gebruikers van hetiv^baar vervoer wil 13 procent
jj-komend jaardeauto juistwel
bw gebruiken om de reistijd te

forten.
va gelegenheid van de openingy het nieuwe BOVAG-huis,s3de bond f 100.000 ter be-l^.'kking voor ondernemers-

o
't> aan Hongarije. Met dat geld

tJQ
rdt een stichting opgericht die

it) jgaarse collega-ondernemers
Mei6 mot°rvoertuigen- en twee-
%\ erbranche, gaat helpen bij de

eiding en de bijscholing.

«erB°VAG heeft haar leden °P"
bia°ePen voor dit doel stage-
kiiu6n tei" beschikking te stel-
<(jj' Hongarije is gekozen omdat
heeiand al twintig jaar ervaring
bk niet het groeien van een
«o. economie naar een markt-Ot*omie.

Als een soort donderslag bij heldere hemel
komt Alfa Romeo met een wel zeer exclusie-
ve tweepersoons auto, die ook wel heel ex-
clusief zal blijven, want wie hem een beelje
leuk voor de deurwil hebben staan is al tegen
de twee ton kwijt. Bovendien worden er
maar duizend van gemaakt, waarvan dertig
voor Nederland.

Maar je bent wel verzekerd van een grote
hoeveelheid discussie op de stoep, want of je
deze nieuwste 'renner' van Alfa Romeo ook
echt mooi vindt, dat is heel duidelijk een
kwestie van smaak. Hoogstens kunnen we
het er over eens zijn dat de carrosserie van
Carrozzena Zagato (die alvaker iets eigenzin-
nigs op de weg zette) nogal wat weg heeft van
de Batmobile. Dat de wagen bovendien de
koosnaam 'Het Monster meekreeg heeft niet
mogenverhinderen datvoor de nieuwe SZ in
Nederland 68 gegadigden waren, waarvan
meer dan de helft dus een ander speeltje
moet zoeken.

Aan de voorkant van de auto vallen de zes
smallekoplampen op dieworden gescheiden
door dekoelopeningen voor de radiateur, ter-
wijl in het midden van de neus een opnieuw
gestyled Alfa-radiateurembleem is verwerkt.
De uit koolstofvezel vervaardigde spoiler
heeft een wezenlijke rol bij de wegligging
van dewagen. Ook in derest van de corrosse-
rie isruimschoots gebruik gemaaktvan nieu-
we materialen. Verder is de rij hoogte verstel-
baar.

Een V-6-motor van 3 liter drijft de achterwie-
len aan; de versnellingsbak is tussen de ach-
terwielen gemonteerd. Met zijn 152 kilowatt
vermogen haalt 'het monster' gemakkelijk
245 km/u, ondanks het gewicht van bijna
1300 kilo. Hij trekt van 0 naar 100 op in 7 se-
conden. Hoewel het dus een typische wagen
is voor het circuit is hij zeer luxueus inge-
richt. Airconditioning is standaard, elektri-
sche ruiten en buitenspiegels ook.

Voor de meeste mensen alleen maar om na te
gapen. En waarom ook niet.

Nationaal
In totaal werden in 1989 door de
vijfautomerken die in Spanje ac-
tief zijn 1.638.615 auto's afgele-
verd. Volgens de ANFAC, de As-
sociatie van Spaanse Autofabri-
kanten, worden de meeste auto's
in Spanje gefabriceerd door de
groep Seat/Audi/Volkswagen.
Deze drie merken waren samen
goed voor 449.904 exemplaren,

waarvan de meeste Seats waren,
bestemd voor de nationale
markt. Op de tweede plaats volg-
de General Motors met 369.727
auto's.

De toegenomen vraag in de rest
van Europa naar in Spanje gefa-
briceerde auto's heeft ertoe ge-
leid dat daar het niveau van de
hoogst haalbare capaciteit bijna ,
is bereikt. Deze nam in 1989 met '9,4 procent toe. Op dit moment
wordt de productiecapaciteit van
auto's in Spanje op maximaal 1,7-
-miljoen auto's 'per jaar geschat.
De relatief lage productiekosten
gunstige vestigingsvoorwaar-
den, hoge staatssubsidies en de

nog altijd lage lonen vergeleken
met de meeste andere EG-landen
zorgen ervoor dat Sparye een
aantrekkelijk land blijft voor de
internationale autofabrikanten.

Het meest populaire type auto
dat het afgelopen jaar in Spanje
van de lijn kwam, was de Corsa
van GM, die in Zaragoza wordt
gemaakt. In totaal werden
282.793 Corsa's afgeleverd. Ook
de 'Spaanse' Ford Fiesta is met
126.723 stuks een zeer populaire
auto.

Ondanks een slecht tot zeer
slecht wegennet, overbelasting
in de steden, ruim 7000 verkeers-
doden per jaar en weinig par-
keerfaciliteiten neemt de ver-
koop van auto's in Spanje nog al-
tijd sneller toe dan in de rest van
Europa. Van de 13,5 miljoen
auto's die in 1989 in Europa wer-
den verkocht, nam Spanje er 1,13
miljoen voor zijn rekening, ruim
7 procent. Het meest populaire
automerk in Spanje was Renault,
dat met een aantal verschillende
types tot 278.000 verkochte ex-
emplaren kwam.

Onderzoek 'BO VAG en publiek' wijst uit:

Nederlander laat zich
niet uit auto pesten

Het
monster
komt

meeste Nederlanders
pseffen dat er omwille

|an het milieu iets aan
*t autogebruik moet
'orden gedaan. Niet de

f^Paciteit van de wegen
'f de files staan centraal,
!^ar de milieubelasting
'°or de auto. Als dat in
°rnbinatie met verbe-
id openbaar vervoer

aangepakt, is men
>ereid minder van de
l^to gebruik te maken.

at is de voornaamste conclusie
? het onderzoek 'BOVAG en'"bliek.

F. P. Jansen ziet
I de uitslag van het onderzoek,
I l is gehouden onder 1200 Ne-

boven de 16 jaar, te-
*ns een waarschuwing: „De
erheidmoet oppassen voor on-

bij de Nederlanders. On-
maatregelenaarvan het effect wordt betwij-

,Jd of niet duidelijk is, bevesti-
'6r> het idee dat men de automo-
"ist aan het pesten is. Om dat te
°°rkomen moet het verkeers-n vervoersbeleid worden ont-

van politieke emoties en
J^gaan van feitelijkheden,"
'*idt hh.

" De Alfa Romeo SZ, het Monster.

Verkoop van Spaanse
auto's slaat records

De verkoop van personen-
auto's en de export van in
Spanje gefabriceerde auto's
hebben over het afgelopen
jaar alle records gebroken.
De vijf merken met fabrie-
ken in Spanje Seat/VW, Ge-
neral Motors, Ford, Citroën-
/Peugeot en Renault zagen
hun exporten in 1989 met
17,6 procent groeien tot
ruim 900.000 stuks.

In Spanje zelf werden in 1989
1.130.000 wagens verkocht, een
stijging van 6,2 procent ten op-
zichte van 1988. Deze stijging

was bijna het dubbele van die in
de overige Westeuropese landen.
Spanje blijft na West-Duitsland
en Frankrijk de derde auto-ex-
porteur van Europa en de vierde
van de wereld. Japan voerde ook
in 1989 de lijst aan.

auto

Nieuwe Rover
200-serie

Psof de middenklassenog niet overvol is komt Rover nog
pis uit met de 200-serie, die de inmiddels enigszins ver-
puwde carrosserie van een herkenbare Japanner heeft.
F zijn twee opmerkelijke vijfdeurs bij, de 214 en de216. De
Ngens zijn leverbaar met een 1,4 liter motor en de 216 GSi
Peft 1,6 liter die 82 kilowatt levert. Met name de 1,4 liter-
atoren worden door de fabriek zeer zuinig genoemd, en
puden bij 90 km constant 1 op 19 lopen.

auto's zijn uitgerust met een sterk geluiddempende car-
bsserie. ABS is tegen meerprijs leverbaar. Een katalysator
8 standaard. De wagen heeft wat Rover noemt het eerste
'eiligheidsstuur in Europa, dat beter klappen kan opvan-
ten.

goedkoopste vijfdeurs 214 kost 28.000 inclusief, de
'Uurste 216 bijna 37.000 inclusief. " De nieuwe Rovers: 214 Si en 216 GSi

AlfaSpider in huisstijl
Met de kenmerkende achterzijde van de Alfa
164 in gedachte, is de nieuwe Alfa Romeo
Spider direkt aan de huisstijl herkenbaar.
Deze legendarische open two-seater die in '66
zijn debuut beleefde, zal straks op de Salon
van Turijn in zijn aangepaste gedaante wor-
den voorgesteld. Voor ruim 54 mille is de
Alfa Spider 2.0 binnenkort ook in Nederland
te koop.

Het ontwerp van Pininfarina blinkt uit door
heldere lijnen. Verdwenen is de forse achter-
spoiler, zodat er nu een ranke bijzonder ge-
vormde kofferruimte is ontstaan. Er zijn be-
ter verstelbare stoelen in de Spider gekomen,
het logo zit 'ingebakken' in de kunststof
bumper en de motor heeft ietsaan vermogen
ingeleverd. De 120 pk sterke 2 ltr is evenwel
nog steeds in staat 190 km/u te halen. Het uit-
laatsysteem is voorzienvan een 3-wegkataly-
sator met lambdasonde.

uitlaatjes

" RENAULT start assemblage
van Renault 19 in Xaiwan. De lo-
kale constructeur San Fu produ-
ceert en distribueert sinds 1981
in Taïchung verschillende mo-
dellen. Met de assemblage van
de Renault 19 komt de produktie
op 3000 eenheden per maand. Te-
gelijk lanceert Renault de 19 op
de Taiwanese markt. Het is een
mogelijkheid voor Renault om
haar positie in het Verre Oosten
verder te versterken. Op de sterk
concurrerende markt in Taiwan,
waar van de 370.000 auto's er
210.000 in eigen land wqorden
geproduceerd, heeft Renault een
marktaandeel van 4,3%. Na Tai-
wan is Thailand de eerstvolgen-
de markt waar Renault verdere
activiteiten zal gaan ontplooien.

" CHRYSLER gaat ook in Euro-
pa produceren. Chrysler Motors
Corporation gaat samenwerken
met Steyr-Daimler-Puch in Oos-
tenrijk. Hiertoe hebben beide be-
drijven de jointventure Eurostar
opgericht. Vanaf voorjaar 1991
zullen Chryslers Voyager wor-
den geproduceerd in een nieuw
te bouwen fabriek in Graz. Naast
de vierwielaangedreven uitvoe-
ringen staan ook Voyagers met
vierwielaandrijving en 2,5 liter
turbodiesel op het programma.
Ondanks de de produktiecapaci-
teit van 500.000 eenheden op
jaarbasis in Amerika overtreft de
vraag het aanbod. Eurostar zal in
de beginfase 25.000 eenheden
per jaarproduceren. De nieuw te
bouwen fabriek in Graz beschikt
op langere termijn over een pro-
duktiecapaciteit van 125.000 een-
heden.

" PORSCHE introduceerde op
de Autosalon in Genève de 911
Turbo getoond in een nieuweuit-
voering met méér vermogen.
Desondanks heeft deze sportwa-
gen de al klassiek geworden
vorm behouden. De nieuwe Tur-
bo presenteert zich als sportwa-
gen voor de negentiger jarenmet
de reeds in de 911 Carrera 2 en 4
gerealiseerde carrossrie-vernieu-
wingen. Vanaf modeljaar 1991
zal deze nieuwe Porsche 911 Tur-
bo worden gebouwd. De op es-
sentiële punten gewijzigde zesci-
linder boxermotor, welke is
voorzien van een uitlaatgas-tur-
bolader, heeft een maximaal ver-
mogen van 320 pk. De KKK-tur-
bolader heeft een maximale laad-
druk van 0,7 bar en blaast de Por-
sche 911 nar een top van 270
km./uur en laat de auto van 0 tot
100 in slechts 5 seconden accele-
reren.

" TOYOTA brengt serie actie-
modellen op de markt. Deze
nieuwe speciale uitvoeringen
van de Corolla en de Carina zijn
leverbaar met diesel-en multi-
point injectie benzinemotorena.
Deze extra mooi en comfortabel
uitgevoerde Toyota-modellen
zijn vanaf begin april leverbaar
en worden tot nadere aankondi-
ging in de prijslijsten opgeno-
men. Interessant is de Hatch-
back 1.6 GTS-i 16 welke een
sportieve uitrusting heeft en
voor 27.495 gulden in de prijslijst
is opgenomen.

" NISSAN exporteert over enige
tijd wellicht vanuit Sunderland
de hatchback Primera naar Ja-
pan. De opvolger van de Blue-
bird die dit jaar op komst is
wordt in ieder gevalvoor Europa
geheel in de Nissan-fabriek in
Engeland gebouwd. Blijven de
kosten voor aanpassing naar Ja-
panse maatstaven acceptabel,
dan volgt ook export naar het
moederland.

" SWOV en ANWB organiseren
in Amsterdam op 26 en 27 april
het Nationaal Verkeersveilig-
heidscongres. Onder het motto
'De uitdaging' staat centraal het
stimuleringsplan om in 2000 een
kwart minder slachtoffers in het
verkeer te hebben. De nadruk
daarbij ligt op onderwijs, snel-
heidsbeheersing en samenwer-
king.

" LEE lACOCCA, de baas van
Chrysler, heeft deze maand met
bondskanselier Vranitzky van
Oostenrijk het startsein gegeven
voor de bouw van een nieuwe
autofabriek. De samenwerking
tussen de Amerikaanse gigant
Chrysler en het staatsbedrijf
Steyr-Daimler-Puch, moet vol-
gend jaar een produktie van
25.000 auto's opleveren. Over
enige tijd moet dat oplopen naar
120.000 stuks op jaarbasis.

"Op de lAA/FRANKFURT
werd reeds gemeld: 'Chrysler is
back in Europe'. Met deze stap
wordt duidelijk dat het de auto-
bouwers uit Detroit ernst is. De
contacten dieer met Renault eer-
tijds via AMC en Jeep beston-
den, resulteren in '92 in een co-
produktie. Dan zal in Spanje een
nieuwe fabriek een gezamenlijk
ontworpen terreinauto produce-
ren. Vorig jaarverkocht Chrysler
50.000 auto's in Europa en werd
daarmee de grootste auto-expor-
teur uit Amerika.

" Vanuit Graz komt de VOYA-
GER met vierwielaandrijving,
een specialisme van Steyr-Daim-
ler-Puch. Ook voor de G-wagen
van Mercedes levert de Oosten-
rijkse fabriek de aandrijving. De
Voyager krijgt de toevoeging
AWD, Amerikanen zijn aller-
gisch voor het begrip 4WD. Dat
stoot klanten af die denken dat je
daar alleen maar mee het terrein
in moet. AWD staat voor All
Wheel Drive; ook kent men bij
GM het begrip All-Track, dat om
dezelde redenen is gekozen.

Droomautoshow

Begin mei wordt in de Hilversumse Expohallen de traditionele
Droomautoshow gehouden. Is de RAI nog iets voor de eenvoudige
autorijder, dromers kunnen in Hilversum zien wat voor hen altijd on-
bereikbaar zal blijven- al vindt er ook wel verkoop plaats. Maar mer-
ken als Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley zie je niet dage-
lijks op de weg, evenmin als vooroorlogse en jaren-vijftig-modellen
van Ford, Chevrolet, Alfa Romeo, BMW en Mercedes.
De duurste auto die naar Hilversum komt is deAlfa Romeo 6C 2300 B
uit 1938, die in Italië nog eens de Mille Miglia mee reed.
De allernieuwste versie van de Alfa Romeo Spider staat er trouwens
ook, en de nieuwe auto van DeLorean, plus de PantherKallista 2.91
met katalysator.

Daarnaast zijn er boeken, miniaturen, badges, speldjes, folders.

" Panther Kallista

" De Alfa Romeo 6C 2300 B
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(ADVERTENTIE)

over deborging op
terdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.
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OPEL BERGSTEYN

staat altijd achter U, in geheel Zuid-Limburg
en nog verder ook

Verkoop - Service - Garantie
Gespecialiseerd in alle Opel-sportartikelen
zoals: m OPVOERKITS

" SPORTWIELEN enz

-o- ESJ»ir Isa iBmi^mmrspWN!
' F3ERO FN TERBlIJ'

OFFICIEEL OPEL DEALER
Rijksweg 61 - Berg en Terblijt - Telefoon 04406-41700

Alcohol en verb eer datkunjz niet maken.
Dat vindt bgna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slokop gaan rijden.
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoeijejetoch niet
mee. Maar door dat soortautomobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPENwant

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
" NIET MAKEN

■A# E 155^ Veilig Verkeer Nederland
m. .'Mk\mmmmafi/

jm^ÊammmmÊÊÊÊÊÊÊkWÊÊkmmmÊÊmmÊam
AUE I I * MERCEDES "

MÉrni/rii Ir**t /IU MOO, blauwzwartsel, 5-bak. sclwilkuteldak. etc. 1919
MERKEN lf I /MB 2500. midnight bleu. c»„ 5-bak,etc. ISB7

mm // / / MBZ3OE, _urtrüitaeL,Ulnlgea,s-bak, ictaiMak IM7AUTOSHOW II I /MB 190.automaat, abs. In «eig» type 1990 1987// ’ /MSmutmitmet., _r*glass, lm»eigen 198.// / k / MBBI9O£. schuifdak. 5-bak, cv. Ww glass, met., etc 1986
/ / /AV /MB 190E, automaat, lm velgen, schuitdak, roolsilver wet 1985// / AVk V /MB2ME. rook silverraet.. schuil kanteldak, etc 1986

// I ByËI " ANDERE MERKEN ■

§ ’ \/_Wk JagaarDaialer 3.6, alle ace 1989

’ Vv/\ ’ HoadaShuttle t .si, kleur wit, adtMoat 1989
/ VB-^V \ ’ opell*»ega2.4i,CouitTOerii9,mrtßet. 1989
/ *«^VV | ï / Opel Omega 2.0iGIS Stationcar,schuifdak 1989

** / ’ //ChevroletConrette Cabrio. automaat, abs. airco 1988
5? / I ’ / Honda Integra de luie, lm «eigen, wet 1988
* / ’ #/ VW Bolf CL, luxe uitvoering, diesel 1988

/ w I II Lancia Thema lE, zwart met, diverse ace 1987
** / -y I ’ / Hudi 80S, sunroof. Ww glass, wit 19(7

&> / VJ I / / Ford Scorpio 2.9) GHIA. rood net., abs. schuifdak 19(7

_Jf / Ik^ ’ ’ / BMW 316,zwart «et., 5-bak, ww glass, etc 1986
/ *W # / / BMW 732i. bronzitmet, 5-bak. lm velgen, etc 19(5

/ Jj» ’ ’’ 50 inruilauto's van div. merken met Bovaggarantie en/ fQ I II een keuringsrapport. Tevens uw adres voor alle merken
/ »J / nieuwe automobielen. Tot ziens in onze grote

’ ~ I showroom. Tel. info: 045-728484.

’ ’HEERLENSEWEG 200, LANDGRAAF (LEENHOF) 1

"i Veneken Sittard Veneken Beek ■■, § m

Im Audi 801600, grijsmet 1984 BMW 316i, 4-drs.. wit 1988h"
j AudiBol6oo, blauwmet 1985 OpelKadett I.3SGT, rood 1988%■ , FiatRegata 70 ES, rood 1984 OpelKadett GLS 1.3, zilver 1985■■ Fiat Uno45, blauw 1985 Passat Avance comfort, |

■ 'Ford Sierra 2.0, wit 1986 5-drs-. diesel, wit 1987 ,■.■ Mitsubishi Lancer Golf GTD, wit 1986 >
'■ GL 1.2, roodmet 1984 Golf GTI 16V, zwartmet 1988 " I'■jOpel Ascona 1.6 S, goudmet 1985 GolfAvance Sportief 1600,5-bak, r00d....1983 '■"Copel Kadett 1.2S, groenmet 1983 Golf GTII.B, wit 1987 ■_
■ JOpelKadett 1.3GL, grijs 1986 Passat 1600,5-drs.,zwartmet 1988 I
■ JOpelKadett I.3S,wit 1987 RenaultßsTL,blauw 1987 t*
■ 205XE, rood 1987 Fiat Uno 45, wit 1987 ■■■ VW Jetta CL 1.8, groenmet 1987 Opel Kadett sedan 1.3 S, zilver 1987 ■JfIVWJetta C 1.6, blauw 1985 BMW 316,4-drs., wit 1986■ ,
LMVWJettaC 1.3, wit 1985 Golf Memphis, 5-drs. turbo diesel, grijs 1988■,V-W Jetta C 1.3, roodmet., 4-drs 1988 Volvo 480 ES airco, grijsmet 1988 1
P uVWGoIf Cl3, goudmet 1984 Passat Avance 5-drs. turbo diesel, wit, 1987 |■C VWGolf Cl3, rood blauwmet. 1987 MitsubishiColt 1200EL wit 1988?
■C VWGolfCl 1.6, blauwmet 1986 Polo, Golf, Jetta, div. uitvoeringen 62i _■
k VW Passat GL 1.8, blauwmet 1984 VW Jetta CL, 4-drs. autom. 1600 cc, beige, Tl
J* VW Polo, 3-drs., wit 1985,1988 van part., zonder mr. /19.900,- 1987P ■PI VW Polo coupé, rood 1984 Verwacht VW Passat CL turbo diesel, 80 PK, Jt_| Volvo 340, wit 1985 stuurbekrachtiging, centr. slot, donkerblauw- ■ ■■ a Volvo 343 01autom 1982 metal., nieuw model 11-1988 ■,
-; Auto Veneken b.v.
■ „Occasionkelder" „Occasioncentrum" Ima Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 m'■ 6132 CN Sittard 6191 EE Beek I■| 57289 tel. 04490-15777 tel. 04490-72882 'l

pÉanïpi-9 WJ^4sp I HJL-

uuum^^^siuup,... uwj HhSëss^

VJjjlÉ? : "\B

Heeft u wel eens een beschadigde auto bij Autoschade de Vries
zien binnengaan? En er als nieuw weer uit zien komen? Dat is
nou onze specialiteit! En wij maken dat mogelijk door onze

24 uur inzetbare sleepdienst en de speciaal opgeleide vakmensen. die van autoschadehersteller tot autospuiter en carrosseriebouwer
hun vak verstaan. Autoschade de Vries zorgt niet alleen voor
veilig en vakkundig herstel, wij treffen desgewenst voor u ook
een sluitende regeling met de verzekering. Zodat u zelfs daar

geen omkijken naar heeft. Wij zorgen ervoor dat de expert langs
komt, overleggen voor u omtrent de veiligste wijze van herstel.

Komen de prijs overeen. En herstellen de auto daarvoor!
U hoeft uw perfekt opgeknapte auto alleen op te halen!

MEER INFORMATIE? MjjïfëlfiÊÊË
BEL NU 045 - 722463

autoschade^^) deVries bv
Herstelt plaat- en chassisschaae onzichtbaar..!

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN

"

Wieeen
goed hart heeft

neemt't
niet mee naar

dehemel.

i
HetDonorCoda-Vanlevensbelang

I JfjËT . m *"■

a\m-mW W^B*

wordengeholpen.Met

ooglidoperatiekan het
gezichtsvermogenvan
een leprapatiënt voor
jaren geredworden'

_#w>a__y_j_r^__^
NEDERLANDSE SnCKnPWJ
VOORLEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

lel. 020 938973.

■_P_M_H

Jaarlijksworden-MMMM)

Nederlanders getroffen
door eenhartinfarct en nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op velean-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom ditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid. biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw gift zorgt er voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.

jHartelijk dank.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
'Stichtingldeële Reclame SEE

r " "l m
«-■-~n i lflAlleenbij Smeets Mercedes-Periz wöiat

de service uitgevoerd door
hooggeschoold personeel en met
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Een Mercedes-Benz koopt u bij de in topconditie wordt gehouden, volgens Mercedes-Benz dealer meer te bieden ll

enige officiële dealer: Smeets. Voor alle de strenge normen van Mercedes-Benz. heeft en dat merkt u aan de conditie van -ieu
zekerheid op het gebied van voorlichting, Dat originele Mercedes-Benz onderdelen de auto. lijn'
garantie en service. hierbij een belangrijke rol spelen, spreekt Kies voorzekerheid, kies voorSmeets. Ic

Mercedes-Benz is een topmerk met voor zich. ir>

verfijnde motortechniek en elektronika. Zoveel ervaring, vakmanschap en Smeets Mercedes-Benz B.V. Oo{
Dat vraagt om onderhoud door hoogge- regelmatige bijscholing betekenen voor u il*suKS_S_3^^ feMikswaK Noord 125. ($162 AÉ Geleen,Telefoon 044Ö0-4H33:) "«schoold personeel. Daarom stuurt Smeets een korte service-tijd van uw auto in de **
zijn medewerkers jaarlijks naar cursussen werkplaats en een relatief lage onder- yT****. xt ** ffi "*l
van de Mercedes-Benz fabrieken. houdsrekening. ( >JL J Mercedes-Benz dealer |*c

Dit geeft ude zekerheid dat uw auto Smeets bewijst dat een officiële %L^^ vooral uw dealer.
I ' »en

________*■* A-TWm ____#*______. r% ___■ ____n____fc f I f W^£ï%
Mm mm mm Wrn & wFim JV / W y^*
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besneeuwde en beijzelde wegen. ■ W J' "<^~' c. -■ * '^_^^*^!^Êm^^^wfL\
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Bandenspecialist

KICKEN b.V.
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707 i ,

——*V*n

®STER G4RAi\T' De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar. |
Mercedes Benz 300 E '87 /120.000,- ’ 56.750,- Mercedes Beu 300 0 Turbo '88 /120.000,- ’ 82.750," ■~I Mercedes Benz 300 D '86 ’99.000,- ’52.500,- Mercedes Benz 230E '83 ’BB.OOO,- ’67.500-' fc,

"~~~" Ford Scorpio 2.0 GU ant. '86 ’55.000,- ’24.000,- Mercedes Benz 190 0 '86 ’64.000,- ’35.000.- k

f Zmmmmma : """"l Opel Omega 2.3 DGI '87 ’50.000,- ’26.500,- Mercedes Benz 250D '86 ’89.000,- ’62.500.;GELEEK „J Opel Omega 2.3 DLS '87 ’47.000,- ’24.500,- Opel Kadett 1.8 S '87 ’30.000,- ’ 15.750,- L
Merk Type Bwj. Nieuwpr Onze pr Ford Scorpio 2.0 1 GL '88 ’62.000,- ’35.000,- Mercedes Benz 300 SE '86 ’130.000,- ’52.750.'
„.' .' . ,„„ ,„ ,«", ln„ Opel Senator 2.5 1 aut. '86 ’60.000,- ’26.500,- _^ .Mercedes Benz 190 0 aug. '84 ’ 61.500,- ’ 27.500,- r —— ————Mercedes Benz 190 D '86 ’63.000,- ’35.000,- I MAASTRICHT __^
Mercedes Benz 190D '87 ’65.000,- ’43.500,- f UBBB1

""
M 1 ' ' "—!T '

Mercedes Benz 190 0 '87 ’63.000,- ’44.000,- L_ HtEEttI,EN , J Merk Type Bw|. Nieuwpr. Onzepr-

Mercedes Benz 260 SE '87 /12M00, ’62.500,- " Mercedes Benz 190 0 '87 ’69.000,- ’41.250.-Mercedes Benz 190 E aut. ;85 ’ 72.^00,- ’33.750,- Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. «„ „es Benz 190D '87 ’61.599,- ’37.500,"
Mercedes Benz 190 E 87 ’69.500,- ’46.500,- /30750 Sei Benz 190 E '87 ’73.500,- ’45.000,- ?<
M_S_ £ ml 'S ü>" S"2' M ««Inz 190 0 '87 64.000- ’37.750!- Mercedes Benz 250 0 '87 ’87.000, ’ 50-500. P
Z££v "l 'S (LS: ’ ££. **«desßenz 190 0 2.5 '86 ’75.000, ’39.500, Mercedes Benz 300 0 '86 ’96.000, ’49.500.

■_■
__

m\m\MÊmma\WÊka\mmm\A De eni9e officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:
yW AB AB I^" »P"v-T__^^ GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 -1 i
Tftk BUS I ■ _____P I HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZELSlvfl vl ■ __■ MAASTRICHT-Akersteenweg 10-tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN

Vrijdag 30 maart 1990 " 10Limburgs Dagblad



Emoties
ud' talent is er wel, maar Lex

6 Rooi wil ook hen aan een kri-
?ch oordeel onderwerpen.
fem Fred Oster. Voor hém wil

Rooi zich wel sterk maken.
ydr ik weet één ding heel ze-
F> ik wil Fred niet terug als

Hij is echt een aima-
['e man, die goed nadenkt,

goed formuleert. Een goede pre-
sentator ook, maar dan wel in
een type programma datwij nog
niet hebben."

Toen Boudewijn Klap in oktober
aantrad als radio- en televisiedi-
recteur waren de emoties rond-
om Fred Oster zó hoog opgelo-
pen dat er zelfs al een procedure
met advocaten in volle gang was.
Want Oster was onder het oude
bewind van Wibo van de Linde
van de ene dag op de andere van
het scherm gehaald. „Boudewijn
en ik hebben toen gezegd: laten
we dat maar 'ns even een halt
toeroepen en bekijken of we de
zaak positief kunnen oplossen.
Fred Oster is overtuigd van onze
inzet." Oster zal in ieder geval
deze zomer op televisie te zien
zijn in wat bij de AVRO infor-
meel het 'kustplaatsenproject'

heet. Een serie luchtig-informa-
tieve programma's over de kust.

Mies Bouwman is weer een an-
derverhaal. Zij is nog steeds her-
stellende van een aderontsteking
in haar hoofd en zal, zoals het
zich nu laat aanzien, voorlopig
niet op.het scherm verschijnen.
Wel staat zij volgens de Rooi van-
uit haar huis de afdeling amuse-
ment 'met raad en daad' terzijde.

Speerpunten
Schijnbaar zorgeloos constateert
Lex de Rooi dat het amusement
van de AVRO nu zeker na het
vertrek van Wedden Dat naar
Veronique 'op een kritiek punt'
zit. „Maar we komen terug, al wil
ik niet pretenderen dat we alle
omroepen zullen verslaan. Ik wil
wél pretenderen dat we terug

zijn in de race." Het komende
winterseizoen komt de AVRO
met twee speerpunten. Twee
nieuwe amusementsprogram-
ma's, die niet volgens de gelikte
Van den Ende-formule gemaakt
worden. Dus geen glittertrappen,
witte smokings, orkesten en
gladde dansjes.

De Uitdagingen Fort Boyard he-
ten de nieuwe, prestigieuze pro-
gramma's, die bol staan van
spanning en sensatie. „Als je
daarnaar kijkt gebeurt er iets
met je. Je gaat op het puntje van
je stoel zitten", zegt Lex de Rooi
enthousiast. In De Uitdaging, ge-
presenteerd door ex-Dolly Dot
Angela Groothuizen, moet een
'goed doel' binnen 36 uur gereed
zijn. Dat kan variëren van het
aanleggenvan een voetbalveld in
een dorp tot net drukken van

.10.000 moppenboeken op nog te
recyclen papier, waarvan de op-
brengst naar milieudefensie
gaat. De Rooi: „Het is zoiets als
Open het Dorp, maar dan veel
spannender, veel gecomprimeer-
der. Het is echt een fantastische
formule. Ik ben er helemaal gek
van."

Fort Boyard is gesitueerd in een
veertig vertrekken tellend Napo-
leontisch fort in Frankrijk. Een
team speelt met elkaar om een
geldprijs en moet om die te be-
machtigen allerlei uitdagingen
volbrengen. Ongetwijfeld het
meest spannend is het moment
waarop de kluis met het geld
opengemaakt moet worden. Die
kluis bevindt zich in dezelfde
ruimte als twee levensechte tij-
gers die, verzekert De Rooi, met
electronisch bestuurde sluizen
op afstand gehouden worden,
maar wél steeds dichterbij ko-
men. Deze programma's worden
gepresenteerd door Bas Wester-
weel.

Lex de Rooi benadrukt dat amu-
sement in zijn ogen 'ergens over
moetgaan. „Niet zo van: hoeveel
maanden heeft een jaar? Prima,
hier heeft u een schitterende
kleurentv. Nee. De AVRO moet
het NRC-Handelsblad onder de
omroepen worden. Een uiterst
pretentieuze uitspraak natuur-
lijk, maar het geeft precies aan
waar we naartoe willen. Meer
kwaliteit, minder lucht".

Circus Harlekino toert in Limburg
Van onze showpagina-redactie

BORN - Het kleine Nederlandse circus Harlekino
start het seizoen 1990 met een toernee in diverse
plaatsen en dorpen in Limburg. Dit op de jeugd af-
gestemde circus presenteert een programma van
o.a. acrobaten, een jongleur en clowns. Deze wor-
den tijdens de twee uur durende kindervoorstel-
ling afgewisseld door nummers met dieren zoals
een kameel, een lama, paardjes en een kleindieren-
show met katten, honden, een poolvos en een var-
ken.

Circus Harlekino treedt vanaf morgen (zaterdag) ir
Limburg op in:
Holturn (31 maart), Buchten (zondag 1 april)
Hoensbroek (2, 3 en 4 april), Mechelen (5 april), Eys-
Wittem (6 en 7 april), Meerssen (8 april), Bunde (£
april), Posterholt (10 april), St. Odiëlenberg (11
april), Neer(12 en 13 april), Baarlo (14 en 15 april) en
Swolgen (16 april). Harlekino geeft dagelijks een
middagvoorstelling, die op schooldagen om 16.1E
uur begint, op woensdag- en zaterdagmiddag om
15.00 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur.

Vuurdoop
oor " I

NS Lr 6 °orl°g zong Jany Bron
0N- i" lende amateurorkes-(^ ade oorlog begon het echte

werk. Ze kwam in het Lido te-
recht, kreeg een wekelijks radio-
programma en rolde van het ene
orkest in het andere. In 1951
kwam ze bij The Ramblers. „Ik
kreeg meteen m'n vuurdoop. We
gingen in januari op tournee, in
een onverwarmde bus heel En-
geland door. En dat zijn afstan-
den, hoor. Meestal mist. Ik zei te-
gen mezelf: je wil zangeres wor-
den, dan moetje er ookwat voor
over hebben".

„Ik ben altijd een big band-freak
geweest. Gek op big bands, daar
wilde ik bij zingen. Daar heb ik
nog wel eens heimwee naar. Dan
hoor ik nog wel eens een oude
plaat uit de vijftiger jaren. Heer-
lijk. Het was zon leuke tijd. En
het publiek ook, de mensen
dansten langs je en knikten. Het
publiek vrat ons op. Ze stonden
vaak in rijen voor de deur om
binnen te komen".

Haar Ramblers-tijd duurde tot
1963. Toen vond Jany Bron het

welletjes. „Dan zag ik al die jon-
gelui dansen en die dachten na-
tuurlijk: die ouwe moet nog zo
nodig. Dat gevoel krijg je op een
gegeven moment. Ik dacht: ik
schei er mee uit, ik ga achter de
schermen werken. En dat heb ik
toen gedaan". JanyBron gingra-
dioprogramma's produceren,
verzorgde de muziek voor Langs
deLijn, Klinkklaar, De VARA fe-
liciteert,Reis door Operetteland,
noem maar op. En niet te verge-
ten: samen met haar man Charlie
Nederpelt de uitzendingen van
het VARA-dansorkest.
Ze miste het zingen niet. „Alleen
als iemand anders stond te stun-
telen. Dan dacht ik: mens, ga
weg, ik zal het wel doen. Maar
verder niet. Nee, je moet je er
overheen zetten. Ik ben sigaret-
ten gaan roken. Nou, dan word je
lekker hees".

Dat produktiewerk, óókbij de te-
levisie, was heel leuk, maar alles
bij elkaar toch teveel voor Jany
Bron. „Mijn leven bestond in die
tijd uit: even gauw dit, even
gauw dat, nog even gauwnaar de
groenteman, nog even gauw een
programmaatje maken. En dat
even gauw resulteerde in een
hartinfarct. In 1979 was dat. Op
een zaterdag, ik zat midden in
mijn werk, werd ik opeens niet
goed en op zondagochtend heb-
ben ze me naar het ziekenhuis

gebracht. Daarna heb ik nooit
meer gewerkt. En je leven wordt
dan zo anders. Je wordt bang.
Alsje het aan je hart hebt, danzit
daar negentig procent angst bij.
Maar dat is nu over. Dat moet je
allemaal verwerken".

#Jany Bron: „Vroeger wilde ik altijd vernieuwing, maar
nu loop ik niet meer zo hard".

Poes
Zingen doet ze alleen nog voor
zichzelf. „Ik betrap me er wel
eens op, dan denkik: hee, ik loop
te zingen. Maar toen mijn man
net dood was, drie jaar geleden,
toen kon ik het niet. Dan begon
ik te huilen. Mijn zoon zei toen
steeds tegen me: mam, tegen de

poes praten en de radio aanzet-
ten. Ik ben ook meteen weer in
dit huis gegaan. Als je dat niet
doet, kun je niet meer wennen.
En je moet het toch zelf allemaal
doen".

Over de poes gesproken: de moe-
der van het beestje kreeg ze ooit
van Willem Ruis. JanyBron ken-
de Ruis goed. „Ja, die was ook zo
actief. Hij had hetzelfde sterre-
beeld als ik: een ram. Die hebben
iets van: een nieuwe lente, een
nieuw geluid. Ik wil altijd ver-
nieuwing. Tenminste, vroeger
dan. Nu loop ik niet meer zo
hard".

Geen amusement
De afdeling van Lex de Rooi teltzon 25 vaste medewerkers. De
vraag of die bezetting niet wat
aan de magere kant is nu hij alle
zeilen bij moet zetten om het
amusement bij de AVRO weer
op derails tekrijgen, wimpelt hij
luchtigjes af. „Ik kijk niet zozeer
naar stoelen. Twintig, dertig?
Dat is niet zo interessant. Ik denk
wel dat er hard gewerkt moet
gaan worden. Ik heb natuurlijk
te maken met een oude garde,
die zich moeilijk kan vinden in
een formule als De Uitdaging.
Die zeggen: dat is geen amuse-
ment. Dan zeg ik: dat is het dus
wél."

„Een belangrijk aspect in hun
oordeel is dat ze er voor zichzelf
geen rol in zien. Op zich een be-
grijpelijkereactie. Maar een ding
is zeker: we gaan het wel doen.
Kun je mee, dan ben je welkom.
Kun je niet mee, danzeg ik: dat is
dan spijtig voor je. Maar dat is
wel een gemeenschappelijk pro-
bleem, dat onstaan is in een pe-
riode waarover ik geen oordeel
wil uitspreken."

(Na enige aarzeling) „Ik sluit niet
uit dat dat een aantal mensen
toch echt weg moet. Ik heb de
vrijheid gekregen impopulaire
maatregelen te nemen als het
niet anders kan. Maar het aantal
zal ik tot het absolute minimum
beperken. En dat oordeel zal ze-
ker niet binnen nu en een half
jaar geveld worden. Want ik wil
mensen meemaken, met ze op-
trekken...."

JanyBron (dansorkest 'The Ramblers') zeventig jaar

'Het publiek vrat
ons vroeger op'

. Van onze showpagina-redactie

I^K-EVEEN - Jany Bron, die in de jaren vijftig grote be-kJ^heid kreeg als zangeres bij TheRamblers, is zeventig
)v r geworden. Aanleiding om haar op te zoeken in haar'oie witte huisje in Ankeveen. En natuurlijk heeft ze veelrteuen- Verhalen over vroeger. Prettige herinneringenbinder prettige. Maar de prettige overheersen.

Vtfenk vaak: goh, wat enig was
Pu ch- Annie de Reuver, dat is
hier Vriendih van me, die komt
°ud el eens en dan zitten we
&H op te halen.
4e k Vertel wel eens wat tegen,en> want die weten niet
tgj, 2°'nlevenmet zingen en rei-
_c}*n elkaar zit. Ja, ik kijk er

t"16'Plezier op terug. Ik ben
Jlt tevreden type".
Ig^^lde en zou zangeres wor-'^r p

n ik een meisje van een
3-rs °f twaalf was. Van mijn va-
-0^a kant waren ze muzikaal.
"V musiceerden ze altijd op
i$te aS- Mijn tante was een cel-
Iqlj ' oom violist, er kwam
V<.?en fluitist spelen en dan
V« het Largo van Handel
Vb1 Van m'n °Pa- Dat ik bij
»ij J^amblers ging zingen, vondaar zedenverwildering".,

show

Lex de Rooi streeft naar méér kwaliteit bij amusement

AVROwil terug in derace
Van onze rtv-redactie

ILVERSUM - Hij is niet
'tiand van de botte bijl. Hij
!} niet zo snel zeggen dat
'J mensen niet meer nodig
teft. Lex de Rooi (48),
Ids november vorig jaar
e nieuwe manager amuse-
ent van de AVRO, is voor-
ander van wat hij 'een
[enselijk beleid' noemt. Bij
3n aantreden trof hij de
'edewerkers op zijn afde-
&g beschadigd, gedemoti-eerd en gedeprimeerd aan.

11 dat kan hij heel goed begrij-er>- „Want in de oude ATV-con-
Füctie zou de AVRO de infor-

programma's aanleve-
r/J- Dat betekende dat de afde-
'g amusement moest worden
lrUggebracht. Dus er is hier een
eriode van afbraak geweest. En* dat proces maar eens omke-
p Dit kon mijn voorganger
Ns Buurman niet meer op-
?engen."
1 zijn vorige werkkring, de re-'amewereld, heeft Lex de Rooi6 reputatie opgebouwd dat hij
°cd met creatieve mensen kan

en hen navenant weet te'otiveren. De Rooi vreest dat hij
Ji mensen daarin vooralsnog
"'eurgesteld heeft. „Ik heb er*'aas te weinig tijd voor gehad.

opdracht is de televisie- en.^o-afdeling amusement op-
JeUw op te zetten en te profile-Br*. In een halfjaar tijd moet dat'elükt zijn. Een bereklus. Ik
,°°P dat ik volgende maand wat
*er de tijd heb om achteruit te
"kken en met m'n mensen lek-
*r te ouwehoeren over pro-
fammaformules."
*X de Rooi maakte zijn entree
J!J de AVRO op het moment dat
)6 omroep tekampen heeft met
r lage kijkcijfers. De amuse-efttsprogramma's, traditioneel

fed voor een groot kijkerspu-
,ek, doen het ronduit slecht.

is de afdeling Kijk en
Wstcronderzoek van de NOS
oort' het AVRO-amusement
ihiddeld zes procent (dat is'n driekwart miljoen kijkers),
dere A-omroepen zitten daar

r en ver boven. De Rooi: „Ikn die cijfers. Ik zie ze iedere
*6- Je kunt bijna constateren
't er niet gekeken wordt naar? AVRO. Het maakt m'n job
'er alleen maar meer uitdagend
'tuurlijk. De AVRO heeft lang
Rerd op oude roem en datPit me wel zorgen. Er is nau-
wlijks iets gedaan aan het coa-en en kweken van nieuw ta-*lt."

" Lex deRooi (manager amusement): „Ook 'oud talent' als Fred Oster en Mies Bouwman
wil ik aan een kritisch oordeel onderwerpen".

NCRV start nieuwe serie

'Kijk op
interieur'

met Marijke
HEERLEN - De NCRV start za-
terdagmiddag om 16.25 uur op
Nederland 1 de nieuwe serie
'Kijk op interieur', een achtdeli-
ge, infomatieve programma-
reeks over wonen en woninginte-
rieur. De presentatie van het pro-
gramma is in handen van Marij-
ke Amado. In 'Kijk op interieur'
belichten de binnenhuisarchi-
tecten JanRuys, Hans de Wit en
Arno Twigt verschillende stijlen
van inrichten. Voor ieder pro-
gramma ontwierpen zij respec-
tievelijk een decoratief/klassiek,.
een zakelijk/modern en een post-
modern interieur. Deskundigen
op het gebied van woninginrich-
ting geven in het programma
hun visie op onderwerpen als
vloerbedekkingen, meubels,
stoffen, verf, licht en kleur.

Maastricht
op KRO-tv

MAASTRICHT - In het pro-
gramma 'De vrijdag is anders'
besteedt de KRO-televisie van-
middag vanaf 15.55 uur op Ne-
derland 1 aandacht aan de 'Maas-
tricht als culturele en culinaire
stad. Het presentatieteam Willi-
brord Frequin en Mieke Lamers
laat de kijkerbeelden zienvan de
stadswallen, de St. Servaasbasi-
lieken een viertal horeca-etablis-
serrienten. Eerder deze week -woensdag - maakte een team van
de KRO in Maastricht opnamen
voor dit tv-programma, daarbij
geassisteerd door Elly Tomades-
so namens de VW.

" Marijke Amado: terug in
ons land nadat zij in Duits-
land jarenlang de WWF-
Club op het tv-scherm pre-
senteerde.

'Van Maastricht naar Mexico'
MAASTRICHT - In het televisieprogramma 'TROS Aktua Export'
(vanavond om 21.45 uur op Nederland 2) wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de grote hoeveelheid medische apparatuur, die vanuit
Maastricht naar Mexico wordt geëxporteerd. Dat land staat vanavond
centraal in dit periodieke tv-magazine.

Andere onderwerpen in 'Aktua Export' zijn de uitLelystad afkomsti-ge aardappelen, sleepboten uit Gorinchem en een enorm carillon uithet Brabantse Asten dat binnenkort naar dit werelddeel wordt ver-scheept. Meer wetenswaardigheden over Mexico, een land met grote
economische problemen, zullen de programmamakers Ed NijpelsTineke Verburg en Yvonne Habets in 'TROS Aktua Export' nadertoelichten.

" Koos Postema voelt Sandra Reemer aanstaande maan-
dagavond aan de tand over prettige en minder prettige er-
varingen uit haar schooltijd.

Sandra
weer in de

schoolbank
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - In 'Klasgenoten',
dat maandagavond om 20.25 uur
bij RTL Veronique opnieuw
wordt gepresenteerd door Koos
Postema, staat ditmaal Sandra
Reemer centraal. In deze uitzen-
ding ziet Sandra de mensen te-
rug met wie ze, eind jarenzestig,
op de middelbare school zat. In
de klas wordt ze opnieuw con-
fronteerd met haar eerste grote
liefde die haar op smartelijke

wijze in de steek liet. Uit de oude
agenda's blijkt dat Sandra des-
tijds in de klas niet bij iedereen
even geliefd was. Haar vader -
maandag ook te gast in het pro-
gramma - vertelt over de moeite
die hij had met de arbeidsinspec-
tie tijdens de beginjaren van
Sandra's carrière.

Dat liefdeen verliefdheid in elke
klas een belangrijke rol spelen
wordt ook in deze uitzending
weer bewezen. In Sandra's klas
koesterden nogalwat mensenro-
mantische gevoelens voor el-
kaar. Dat Sandra Reemer aan-
staande maandagavond te gast is
in 'Klasgenoten' is overigens
geen toeval. Vanaf 14 april pre-
senteert zij bij RTL Veronique
een nieuwe serie afleveringen
van het succesvolle programma
'Showmasters'.

Sky Radio
favoriet bij

huisvrouwen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De luisterdicht-
heid van het commerciële non-
stop muziekstation Sky Radio is
in de afgelopen maanden geste-
gen met 55 procent. Toch blijven
de luistercijfers nog ver beneden
die van de publieke zenders van
Hilversum. Sky Radio staat bij-
voorbeeld gemiddeld op de vier-
de plaats van meest beluisterde
radiostations. Alleen bij de groep
luisteraars tussen de 25 en 34 jaar
en bij de groep huisvrouwen tot
35 jaar staat Sky op de tweede
plaats na Radio 3.

Sky Radio is momenteel in bijna
vier miljoen Nederlandse huis-
houdens via de kabel te ontvan-
gen. Operations-manager Ton
Lathouwers, die twee jaar gele-
denVeronica verliet om Sky Ra-
dio voor de Britse media-gigant
Rupert Murdoch op te zetten, is
verheugd over het groeiende
markaandeel van Sky. „Het gaat

ongelooflijk hard. Eens te meer
blijkt dat de. Hilversumse radio-
zenders niet voldoen aan de be-
hoefte van de Nederlandse luis-
teraar. Wanneer Sky niet alleen
via de kabel te ontvangen zou
zijn, zouden we ook Radio 3 ver
achter ons laten."
Het onderzoek naar de luister-
dichtheid van Sky, ten opzichte
van de Hilversumse stations en
de andere commerciële zender
Radio 10, is uitgevoerd door het
bureau Intomart onder 7000 Ne-
derlanders van dertien jaar en
ouder. Sky heeft in Nederland
nu dagelijks meer dan een mil-
joen luisteraars.
Ton Lathouwers vindt de winst
die 'zijn' station de laatste maan-den heeft geboekt 'niet meer dan
logisch. „Ik had niet gedacht dat
we ons zo snel een plaats zouden
veroveren binnen de bestaande
zenders, maar wist wel vanaf het
prille begin dat Sky een geduch-
te concurrent voor 'Hilversum'
zou worden. Op Radio 3 bijvoor-
beeld hoor je in één uur verschil-
lende muziekstijlen van Vader
Abraham tot hardrock en op de
actualiteitenzender wordt ook
muziek gedraaid. Op Sky weet
de luisteraar wat hij kan ver-
wachten: Middle of the Road-
muziek."
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De Golf Madison is uniek
doorwaterextra op zit..^

_~~M—ï:::V' !!*"*<--...
- ■ " \ ""'^ I

j. \_ |
"-'"■ WÊ____ *" tßijiiPwfe*-.... ,ininii"--^"— ~ --^ELwaßi ma _ms____tgi

_
s^x... -

m

__\W ____\W i 1:;!!!!; .^^„„„^jlir^Jl H^^^^^l mw W
ff ftlrA^ M t ff ir M" \*famy v% ■9H «ü- '', Uw HwÜtt B

Jm vB Hk*/' f Wamma K IW- if ~>\- ■ m B» ' m m\ Km,< f
■■< $~sf _j- w^w v3& - m

(f 4.288- aan extra's op de Golf Madison voorslechts f 995,-) j
De Volkswagen Golf heeft eigenlijk geen toelich- rondom en de 'Madison'-decorliner? Maar nou komt het mooie: normaal zou u voor dit

ting meer nodig. Maar met dekomst van de exclusieve Ook zn interieur mag gezien worden. U wordt hele pakket f4.288- neer moeten tellen. Als u echter
Golf Madison, willen we u toch even attenderen op een direkt getroffen door de geraffineerde bekleding en nu naar de dealer gaat, betaalt u slechts f995,-.
aantal interessante extra's. het uitdagende sportstuur. En dan te bedenken dat u met deGolf Madison ook

Neem alleen al zn brede 185/60-RI4Hbanden met Vanuit de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel nog eens geniet van...
bijbehorende 6Jxl4 stalen velgen, naafdoppen en ziet u het overzichtelijke instrumentenpaneel met toe-
sportieve sierranden. renteller en digitale tijdsaanduiding.

En wat te denken van de spatbordverbreders, de De luxe vloerbedekking en de middenconsole met x

zwart ingelegdehandgrepen, het warmtewerende glas aansteker en asbak maken de Madison compleet.

Auto's
Te k. Opel REKORD 2 liter,
autom. APK gek., vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-231633.
Te k. Opel KADETT type'Bo,
kl. groen in nieuwst. 83.000
km. 045-221808/258905.
Opel KADETT '80 5-drs. HB
Berlina APK3-91, ’2.950,-
Tel. 045-322619.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. 9-'B5, extra's, d.blauw,
get. glas, sportinterieur.
APK tot 9-'9O, km.st. 77.000
pr.n.o.t.k. Tel. 045-442776.
Te k. Opel MONZA GSE,
uitgebouwd, '84, kl. wit, z.g.
a.nw. vr.pr. ’ 26.000,-. 045-
-222831.
Opel KADETT diesel, 10-'B5
nw. mod., APK 11-'9O, pr.n.
0.t.k., 04405-3267
Opel ASCONA bwj.79, 4
nwe. banden. APK mei '90,

’ 1.500,-. 045-314373.
Opel ASCONA bwj.'Bl, kl.
blauwmet., prijs ’2.500,-.
Tel. 045-325646.
Te k. Opel KADETT 1300
GT, 5-gang, bwj. '87, kl.
blauwmet. fel. 045-455612.
KADETT 13 LS, m-'B6,

’ 10.250,- i.z.g.st. ied. keur.
toegest. 04490-14427.
Tek. Opel KADETT GSI bwj
'85, kl. rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 18.000,-. Tel. 04405-3783
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Opel SENATOR 3.0 E aut.
10-'B4, vele extra's, APK
sept. inr.mog. Burg. Rama-
kersstr. 27, Munstergeleen.
Opel MANTA, bwj.'Bo, i.z.g.
st., vr.pr. ’ 2.950,-. Zand-
kuilenstr. 11, Mariarade /
Hoensbroek
Te k. Opel KADETT hatch-
back 13 SR groenmet., bwj.
'83, sportvelgen, get. glas,
Ricaro-stoelen, in nw.st.

’ 6.750,-. Tel. 04490-47737
Te koop Opel KADETT 1.2
S 1987, kl. roodm. 5-drs., s-
gang, div. extra's, km.
41.000, i.st.v.nw. Koopje!
Middenveld 12, Urmond.
Opel ASCONA 2.0, zéér
mooi nwe. motor, bwj. '81,
APK mrt. '91, vr.pr.

’ 2.750,-. Prof. v.d. Waalstr.
8, Hoensbroek.
Opel MANTA 2.05, bwj.'Bo,
RDW gekeurd, orgin. uit-
bouw en garantie ’3.750,-.
Autobedrijf W.Schoffelen.
Tel. 04404-1317.
Te k. Opel REKORD 20,
GLS '86, trekh., 1e eig., mr.
mog. Tel. 04498-54664.
Te k. Opel KADETT Station-
car, LPG, bwj. '80, APK '91.
Tel. 045-321442.
Te k. PEUGEOT 305 sta-
tioncar, met trekh., bwj. '82,
APK-gek. I.z.g.st., vr.pr.

’ 3.200,-. Tel. 04490-76000

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
PEUGEOT 505 Stationcar,
met grijs kenteken, bwj. '84,
diesel, pr. ’ 10.000,-. Inr.
pers.auto mog. 045-728118
Te k. PEUGEOT 205XE '86
Alle keuringen toegestaan.
Rooseveltstr. 9, Schimmert.
Te k. PEUGEOT 604 SL aut.
bwj. 1980, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 04490-15464 b.g.g.
045-241435.
PONTIAC Grand Prix, bwj.
'80, LPG, APK'9I, ’2.500,-
Tel. 045-726393
PORSCHE 911 SC Coupé
3.0 '82, zinn met., d.blauw
leer, 16" Fuchs, electr. ra-
men spiegels, schuifd. enz.
139.000 km, onderh.rek. ter
inzage, ’58.000,-. V.d. Ak-
ker B.V. 040-541488.
Van part. RENAULT 21 GTS
'89, kl. blauwgrijsmet., getint
glas, radio Renault, autom.
deurvergr., electr. ramen,
alle keur. toegest. vr.pr.

’ 27.900,-. 045-752202.
RENAULT 25 TS, '85, met
LPG, ’9.250,-. Tel. 045-
-219729.
Te koop R4GTL, bwj. '79,
APK 2-'9l, pr. ’ 700,-. Tel.
045-215554.
RENAULT 5 TL bwj. '86,
rood, 58.000 km, iedere
keur. toegest. ’ 9.500,-.
Autobedr. W. Schoffelen.
Tel. 04404-1317.
Te k. SAAB 900 i, 5-'B4,
99.000 km, zilvermet.,
stuur- en rembekr. airco,
radio, div. access. pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-242378
Tek. SAAB 900 turbo, Silver
Arrow Limited Edition, bwj.
'86. Tel. 045-241010
Zeldz. mooie SKODA 105 S
t. '87, met sunroof, betaling
in overl., voor slechts

’ 5.250,-. Bij uw Skodadea-
ler: garage Central Geleen,
Rijskweg-Centr. 97.
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 COROLLA GT-
TC 16, kl. wit, bwj.'Bs,

’ 17.000,-, tel 04490-76615
Toyota COROLLA DX Se-
dan, bwj. '85, rood, km.st.
79.000, pr. ’8.450,-, 045-
-463978.
Te k. Toyota CELICA ST,
bwj.'B2, tel. 045-224577.
Toyota STARLET 12 klep
DX '86 nw.st. pr. ’8.600,-,
alle keur. toeg. 04490-
-15431.

Toyota COROLLA, APK 2-
91, bwj.'77, tel. 045-257900
GOLF GL D, bwj.'Bl, kl.
rood, zenders uitb., Hella
grill, sportv., br. band., enz.
Te bevr. Heufkestr. 41,
Brunssum.
Te k. GOLF 1600 CC bwj. 5-
86, 5 gang, 1e eig., i.z.g.st.
Heigank 13, Landgraaf.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.'B3
1800i, nwe. banden, sport-
velgen, spec. uitlaat, ver-
laagd, APK, ’8.750,-, 045-
-427289 b.g.g. 420586.
Tek. VW-GOLF 1.6, bwj'79,
t.e.a.b., APK 3-'9l. 045-
-250472 Of 045-427278.
Te k. VW GOLF GTI '81,
5-bak, ATS, uitbouw, z.mooi
’7.250,-, evt. mr. Tel.
045-316940. ______
Te koop VW GOLF, bwj. '86,
vr.pr. ’ 12.750,-. Inr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen,
VW POLO, 3-drs., '79, APK
5-'9l, orig. zeldz. mooi en
goed (2e wagen), ’ 1.950,-.
V. afspr. 04490-10246.
Te k. VW GOLF LX diesel,
bwj.'B3, als nw., kl. wit, APK
gek., vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-312354.
Te k. VW SANTANA bwj. '85
APK 21-02-91. 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 POLO S, bwj.
'80. Tel. 045-210841.
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.
Zwarte GOLF GTi bwj. '81,
get.glas, sportvlg., schuifd.
etc. ’ 10.000,-. 045-462159
b.g.g. 045-451544
Z. zuinige VW POLO S bwj.
7-'Bl, APK 3-'9l, kl. rood,
wegenbel. ’ 86,-. i.z.g.st.

’ 3.750,-. Tel. 045-259808.
VW PASSAT Turbo diesel
'87; Ford Escort 1.1 L Bravo
'83 ’ 6.950,-; Opel Manta
CC 2.L '81; Toyota Starlet
1.2 DL '80; VW Golf L '80;
Citroen HY camper. Hoofd-
str. 200 Hoensbroek. 045-
-227395.
Te koop KEVER Speedster
cabrio 4-pers. met sport-
wln., sportstuur, blauwmet.;
Kever Speedster 2-pers.
chroomwln., sportstuur,
Monzarood. Tevens uit
voorraad leverbaar cabrio
ombouwpakketten met
bouwinstructie. Cabrio-om-
bouwbedrijf Auto Plantaz,
Kantstr. 1, Landgraaf.
Te k. KEVER Speedster ca-
briolet, APK3-91, i.g.st., pr.
n.o.t.k. Inl. 045-419061
Te k. GOLF, bwj.7B, APK
gekeurd, opknapper. Tel.
045-230549.

Te k. witte JETTA diesel ,
bwj. '86, 4-drs., 5-gang, 54
PK. met toebeh. vr.pr.
’15.900,-. Tel. 04454-5511
na 18.00 uur. Aan de Ver-
very 21, Vaals.
Te k. VW GOLF Avance
1600 bwj. 3-'BB km.st
22.000. 04490-52087 na 18
uur.
VW Polo coupé GT, '85,
veel extra's, nw.pr.

’ 26.000,- nu ’ 8.950,-.
04490-24782.
Te k. VW JETTA 1600 LS
rood, bwj. '80, in nw.st.

’ 3.650,-. Tel. 04490-47737
GOLF 13 L. bwj. '81. sportw.
z. mooi, nw. APK. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Te k. VW POLO Oxford, bwj.
'83, apart mooi, event. inruil
mog. ’6.250,-. 045-218925
Te k. VW POLO 1.1 wit T.
'82, i.z.g.st. ’2.950,-, tel.
04493-2903.
VW BUS, type transporter,
benz. nwe. motor en banden
nw. model, geel kent. vr.pr.

’ 4.500,-. Prof. v.d. Waalstr.
8, Hoensbroek.
Te koop VOLVO 440 GL 5-
89, aubergine-metallic, km.
st. ca. 16.500. 04498-52695
Te k. VOLVO 480 ES bwj.
'86 in uitst. staat, 67.000 km.
Vraagpr. ’ 22.000,-. Kl.
metall.grijs, met z. veel ex-
tra's. 04490-27945.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O. Tel. 045-271835.
Te k. VOLVO 245, bwj. '75,
mech. goede auto; plus Vol-
vomotor 340. 045-422089.
VOLVO 740 GL 6-'B5, d.
blauwmet. LPG, in nw.st.
’17.500,-. V.d. Akker B.V.
040-541488.
Te koop VOLVO 360 GL 2
ltr. sedan, bwj. '85, kleur:
antracietmet, APK 3-'9l;
Volvo GLE 2 ltr. inj. sedan
bwj. '83, kleur: antraciet-
met., APK 8-'9O. Tel.
04498-51954.
VOLVO 343 DL autom. bwj.
'79, APK '91, onderh.brt. no-
dig ’ 1.500,-. 04404-1317.
Te k. VOLVO 440 GLT,
I.blauwmet., 10 mnd. oud,
10.000 km., ’B.OOO,- onder
nw.pr. tel. 045-217334
VOLVO 340 GL aut. bwj.
10-'B4, 5-drs., trekh., pr.

’ 8.000,-. Tel. 04490-49303
VOLVO 340 DL, 5-drs., km.
st. 47.000, bwj.'B7, pr.

’ 12.400,-. Tel. 04450-3617
Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
5-drs. 73.000 km, ’ 9.500,-.
Tel. 04405-1335.
Te k. VOLVO 340 de luxe,
bwj. '83, i.z.g.st. Prijs

’ 3.750,-. Tel. 045-465167.
Weg. omst. VOLVO 340 aut.
bwj. 12-'B2, i.z.g.st., 045-
-327013. Vr.pr. ’4.750,-.
Te k. VOLVO 340 aut., bwj.
'83, i.z.g.st., 1e eig. Vr.pr.
’6.750,-, 04490-77122.

Te k. van Volvomedew.
VOLVO 345 DL 1400,
5-speed, mei '89, 9.000 km.
Tel. 045-728537.
Te k. VOLVO 440 GL wit, 4-
89, km.st. 14.000, pr.n.o.t.k.
04490-50492.
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 343 DL, aut., bwj.
okt. '80, div. extra's, APK,

’ 3.000,-, tel. 04493-4607.
Te koop VOLVO 440 DL, wit
km.st. 13.000, bwj. mrt. '89,
pr.n.o.t.k. 04490-31015.
VOLVO 360 GL, 2 ltr. Inj.
Sedan, bwj. '87, schadevrij,
41.000 km, div. extra's, pr.
’15.500,-. 04406-12588.
VOLVO 360 inj.'87. I.st.v.
nw. Elke keuring toegest.
Zeer voord. 04490-12138.
Te k. VOLVO 340 Sedan '84
i.z.g.st. kl. antracietmet. div.
extra's, o.a. schuifdak. Tel.
045-256181.
Te k. VOLVO 440 GL bwj.
2-5-'B9, kl. zilvermet., st. v.
nw., met access. Gerardstr.
6 Landgraaf, 045-318731.
Te koop VOLVO 440 DL v.
volvo-medewerker, april '89,
ca. 12.000 km, na 17.00 uur.
Tel. 045-325058.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
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 323C 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
S '88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3 TD
'83; Opel Kadett 1.6 I aut.
'88; Mitsubishi Pajero 2.5
Turbo Diesel verlengd '87.
Industriestraat 35, Sittard.
Tel. 04490-10655.
’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.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.

Opel Kadett 1200 Stationcar
5-drs. '85; Corsa '83; Kadett
1200 '86; Ford Siërra 1600
5-drs. '87, nieuw model;
Ford Scorpio 2.0 GLI '85;
Mazda 323 '82 ’4.500,-;
VW Golf CL 1300 '86; Ford
Siërra 2.0 '84; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. stationcar '86;
Lada 2107 '84 ’4.000,-;
Honda Civic '81 ’3.500,-;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Ford Taunus
1600 '82 ’3.500,-; Toyota
Corolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14RE 5-bak
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Subaru 1800
GLS autom. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 ltr. '82; Citroën Visa
GT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S berl. 5-drs. '81; Ford
Escort 13 GL LPG '80; 2x
Datsun Cherry '80; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79;Ford
Escort 13 GL aut. '78; Inno-
centi 90 L 1e eig. 80; Ci-
troën GSA 5-bak '82;
Renault 18 TS 1e eig. '81;
Fiat 128 1300 CL '78;
Renault 5 Alpine '77
’1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Caravan
Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83 ’6.750,-;
Opel Corsa 1.2 rood type '88
’13.750,-; Ford Siërra 2.0
5-drs. blauwmet. '85
’13.750,-; Escort 1.3 div.
extra's blauwmet. '82

’ 6.900,-; Fiesta zilvermet.
type '85 ’7.750,-; Escort
1.3 4-drs. automatic, goud-
met. '80 ’ 2.500,-; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82
’2.750,-; Fiat Panda 1000
S grijsmet. '87 ’9.500,-;
Golf 1.6 CL rood, type '85

’ 11.900,-; VW Golf D div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 1.900,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80 ’2.250,-;
Honda Civic groenmet. '81

’ 2.900,- VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.

KADETT 16 S Caravan '86;
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S2x '84; Corsa 12
5 '84; VW Jetta '80; Fiat
Panda '86. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop Ford TAUNUS Bra-
vo '82; Citroën Visa '82; O-
pel Rekord automaat '79;
Golf Diesel '82. Tunnelweg
68, Kerkrade-Terwinselen.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Te koop Hyundai Pony 1200
L bwj. '83; Talbot Horizon
1.3 LS bwj. '84; Zastava
1100 bwj. '83; Fiat 128Rally
bwj. '76; Talbot Solara bwj.
'82; Audi 100 GL 5/E aut.
bwj. '81. Div. goedkope mr.
Alle auto's zijn APK gek. Au-
tomobielbedrijf H.J. van OP-
HOVEN, Peyerstr. 128 C,
Echt. Tel. 04754-81757.
Honda CIVIC automaat '80
’2.900,-; VW Golf D '79

’ 3.600,-; Renault Fuego
1600 GTL'BI ’4.500,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.900,-;
Colt '79 ’1.950,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
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.
HONDA Prelude '81; Skoda
120 L '84; Skoda coupé '84
enz. Garage Piet de la Roy
en Zn, Hoofdstr. 114 Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Te k. 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.
Te k. Suzuki Swift GL aut.
bwj. '87; Suzuki Swift G aut.
'86; Honda Civic aut. '85;
VW Passat '85; VW Jetta '83
Audi 80 '84; Opel Kadett LS
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1300 luxe '82; Div. goedko-
pe inruilers. Autobedrijf
Chris GEILEN, erkend Bo-
vag bedrijf, APK-keurings-
station, Dorpstraat 56-58,
Broek-Sittard. Inr. en financ
mog. Tel. 04490-16295.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
leaser, bwj. okt. '84, vr.pr.

’ 10.000,-. 04450-1987.
Tek. Ford FIESTA 1100, vr.
pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-219859.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS speciale voorjaars-
aanbiedingen, een greep uit
onze voorraad van 75 top-
ocassions: Suzuki Jeep '86
’12.900,-; Ford Sierra sta-
tioncar t.'B4 ’ 11.900,-; 3x
Escort 1300 5-drs. v.a.
’7.500,-; Escort 1300 GL
’1.250,-; Fiesta 1100 Luxe
2 kleuren ’3.500,-; Sierra
2.0 Ghia LPG '83/11.500,-
Escort stationcar '81
’4.250,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.

’ 1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett 1600
S '85 ’11.900,-; 3x Rekord
LPG '81 v.a. ’1.950,-; Ka-
dett 1200 '78 ’1.500,-;
Manta GT '86 ’13.900,-;
Ascona 4-drs. '82 ’ 3.900,-;
Kadett stationcar LPG '84
’6.500,-; Kadett 1e eig.
70.000 km, '81 ’5.750,-;
VW Polo C t.'B3 ’6.500,-;
2x Jetta LPG t.'Bl v.a.
’3.250,-; Golf GTI '82
’9.900,-; Golf LPG '78

’ 1.250,-; Golf Diesel '84

’ 11.500,-; Volvo 340 aut.
1e eig. '83 ’6.000,-; Audi
80 GLS ’3.000,-; Renault
18 stationcar '81 ’3.900,-;
Honda Prelude '83 ’ 7.000,-
Lada 2105 GL'B3 ’3.750,-;
Suzuki Alto '84 ’6.900,-;
Nissan Micra DX '83

’ 7.900,-; Sunny '82

’ 4.200,-; Cherry t.'B3
’3.950,-; Alfa Giullietta '81

’ 2.950,-; Skoda De Luxe t.
'85 ’3.950,-; Visa Chrono
Ralleigh uitv. '84 ’8.950,-;
Fiat Uno 55 '83 ’6.250,-;
Fiat 127 '80 ’1.500,-; Jetta
Elan '86 ’12.900,-; Mitsu-
bishi Cordia SR '84

’ 8.950,-; Saporro '78

’ 1.750,-; Mazda 323 in nw
.st. '86 ’ 12.500,-. Div. inrui-
lers v.a. ’ 750,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT biedt aan: Mazda
626 GLX coupe bwj.Bs veel
acces, ’11.500,-; Fiat Re-
gata 85 S bwj.'Bs ’ 5.500,-:
Fiat Panda 45S bwj.'B3
klapdak ’ 3.500,-; Lada
2105 GL bwj.'B4 ’2.000,-;
Peugeot 305 GL bwj.'79
’1.450,-; Capri 2 2300 S
bwj.'7B ’1.250,-. Hommert
24a, Vaesrade kruispunt
Schinnen.
Te k. BMW 520, 6 cil., bwj.
'80, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-251716.
Tek. BMW 316, bwj. '85, kl.
rood, als nieuw orig. uit-
bouwset M-serie,. vr.pr.

’ 22.000,-, 04490-23203.
Van dame Fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuw, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-39127.
Te k. Opel KADETT 3-drs.,
HB, bwj. '80, APK '91, zeld-
zaam mooi, ’ 2.600,-. Tel.
045-422217

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: " Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. * Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 HB 1.3, 5-drs. '86; Maz-
da 323 HB 1.1 LX'B7; 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 I.3LX2x
'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
31581; Honda Civic 1.282;
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 '86; Peugeot 405 SRI 1.9
9-10-'B7; VW Golf 1.6 CL
'85; VW Jetta '87. Goedkope
inruilers; 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.

Tek. MAZDA 323, HB.j_l
54.000 km, 1e eig., i.z-F
vele acces. 04490-750J3F
Te k. PEUGEOT 205 0;
Sedan 1100, bwj.'Bs, i.%
Tel. 045-422089 rj;
Te k. PEUGEOT 305 i\
APK, i.g.st., ’1.200,-- 'si
045-259642. JM
Te k. VOLVO 343 L, bwj Jschadevrij, eerste ._
’ 4.500,-. Deze auto m<* *beslist zien. In nieuw *045-721660. -1 4
Tek. VOLVO 440 turbo,1 J
met. velg., 5-drs, bwj 5
pr.n.o.t.k., kl. lave^ \
045-224059. y.%

Sloopauto's *"
Te k. gevr. loop-, sloof? ISCHADE-AUTO'S. Ik t* l
de hoogste prijs in Urn"' (
Tel 045-254049. \
RAPIE Stiba lid vraagt lo f
sloop- en schadeauto's. Ivrijwaringsbewijs. LocH (
Kerkrade. 045-423423^t
Te k. gevr. sloop- , 1SCHADEAUTO'S. Au».
perij Marxer, 045-720JJ3
Te k. gevr. sloop- en S^ (
DE-AUTO'S van ’ 100.'|

’ 5.000,-. Tel. 04490-43? s
Te k. gevr. SLOOP'
schade auto's, tev. in' jj
verkoop gebr. auto-on<_r
C. Körfer. Tel. 045-229^
Te k. gevr. SCHADE- ski
en loopauto's, in- en IJkoop gebr. auto-onderoT
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens . 5i _ _^(
Bedrijfswagens.

Toyota 1 x verlengd, dubb. schuifd., diesel, bwj. ,
VW LT dubb. lucht, open laadbak, '83. \

VW Transporter, gesloten, 2 liter, bwj. '83. , \
VW Caddy, polyester opbouw, gesloten, diesel, °Opel Kadett combo, gesloten, diesel, '88. j

Rang Rover luxe uitvoering op gas '81.

Verboom BV.
Leemkampsweg 2A, "Palemig", Heerlen.

Tel. 045-720654/723487. Faxnr. 045-725959^
Nissan Urvan, per. bus Ö,

2-'B4, ’ 7.550,-. Fiat Ducato
G.V. D 8-'B5, ’ 10.900,-.

Prijzen excl. BTW.
Bastiaans

Autobedrijf Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724141.

Voor alle bestellers qf<*,<
klein, moet u bij DONN 1,
Gespecialiseerd in
soorten bestelauto's en
sen. Donny Klassen J,
Meerssenerweg 219, %0
tricht. Tel. 043-6352Z'
043-634915

Auto onderdelen en accessoires ;

Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

11Te k. Ford Fiesta 'pl
MOTORBLOK en versn.

’ 450,-. Tel. 045-41970^Te koop 5 ATS velgen 'pl
met banden 195-50'_$

’ 1.100,-. Tel. 045-ggg^-
Piccolo's in het Lim^
Dagblad zijn groot in gj
SULTAAT! Bel: Q4b-Jjy

Voor Piccolo's .
zie verder pagina
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuwzee-

lèndse serie. Afl. 28. Rex neemt
wraak. Het gaat niet zo goed met de
liefde tussen Scan en Magda.

16.48 Voorjaars- en zomermode
1990. Nieuwe mode met Antonio Hil-
ke. Commentaar: Armemarie Oster.

17.38 De zee-leguaan. Natuurfilm.

Afl.: uit de Frans/Italiaanse serie The-
rion-Natural State.

17.47 Billy Hotdog en Linda. Presen-
teren Jeugdstation. Met vanmiddag:

17.53 Aktua junior. Actualiteiten voor
en door kinderen.

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

18.58 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 25.

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

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

ra-programma. Presentatie: Ralph In-
bar.

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

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-
rie. Afl. 5: René wordt overspoeld met
worsten, gevuld met schilderijen, bat-
terijen, dynamiet en ...knoflook.

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

21.45 Aktua export - Mexico. Export
prestaties van Nederlandse onderne-
mers. Presentatie: Tineke Verborg,
Ed Nijpels en Yvonne Habets.

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

22.55 Derrick. Duitse politieserie. Afl.:
Dodelijk octrooi. In de archiefkelder
van de octrooiraad wordt het lijk van
de directeur Dr. Curtis gevonden. Het
schijnt dat iemand hem een miljoen
mark heeft aangeboden voor een be-
paald octrooi.

00.00-00.05 ""Journaal.

Duitsland 1
£ Tagesschau.
3 Unter der Sonne Kaliforniens.

serie. Afl.: Die Trans-
'^ation. (herh.).
jj Gymnastik im Alltag. Afl. 13.

J{ Tagesschau.
3 Einmal Berlin und zurück. Do-

over de Duitse spoorwe-
l <herh.).
10 ARD-Ratgeber. Toeristisches- 1. de Atlantische kust van Ma-
*o; 2. oude berberdorpen; 3. actu-
? interview; 4. toeristisch nieuws.
5 Tagesschau.
* ««Ein Lied für Zagreb. Verkie-
'9 van de Duitse inzending voor het
Jjovisie Songfestival 1990. (herh.).
f Urnschau.
? Persoverzicht.

' Tagesschau.| ARD-Mittagsmagazin.
5 Wirtschafts-Telegramm.

" Sesamstrasse. " Kinderpro-
_ima.
* Die fünfte Jahreszeit. 9-delige

e Afl. 3: Der Krieg. (herh.).
.;" Tagesschau.
5 Der steinerne Fluss. Duitse

van Thorsten Nater. De elf-
'9e Anna en Mario raken bevriend

*' de oude Rudi, een goochelaar in
.'e die in een park woont.
j_ Tagesschau.
_* Die grosse Klappe. Achter de
I^rrnen van de WWF program-
F«.
*s Das A-Team. Amerikaanse se-

Afl.; Original oder Falschung.
jjjB'.: Die grosse Klappe._ Hier und Heute. Actualiteiten.?< ««WWF-Club. Live vanuit de
Wo.

Programmaoverzicht.

20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Die Nacht der Abenteuer.

Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
Chris Columbus. Als de 17-jarige
Chris Parker tijdens het babysitten
door een wanhopige vriendin te hulp
wordt geroepen, zit er niets anders op
dan de kinderen in de auto te zetten.

21.55 Mussen die Kleriker auf die
Couch? Filmportret van de psycho-
therapeut en theoloog Eugen Drewer-
mann.

22.30 Tagesthemen met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Liebesdreieck.

23.25 Sportschau.
23.50 Es muss nicht immer Kaviar

sein. Frans/Duitse speelfilm uit 1961
van Geza von Radvanyi. Zomer
1939. De bankemployee Thomas Lie-
ven blijkt tot zijn schrik microfilms
naar Berlijn gesmokkeld te hebben.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.30 Samson und Sally. Deense te-

kenfilm naar de roman Kaskelotter-
nes sang van Bent Haller.

15.45 Wer ist die Stimme von Milli
Vanilli? Hits en de achtergronden
van het succes.

16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. Verha-

len met Brigitte Horney, Peter Pasetti,
Lonie von Friedl, e.a.

16.55 Programma-overzicht met de
gelukstelefoon.

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

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

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Erde bebt.

18.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Geburtshelfer.

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

20.15 (TT)Eurocops. Misdaadserie.
Afl.: Nur ein kleiner Gauner. Als de
agenten Brucker en Bigi een spoor
nagaan, schiet Bruckner uit zelfver-
dediging een vrouw neer.

21.07 Das war Spitze. Portret van de
populaire Duitse quizmaster Hans
Rosenthal t.g.v. zijn 65e verjaardag,
(herh.)

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Bundes-

liga-voetbal; Tennis: Davis Cup, Ar-
gentinië - West-Duitsland. Presenta-
tie: Rolf Kramer.

23.15 Darling Lili. Amerikaanse
speelfilm uit 1970 van Blake Ed-
wards. Lili is in de Eerste Wereldoor-
log zangeres voor Engelse troepen
en spionne voor de Duitsers. Haar
slachtoffer is deze keer commandant
Bill Larabee, een liefhebber van
mooie vrouwen.

01.10-01.15 Heute.

TV-KANLALEN,
GOLFLENGTEN
vjjr6l- en CAI-abonnees:
y" kanalen zie schema exploitant, * zwart/wit programma
8 * stereo geluidsweergave
w = tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Cer land 1: 5. 26 29, 46, 51. 53 en 57

2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
-0 c..

' \, .s'nja Mosa. Braziliaanse serie>. s' Lucelia Santos. Afl. 150.'C Nieuws.
~qs Tik Tak. Animatieserie. Afl. 214.,
6n Postbus X. Jeugdserie rond

> $sti5ti Mysterieuze weldoenersorgani-
""w Vandaag: Kareltje Raps, dia-

'"« ief-
'e ,

e °avid de kabouter. 26-delige
bje nfi'mserie. Afl. 13: De gevangen

9ra uitzending door derden. Pro-
k\.ya van de Christen Democrati-
>.JS Omroep.
V Mededelingen en programma-BoSht*-.Q 2'euws.k^ Q Het Capitool. Nieuwe Ameri-.,wse serie van Corey Allen. Afl. 9.
H 6 Ju|ie het feestje kan verlaten,
'n o nt Tyler haar zijn liefde, wat niet
l.jgSrnaak valt bij Barrington.
.rgmDc droomfabriek. Reeks pro-
'ant met hartewensen, dromen,

oeën en nachtmerries. Presen-
-6r 6 °art Peeters en Paskal Deboos-

'"°o m _
Xbw kaPsa'on. 6-delige Britse
\ g°yserie. Afl. 5. Cath vraagt Jo

r vies over ze haar moeder én
J6e<st Verl°ofde moet vertellen dat het

"'«doorgaat.5._0 unst-zaken.
'■45 N,euws.

'-So feer.bericht.1111, 'ld is geld. Programma over

mensen en geld. Presentatie: Paul
d'Hoore.

23.00 Malpertuis. Belgische/Franse-
/Duitse speelfilm uit 1972 van Harry
Kümel. De jonge matroos Yann komt
op zoek naar zijn zus Nancy terecht
bij zijn oom Cassavius. Deze overlijdt
en laat zijn fortuin na aan de familie,
op voorwaarde dat zij in zijn geheim-
zinnige huis, Malpertuis, blijven wo-
nen.

00.40-00.45 Coda. Ik treur niet, geen
tederheid trekt mij aan..., van Hugues
C. Pernath.

"Mathieu Carrière en Susan
Hampshire ■in 'Malpertuis'.
(België/TV 1 - 23.00 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Studio sport. Tennis: Davis
Cup.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort. Wekelijks magazine
in het Turks en Nederlands.

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

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 25: De broccolistaak.
19.35 Alan B'Stard. De nieuwe

staatsman, Engelse serie. Afl: Califor-
nië.

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

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

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

21.00 Opening van Gogh jaar. Re-
portage en documentaire over van
Gogh. Interviews: Gemma van Ze-
venter.

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

22.45 Vuurwerk opening van Gogh
jaar. Rechtstreekse reportage vanaf
het Museumplein te Amsterdam. Pre-
sentatie: Leoni Jansen.

23.00 Kairouan. Gewijde momenten
omgeven door muziek en informatie.
Vandaag: Imam Mohammed Gharieb
over het vasten.

23.30 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

23.35-00.20 Studio Sport. WK IJs-
hockey B-landen in Frankrijk.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Les 8.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur

kunde. Les 28. (herh.).

10.10 Schooltelevisie.
11.20 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 8.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Die Geheimsprache.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Querköpfe. Der Mann, der Filz
hasst, reportage van deze schrijver.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30-00.10 Antartica Project. Docu-

mentaire over de expeditie van
Greenpeace op Antartica.

" Isabel Weieken, Bernd Jeschek en Bigi Fischer in 'Euro-
cops - Nur ein kleiner Gauner'. (Duitsland 2-20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

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

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

323. Mrs. Mangel valt midden op
straat flauw. Torn zaait onenigheid
tussen Susan en Madge.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 W.O. II - Politiek van het min-

ste kwaad. Serie over België tijdens
de bezetting. Afl. 3: Stille waters,
diepe gronden.

21.20-22.10 Het Europa van het Gul-
den Vlies. 4-delige reeks over de
glans van het Bourgondisch tijdperk.
Afl. 1: De Bourgondische uitdaging
(1360-1419). Presentatie: Prof. W.
Blockmans.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Cubitus en
Bouli. 17.40 Paper dolls, Amerikaanse
serie. Afl. 11. 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 Contacts, verkeerstips.
20.10 62e uitreiking van de Oscars.
Presentatie: Billy Cristal. 21.45 Les
chevaliers de la nuit. Amerikaanse se-
rie. Afl.'l. Op patrouille zien Calvin en
John dat twee leden van een gang een
jong meisje aanvallen. 22.40 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.00-23.05
Bourse, beursberichten.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Carnets de
Route. 17.15 La Chance aux Chan-
sons. 17.45 Gourmandises. 18.00 Des
chiffres et des lettres. 18.20 Iniminima-
gino. 18.35 Recreation. 18.50 Club
TVS. 19.00 Futur's. 19.30 TVS Infos et
météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Au
nom de la loi. 21.00 Visa Pour Le Mon-
de. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Ciné-Club: Napoléon Bonaparte.
00.00-00.45 Sauve qui peut.

RTL veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

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

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

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18-00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Comedyserie. Afl.:

Stoere Joey.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Wedden dat? Spelprogramma.

Presentatie: Jos Brink.
22.30 De Koos Postema Show.
23.20 Journaal.
23.30 American Roulette. Ameri-

kaanse thriller uit 1988 van Maurice
Hatton. Een speelfilm over liefde,
dood, eer en vrijheid. Carlos Quintas
is een Latijns-AMerikaanse president
in London op de vlucht voor een
doodseskader.

01.10 Rete Mia. Italiaans programma.
03.10 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 15.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 8.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
15.45 Vis a vis. Frans/Duits magazi-

ne. Frans gesproken.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Zoom. Actualiteitenmagazine in

het Engels.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie
Les 8. (herh.).

18.00 Italien. Afl. 4: Rfeise in den Su-
den.

18.30 ■Fury. die Abenteuer eines
Pferdes, jeugdserie. Afl. 23: Der star-
ke Mann. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.:
Schneckenmalerei. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Verkeersmaga-

zine.
20.15 Menschen unter uns. lm

Schatten einer Schuld, reportage.
21.00 Sudwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Menschen unter uns.Unsere

Heimat ist hier, reportage etnische
Duitsers in Hongarije.

21.45 lm Gesprach. Gesprek met
prof. dr. Kurt Biedenkopf.

22.30 Markplatz der Sensationen.
5-delige serie. Afl. 2: Das tatowierte
Portrat. Journalist Kisch doet zich
voor als zwerver en gaat voor een mi-
lieustudie naar een opvangtehuis.
Het op een pikant lichaamsdeel geta-
toeëerde portret van zijn militaire su-
perieur speelt een centrale rol in zijn
belevenissen.

23.25 Jazz-in concert. Rückblick '88.
00.25-00.30 Laatste nieuws.

Belgï/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
La mafia rouge, Belgische documentai-
re over corruptie in de Sovjet-Unie.
20.50 Concert 21: Torn Jones, muziek-
special. 21.50Coup defilm, filmrubriek.
Presentatie: Terry Focant. (herh.).
22.05 Nieuws, weerbericht en beursbe-
richten. 22.35-23.30 Histoire de l'avia-
tion.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7 07 Het Ge-
bouw met om 7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.10 De tafel; 9.07Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.06
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.06 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.06 Afdeling binnenland. (1230
Nws); 12.52 Bericht voor de vis-
sers 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.07 VI.P-roem.
16.07 Radio I vrijdageditie. 17 30
Nws: 20.03 Country style. 21 03
Jazztime. 22.03 NCRV-vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronica's Oh, Wat
een nacht, met om 0 02 Stemband.
2.02 De wollige winternacht. 5.02-
-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo
7.10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg 8.50 Postbus
900 9.04 Adres onbekend 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900 12.04 Van twaalf tot twee.
(1304-13.15 Echo) 14.04 Ratel
plus. 15.30 Binnenlandse zaken.
16 04 Gerard de Vries draait op
verzoek 17.04 Nederlands hitwerk.
18.04Radiojournaal. 18 30 De her-
sengymnastiek. 19.03 De burge-
meester is jarig. 20.03 Hobbyvita-
minen. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6 02 Ook
goeiemorgen. 9 04 Goud van oud.
11.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha,
die Holland. 15.04 De Top 40

1804 Driespoor. 19.03 Sienders
en Van Inkel 22.03-24.00 Count-
down café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
'f13.05 Nieuws voor doven en
pvthorenden.
jf Jagers van het luchtruim. Na-|»lm over wouwen en bastaard-en.

' De vrijdag is anders. Geva-
'd actualiteitenprogramma. Pre-
fatie: Mieke Lamers en Willibrord
.vin.

' Journaal.

' Lekker weg. Toeristisch maga-s- Vandaag: Flevoland. Presenta-
Marnix Kappers.
[ Kruispunt TV. Informatie uit
* en wereld. Presentatie: Ad Lan-
[ent en Maud v.d. Kroon.

""Journaal.

' Hints. Spelprogramma met be-
tie Nederlanders. Presentatie:
|* Kramer.
* Deze man... deze vrouw. 4-de-
-1Australische serie. Afl. 1. Marion
"I erachter dat haar man ontsla-
'is. Een grote ruzie volgt waardoor
'zijn intrek neemt in een hotel.
* Glad ijs. Spelprogramma ge-
tenteerd door Berend Boudewijn.

21.20 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.00 Het geheim van de Sahara.
7-delige serie over de zoektocht naar
een legende. Afl. 7 (slot). Anthea
neemt Jordan mee naar de gouden
poort.

23.00 ""Journaal.
23.10-00.50 «Tegengestelde loyali-

teiten. Amerikaanse speelfilm uit
1940 van Frank Borzage. Als de na-
zi's aan de macht komen in Duitsland
ontregelt dit een gezin: het leven van
de vader, een professor is geruïneerd
en de dochter probeert naar het bui-
tenland uit te wijken.

«■d Nijpels en Tineke Verburg presenteren 'Tros Aktua Ex-
N. (Nederland 2-21.45 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert I. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 11. 9.00 Geïnspireerd
op Tolstoi, Shakespeare en d'An-
nunzio. 10.00Koormuziek van Mid-
deleeuwen tot de 20e eeuw. 11.20
De dirigentWilhelm Furtwangler (6
en slot). 1230 Jazz op vier-con-
cert 13 00 Nws. 13.02 Operette.
14 00 Orgels in stad en ommeland:
Vijf eeuwen Groninger orgelhistorie
(13). 14.45 Klein bestek. Muziek
voor viool en piano 15.30 Uit de
schat der eeuwen. 1600 Crème du
baroque 17.00 De cantates van
JS. Bach. 17.40The best of brass.
18.00 Nws 18.02-22 30 Thema:

Decentralisatie in De Unie van Sov-
jet-Republikeinen, met om 18 02
De bovenbouw: Baltische muziek;
20 00 Nieuws; 20.02 Musica Nova
Special. Vandaag: Tichon Chrenni-
kov (7); 22.00 Horizon. 22.30-24.00
Radiodrama: Pijpelijntjes, hoor-
spel.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws 9.02 Sportief 9.25 Water-
standen. 9.30 Het overzicht. 10.00
Meer dan muziek. 11 00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws
13.10 Het Gebouw, met om 13 10
Standplaats Marconiplein; 13.30
Het interview; 14.30 Euroburo;
14.50Muziek in hetGebouw; 15 10

Afd. onderzoek. 15.30Afd. Binnen-
land. 16.35 Welingelichte kringen
17.35Postbus 51 Radio-magazine
17 55 Meded. en schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18 10 Paulus de
boskabouter 18.20 Uitzending van
Groen Links 18.30 Homonos
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 De bijbel open 20 55
België totaal 21 05 Schoolagenda.
21 20 Bijbelse toekomstverwach-
ting. 2140-22 00 Theologische
verkenningen.

RTL Plus
06.00-09.10 Hallo Europa - Guten

Morgen Deutschland. Informations-
programm 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 Dr. Med. Marcus Welby.

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

Frau. (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 Gut geht's. Gezondheidsmaga-

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

met Iff Bennett.
16.30 Vater Murphy. Amerikaanse

serie. Afl.: Der Geist vom Goldberg.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

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

rikaanse serie. Afl.: Der neue Mor-
gen, (herh.).

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

rie. Afl.: Der elektronische Feind.
20.15 Duell in Mexiko. Amerikaanse

speelfilm uit 1970 van Lamont John-
son.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
23.00 Hangmen. Amerikaanse speel-

film uit 1986 van J. Christian Ingvord-
sen.

00.35 Bruce Lee -Das Haus des Dra-
ehen. Hongkongse speelfilm uit 1979
van Puo Chong Jan.

01.55-02.00 RTL pJus-Aerobics.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 The micro class.
13.00 Postman Pat.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Family Fortunes.
15.15 The Flintstone comedy show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The really wild show.
16.30 Mr.Majeika.
17.00 Blue Peter.
17.25 Head of the class.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation Street.
20.10 Surprise, surprise.
20.55 Stolen.
21.05 Rules of engagement.
22.00 News and weather report.
22.30 Hale & Pace.
22.55-00.40 The friday late film:

Hannah and her sisters.

BBC Europe
06.25 Today's Viewing.
06.30 Breakfast News.
09.00 News and weather.
09.05 Open air. Deel 1.
09.20 Kilroy.
10.00 News and weather.
10.05 Going for gold.
10.30 Playdays.
10.55 Five toeleven.
11.00 News.
11.05 Open air. Deel 2.
12.00 News and weather.
12.05 Daytime live.
13.00 One o'clock News.
13.30 40 minutes; Tracey's search.
14.20 Sport on friday.
15.50 News and weather.
16.00 Small objects of desire: The

Hamburger.
16.35 Eye spy.
17.00 Newsround extra.
17.10 Gruey.
17.35 Volgens aankondiging.
18.00 Six o'clock news.
18.30 Newsroom south cast.
19.00 A song for Europe'9o.
19.30 'Allo 'Allo'!.
20.10 Whicker's world: Hong Kong.
21.00 Nine o'clock news.
21.30 Comic relief: Follow your

nose.
21.45 The justice game.
22.35 Song for Europe '90.
22.50 Newsnight.
23.15 Weatherview.
23.20 Jazz 625: Duke Ellington.

Eurosport
05.00Business Report. 05.30 Business
Channel. 06.00 The DJ Kat Show.
08.30 Eurosport menu. 09.00 Motor
sport news. 10.00 Basketbal, finale.
12.00 Voetbal. 13.00 Australisch voet-
bal. 14.00 Snooker: Wereld Cup. 15.00
Paardesport. 16.00 Basketbal: finale.
18.00 Gymnastics. 19.00 WWF Wor-
stelen. 21.00 Motorsport. 22.00 Skiën.
23.00 Trax. 23.30 Surfer magazine.
00.00-01.00 Snooker Wereld Cup.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Eifersucht. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Afl. Lie-
besglück. 09.50 Teletip Koenen. Aansl.
Ihr Horoskop. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
SAT 1 Teleshop. 10.30 Die Kettenreak-
tion, Australische sf-film uit 1980 van
lan Berry. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 The real
ghostbusters. Afl. Janine, die Geisterja-
gerin. 14.30 Teletip Reise. Aansl. Ihr
Horoskop. 14.40 Love Boat. Ameri-
kaanse serie. Afl. Karneval an Bord.
15.30 SAT. 1 Teleshop. 16.05 High
Chaparral. Nieuwe serie. Afl. Eine
Ranch wird getauft. 17.00SAT. 1 Bliek.
17.10 Nachbarn. Australische familie-
serie. Afl. Liebe oder Freundschaft.
17.35 Teletip Test. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 BAddams Family.
Amerikaanse komedie. Afl. Gomez'
Traurn vom groszen Geld. 18.15 Die
Ausgeflippten. Amerikaanse comedy-
serie. Afl. Geschaftlicher Vorschlag.
18.45 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. Quiz-show. 19.50 SAT.I
Bliek. 20.00 Drei Engel für Charlie. Afl.
Ein verliebter Engel. 20.55 SAT 1.
Bliek. 21.00 SAT. 1 SPORT Live.
02.00-02.10 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
707 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, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber 17.05 Limburg Actueel
17.25-17.59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en informatie over Lim-
burgse musici 17.55 Kort nieuws
18 05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
600 Nieuws 6.05 Dag en Dauw
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8 10
Het leven is mooi 10.00 Nieuws
10.03 Platenpoets 11.50 Het koe-

koeksnest 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws 13 10 Goed op
Vrijdag 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws 18.10 Hitriders. 20 00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5 30 uur Nieuws )

Super Channel
06.00 Daybreak. 07.00 The Mix. 15.00
Hotline. 16.00On the air. 17.30 Hit Stu-
dio 18.30 News and Weather. 18.45
Time Warp. 19.00 Concert special.
20.00 Underground U.S.A. 21.00 News
and Weather. 21.15 Blue Night. 22.15
Power Hour. 23.15 News and Weather.
23.30 Blue Night. 00.30 Time Warp.
00.45 Late Night Mix.

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

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt 1200 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 13 00.Treftpuhkt Frischauf 1405 Schul-
funk: Hier spricht Schlumpfi, der
Verkehrsschlumpf! Der Stadtpark
ist nicht zum Spielen da. 14 20 Mu-
sikzeit heute: Klassik leicht serviert.
15.00 Nachmittagsstudio. 16 05
Spotlight: Euro-Tops 17.05 Oldie-
kiste 18 10 BRF-Aktuell + Sport-
vorschau 18.40-20.05 Konzerta-
bend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Tretf nach
Elf 1200 RTL-Themen 12 15. Casinoparade 14.00 Viva. 1600
Entenjagd 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell 1750
Sportshop 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00 00-01 00 Traum-
tanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress
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...en doorwat u
er standaard bij krijgt.

l"wwSBB^^WwWM ._^__W___\\\__\\\_____\\__\\_r

... al die typische Volkswagen -voordelen. Zoals het uiteraard standaard. Maar wist u dat elk model, dus ook Volkswagen altijd goed weg. Niet in de laatste plaats Alles bij elkaar genomen zijner dus heel wat red<

' duurzame en betrouwbare karakter. lets waar we u niet de Golf Madison, is voorzien van een uitgebalanceerd door de soepele en zuinige motoren die allemaal van nen om voor 'n Volkswagen te kiezen,

eens meer van hoeven te overtuigen. onderstel metkoerscorrigerende achteras en zelfcorri- een geregelde katalysator zijn voorzien. En mochten al die standaard pluspunten u kou

Tenslotte ziet u dagelijks nog zoveel Volkswagens gerende stuurinrichting? ledere keer wanneer u tankt, merkt u opnieuw hoe laten (we kunnen't ons nauwelijks voorstellen), dan: van tien jaar en ouder rondrijden, dat zegt toch zeker Resultaat is dat 'n Volkswagen zelfs bij 'n klapband weinig 'n Volkswagen verbruikt.Terwijl deonderhouds- 't toch zeker wel het Golf Madison-pakket waar u vroe
meer dan genoeg. (bij ca. 100 km/u) of bij het van deweg afraken, uitste- en afschrijvingskosten ook al extreem laag zijn. of laat voor valt.

En over deveiligheid hoeft u zich al helemaal geen kend bestuurbaar blijft. De inruilprijs ligt daarentegen weer beduidend /Jwjvwii ■ Wio nrv-Jorc
zorgen te maken. Kooiconstructie en kreukelzones zijn Overigens, ook financieel gezien, komt u met een hoger dan bij de meeste andere merken. [}\fii VOIKSWCigen.VVie anderS

MET KATALYSATOR

Golf Madison 1.3 f25 795.- Golf Madison 1.6 Diesel f 31160,- Golf Madison 16 Diesel met katalysator, standaard 5 versnellingen f33.100- (Volkswagen geeft 50% subsidie
op de meerprijs van een milieudiesel U betaalt dan f32.605.-). Er is al een Golf 3-deurs v.a. f24.800.-. Golf Van f 20.690.-.

Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusiefBTW. exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV, Postbus 72, 3800 HDAmersfoort Telefoon 033-949944.

-
i ■ -

Motoren en scooters
■

Te k. KAWASAKI GPZ 600
R. bwj.'B6, kl.rood-wit-
bföuw, km.5t.19.000, pr.
’9.000,-. Tel. 045-317328.
HONDA CBR 1000, bwj.
aug. '88, i.z.g.st., ’ 12.950,-
Evt. mr. auto mog. Tel. 045-
-463285.
Te k. HONDA NS 400 R bwj.
'87, 11.000 km. Rothmans-
kleuren, motor in perf. staat,
na 14.00 uur 04490-33001.

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

Te k. BMW R 100 RS, bwj.
77, i.z.g.st. Nullanderstr.
116 A, Kerkrade, na 16 uur..
HONDA CB 900 F bold'or.
bwj.'Bl, vr.pr. ’4.250,- bel
na 16.00 uur. 045-316544.

(Brom)fietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

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

' Kortingen op diverse fietsen.

Willy RekerS Rets en Schaatssport f~&

Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.
Te k. Peugeot SNORFIETS
kl. wit m. grote wielen, 120
km gel., kan tot gewone
brom?, worden omgeb., v.d.
helft van de nieuwpr. Tel.
045-310241.
Te koop ZÜNDAPP KS 50,
mcl. verz. en helm, i.z.g.st.
Kerkstr. 49, Koningsboseh.
Tel. 04743-1710.
DAMESBROMMER mooi en
goed, ’ 275,-. Spoordijkstr.
78 Hoensbroek 045-214964
Te k. VESPA, Puch en snor-
brommer. 045-422115.
HONDA SS 50 4-tact, als
nw., ’750,-. 045-460087
tussen 9.00-18.00 u. Holts-
kmlenstr. 29, Eygelshoven.
Tek. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
NJEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen bij Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, i.z.g.st. Mesdagstr.
38, Heerlen, na 16.00 uur.
Té koop Vespa BROM-
SCOOTER PK 50 XL electr.
start, km. 5.500 045-315885
Te koop: CROSSFIETSrrïerk Raleigh, tot plm. 12
jaar; 1 meisjesfiets tot 12
jaar. Te bevr. 045-727339.
Tek. ZÜNDAPP KS 50, met
sterwielen, zeer mooi en
goed, pr. ’1.050,-. Tel.
04490-38615

RACEFIETS te ruil tegen
brommer. Tel. 045-218633.
Te koop MT-5 ’ 900,-. Tel.
045-458251.
RENFIETS Super lichtgew.,
geh. verchroomd, midd. mt.
nw. pr. ’ 2.000,-voor

’ 850,- koopje! Spoordijkstr.
78, H-broek, 045-214964
KREIDLER Florett in nieuw-
st. J. van Stolbergstr. 24,
(Kakert) Schaesberg.
Te koop ZÜNDAPP KS 50
bwj. '84, i.z.g.st. pr. ’ 600,-.
Tel. 045-317341.
Te k. HONDA brommer PK
rood, bwj.'B7, met verz. tot
mei. 04406-15219.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Watersport
T.k. Volvo Penta RUBBER-
BOOT, 2,8 m. lang, 1.35 m.
breed en b.b. motor, 3 pk
Johnson, compl. vr.pr.

’ 1.000,-. 045-444294.
Te k. SPEEDBOOT 4.20 1.,
35 pk Johnson, i.z.g.st., div.
extra's. Tel. 04490-44757.
Te koop surfplanken compl.
ALPHA 130F, 2.95 mtr.,
160F3.3 mtr. mei '89; ren-
fiets Koga Myata 12 versn.
en sp.bord., verl. maat 59,
alles in nw.st. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-217787.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Sport & Spel
Weg. overcompl. LANG-
LAUFSKI'S m. schoenen en
voetbalbroek m. schoenen.
Tel. 045-444527.

Vakantie en Rekreatie
St. Maartenszee BUNGA-
LOW, zwemparadijs, wee-
kend v.a. ’ 225,- en v.a.
’475,- p.w. 02246-3109.
COSTA BRAVA, villa 8-prs„
veel privacy, gr. tuin. V.a.

’ 250,- p.wk. 04490-22045.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’ 200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.
Te k. Polyester ZEILBOOT,
merk Nautiplast, lang 3.80
m, gew. 48 kg, 8 m2zeil plus
imperial, vr.pr. ’ 800,-. Tel.
045-753346.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhouse, grote
familiekamer. Inl. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51, 2587 CT Scheveningen.
070-3545866.
PORTUGAL: mooie huizen,
app. en villa's van part. a.d.
kust o.a. Ericeira DOP-
progr. 1990. Info: 045-
-223434 of 01883-10789.
Mooie VACANTIEHUIZEN,
van part. a.d. kust. Ook
goedkope vluchten, ook in
Portugal, van ma.- zat. 045-
-223434 of 01883-10789.

Te huur STACARAVANS op
camping aan zee (Zld./
Walch.). Vrij Pasen tot 7-7
en vanaf 4-8. Inl. na 17.00
uur 01181-1862.
Te k. 6 pers. WEEKEND-
HUISJE in België, goed on-
derhouden, pr.n.o.t.k. Tel.
045-241786.
Te huur 4 a 5-pers. caravan
bij boer in boomgaard op
mini-camping in Nieuwvliet-
ZEELAND. Huur ’ 300,- tot

’ 450,- all-in, per week.
045-226885.
Te k. dubbelwandige houten
recr. BUNGALOW met alge-
hele inboedel op prachtige
camping te Kimrooi. Pr.
’17.500,-. Inl. na 18.00 uur
078-159040.
Gez. fam. pens., log./ontb.
W/k stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL.
Tel. 09-43-52882716.
Ardeche, Z. FRANKRIJK,
caravan te h. van 23/6 tot 7/7
en v.a. 18/8. 045-316782.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.

Caravans/Kamperen

Wilt u uw eigen motorhome
Rendabel maken

Neem dan contact op met

Jacobs Motorhomes
Bemiddeling in huur, verhuur en bouwen.

Hommerterweg 278, Amstenrade. Tel. 04492-2942

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van. Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor ondernoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel- 04492-2601.
Te k. KAMPEERAUTO Mer-
cedes 407 D 4-pers. Zeer
mooi en compl. ’ 28.500,-,
bezichtigen zat. tussen 12-
-16 uur. Steinderweg 9, Stem
Te koop Caravan BÜRST-
NER dubbelass. met voort.
Vaste pl. camping Vijlen,
vaste toilet, str. water, com-
pl. inger., i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-443438.

De OLDE caravan B.V. te
Sittard. Wij zijn verhuisd
naar Dr. Nolenslaan 141,
dealer voor Limburg van
Wilk-Beyerland, Sprinter,
Vitesse, Quartz en Award
tour caravan, Walker vouw-
wagens. Tevens diverse ge-
bruikte caravans en een uit-
gebreide onderdelen en ac-
cessoires shop, speciale
aanbieding van voortenten,
TV antenne, etc. etc. Voor
service en kwaliteit naar Dr.
Nolenslaan 141, md. park
nrd. Sittard. 04490-13634.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. TOURCARAVAN s-
pers. Bürstner 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 3-4 pers.
Adria 305 met verw. en ijsk.,
nwe. voortent, i.z.g.st. bwj.
'76, vr.pr. ’3.100,-. Jhr.v.d.
Maesenstr. 39 Hulsberg.
Tel. 04405-2127.

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

’ 700,- voorjaarskorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet .... Voordeliger
kan niet. Caravans 1990:
Burstner-Hobby-Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met korting. Voorten-
ten Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie, remmentest
en schade-expertise. Cara-
van-Import Feijts, Hoofd-
straat 84, Amstenrade.
04492-1860.
Te k. KNAUS Eifelland 3.10
m voort. ijsk. 3pers. als
nieuw, 520 kg, ’ 5.250,-.
Tel. 04746-4457.
Te k. 6-pers. STACARA-
VAN, staanpl. Lanaken, mr.
tourcar. mog. 045-750494.
HH-AVONTURIERS Opel
Blitz Camper '74 onver-
woestbaar nw. eenv. inricht,
koelk. veel bergruimte fiets-
rek ’ 4.250,-. 045-324704.
Te k. 3 pers. TOERCARA-
VAN Contructam IT 320,
met z.g.a.n. voortent, kachel
en koelkist. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.

Polyester ZEILBOOT, merk
Kolybri, lengte 3.65m, mcl.
imperial en trailer. Tel.
04490-75145.
Te k. 3-4-pers. CARAVAN,
opknapper, t.e.a.b. Spoor-
straat 101, Geleen.
Kleine VAKANTIE-AAN-
HANGWAGEN m. 1 res.
band, ’ 200,-. 04490-79649
Te koop SPEEDBOOT 4V2
mtr., met 40PK Johnson
motor en trailer, vr.pr.

’ 3.000,-. Tunnelweg 68,
Kerkrade-Terwinselen.
Te k. ADRIA 450 m. voort.,
kachel en ijsk. i.z.g.st. Will.
v. Oranjestr. 16, Kakert-
Te k. 4 pers. CAMPER V.W.
LT.2B D. compl. inger. met
voortent. Tel. 043-648147.
Tek. wilt U met de Pasen op
trektocht? Koop nu dan een
VW-KAMPEERBUS met
voortent. Inl. 045-256344.
TOURCARAVAN Hobby
prestige, type 535, geh.
compl. 5-pers. nwe. voor-
tent, bwj. '84, vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-226346
Te k. caravan HOBBY 495 L
bwj. '88, badr., voort., R. van
Gelrestr. 45, Nieuwstadt.

Kontakten/Klubs

Club Merci
Maart roert zijn staart, jullie ook?

Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Privéhuis Michelle
Wip 'ns binnen!!!

Nieuw Pasealle en Sandra
045-228481/045-229680

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.

Telefoonsex 2
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick.....06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

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

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

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.

Shows voor groepen. Geen entree. Voor ieder wat 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.

Sexlijn 10
10 MEISJES 50 et/min 06-

-320.323.10
Gay Box

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

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm

06-320.324.94
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

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

06-320.320.07
Amanda

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Sexlijn 10

50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Love
gehele dag onbeperkt

sexplezier met Lolita's,

’ 200,- all-in. Geop. ma-vr
12-02 uur. Balth. Floriszstr.

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Ik ging een
luchtje schep-
pen. Hij had

andere plannen!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 Ct p/m

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Sex Roys
06. nr. voor 50 cent P
320.320.2j
Haremmeisje

Jennie's hete droom.
als ze zon avontui'

meemaakt is het...he|
06-320.326.73 - 50 d

Vrouwen zoeken sexcoj
sex-contact-lij

06-320.320.33
Zo willen Tini en Han*

Zij doet 't met cci1

wilde
jonge knul, en Hans-

-06-320.326.70 - 50 cj;

Een lesbiënP
laat haar vriendin met f]
hand voelen dat zij de "

is.
06-320.330.17- 50 c[

Lekkere rrjeiden wil"
verwend worden

sexrelatielijn
06-320.320.44 \

Direct Snel SexconH
live-afspreekffl
06-320.320.55 - 50 cJ

Het kijkgat
Rob zit in de kast als inel

vreemde man verw^l
De kick voor Rob en
06-320.323.84 - 50j£l

Zoek je 'n ondeugende[
hete vrouwen!'

06-320.326.33^
Hij is wel vaak in gesf

maar blijf proberen
De Pornobo' 1

onbeschaamd,
maar wel...eerlijk-

-06-320.320.51 - 50j!>
!! Lady Bizar]06-320.324.68...50ctPj

hete schokkende Sjvj>
Gekleurde S6\
06-320.323.46...50 df

Rijpe vrouw 41JM
Paradiso I

Europawg-N 158 Lan<#]
045-317032 v.a. 14^Ondeugende damesj^l
Club Nirwanjl
Nieuwe stijlH

Nieuw team. Pin-Up r^JNa ons, kun jerest
Nieuwstr. 147, Kerkelledere dag geoperJj
v.a. 19.00 tot 03.00ri

Tel. 045- 46 _ly]

privéhuis DonJ
045-227734 en 045-2?

met haar vriendin" 1

Tev. ass. ge^y
Voor Piccolo's

zie verder pagina



Van onze verslaggever
HEERLEN - De arbeidsbu-
reaus in Heerlen, Brunssum
en Kerkrade gaan strenger op-
treden tegen werklozen die
hun inschrijfperiode niet op
tijd verlengen. Ze worden met
ingang van april meteen uitge-
schreven als werkzoekende.
„Dit omdat het aantal nonchalante
werkzoekenden het afgelopen jaar
schrikbarend is toegenomen",
meldt het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau.
Tot nog toe stelden de arbeidsbu-
reaus zich soepel op tegenover men-
sen die hun inschrijving te laat ver-
lengden. Er werd een wachttijd van
zeker drie weken in acht genomen.
Maar het aantal formulieren dat na
die drie weken wordt ontvangen, is
volgens de bureaus te groot gewor-
den.

In de maanden januari en februari
schreven de arbeidsbureaus maarliefst 1767 mensen uit wegens het
niet tijdig verlengen van het bewijs
van inschrijving.
De arbeidsbureaus voelen zich ge-dwongen tot een striktere handha-
ving, omdat het verwerken van uit-schrijvingen en de vaak kort hiernavolgende herinschrijvingen erg veeltijd kosten.
Mensen die door eigen nalatigheid
bi) de arbeidsbureaus uit het be-stand.worden gelicht kunnen zichuitsluitend opnieuw laten inschrij-
ven tussen half negen en half twaalf's morgens.

Toen bleek echter dat de jongens
op de vlucht waren geslagen om-
dat éénvan hen even tevoren een
winkeldiefstal had gepleegd in
een warenhuis. In het openbre-
ken van de auto hadden ze niet
de hand gehad.

PvdA wil niet
in zee met

Heerlen-Noord

Sleutel
I\y overkomt ons allemaal
tue.ens. Het sleuteltje van de
jL *s weg en hetreserve-exem-
i iJv *s zó goed opgeborgen dat
pj^iet waarschijnlijk al ver-
<H,n is, voordat je het boven1y hebt. Wat doe je dan? Je, „?.' een nieuw sloten het leed
ji^yden.Maar niet bij een in-_^r van Heerlen. Die hadi.,ket hoofd gezien, dat de
ty}an praktisch dezelfde
V e *n e 9erneen-
H Ppelijke berging stond. Het
e^niet moeilijk zijn om te ra-
o( °P welke fiets het nieuwe
!(ijPe2ct is... Vergissen is men-
ij, ' zullen we maar zeggen,
*tT een Paar tientjes heb jeeen verhaal voor het leven.

Weerborstel
foe^'f eens wat vaker in de
.es9e' van de kapper. Dat ad-
tj. ,nam een elfjarige jongen
%s Tle en too° naar de
o^ alon. De kapperzag dat de

1 een weerborstel van je-
n^ e had en zei tegen het
1q P.e dat zijn moeder daar
IoqJ" eens met het strijkijzerneen moest gaan.

Van onze verslaggever

Kritieke fase
voor het EBCH

Startersbureau wit extra geld streekgewest De nieuwe directeur heeft duidelijk
voor ogen wat er op korte termijn
moet gebeuren. „Op 1 juni moeten
we de EG aangetoond hebben dater
in Oostelijk Zuid-Limburg voldoen-
de innovatiepotentie aanwezig is en
dat wij daar als organisatie goed op
kunnen inspelen."

" In Vaesrade werden giste-
ren de laatste voorbereidin-
gen getroffen voor Tropica-
na '90.

Foto: FRANS RADE

HEERLEN - De PvdA-fractie in de
Heerlense gemeenteraad weigert
pertinent samen met de Groepering
Heerlen-Noord (GH-N) in een coali-
tie te gaan zitten. Naast de politieke
verschillen, staat het gebrek aan
vertrouwen en acceptatie bij de so-
cialisten in de Groepering Heerlen-
Noord de vorming van een coalitie
bestaande uit CDA, PvdA en GH-N
in deweg. Dat heeft de PvdA-fractie
het CDA gisteravond laten weteij..^.
Woensdag heeft het CDA, veruit de
grootste en daarmee machtigste
fractie in de Heerlense raad, gezegd
te streven naar een coalitie van bo-
vengenoemde partijen. Zowel PvdA
als GH-N moesten gisteren laten
weten of zij met ditvoornemen kon-
den instemmen. De PvdA wil, zoals
te verwachten was, niets weten van
dit plan. De 'affaire Hummel' heeft
hier vanzelfsprekend alles mee te
maken.
De socialisten pleitten gisteravond,
net als woensdagavond, voor een
coalitie van alle landelijke partijen
in de raad. Volgens de PvdA-fractie
past een dergelijke coalitie van
CDA, PvdA, WD, D66 en Groen.
Links in de lijndie het CDA, althans
landelijk, nastreeft. Daarnaast zou
een dergelijke coalitie, zo zeggen de
socialisten, de voorkeur hebben va»
alle partijen in de' Heerlense raad,
uitgezonderd de GH-N.
Reëel is dit voorstel van de PvdA
niet, aangezien het CDA het woens-
dagavond al heeft verworpen. Van-
daar dat de PvdA-fractie als tweede
alternatief voorstelt door te gaan
met de bestaande coalitievan PvdA
en CDA.

Er moet een netwerk komen van
mensen uit het bedrijfsleven die het
EBCH willen tippen als ze tegen in-
novatieve ideeën aanlopen. Zo kan
een constante toestroom van poten-
tiële starters gewaarborgd worden.
Veertig zakenlui hebben al toege-
zegd mee te willen doen, maar de
groep moet worden uitgebreid tot
125 mensen.

De eerste'vier cliënten worden nu
dus naar de start van hup bedrijfje
begeleid. Voor het imago van het
EBCH zou een eerste tastbare resul-
taat zeer belangrijk zijn. Niet alleen
naar de subsidiegevers toe, maar
ook voor het bedrijfsleven dat moet
gaan sponsoren.

Dat is ook nodig, want de subsidies
nemen de komende vijfjaar syste-
matisch af, en de startende onderne-
mers zullen pas na verloop van tyd
in staat zijn om hun rekening aan
het EBCH te betalen.

Expositie
Brunssum

BRUNSSUM - Kunstenaar
Frans Cox exposeert tot en met
zaterdag 21 april in Dr Brikke
Oave in Brunssum.

Het gaat om een overzichtsten-
toonstelling van het werk van
Cox, diekunstwerken maakt van
keramiek, hout, brons, steen en
metaal.'
De expositie is van maandag tot
en met vrijdagte bezichtigenvan
10 tot 12, van 14 tot 17 en van 19
tot 21- uur. Op zondag is de ten-
toonstelling geopend van 14 tot
17 uur.

Deze starters hebben geen geld en
meestal nog geen opdrachtgever,
hetgeen een zeer hoge drempel
blijkt. Om ze daadwerkelijk van
start te kunnen laten gaan, denkt
het EBCH risicokapitaal nodig te
hebben. Men hoopt daarvoor te-
recht te kunnen bij het streekge-
west. Na een moeizame en langduri-
ge aanloopperiode begon het EBCH
halverwegevorig jaar op gang te ko-
men. Eind 1989kon via de presenta-
tie van een ondernemingsplan
600.000 gulden subsidie van de pro-
vincie worden binnengehaald.
Ook in dit nogkorte jaar is er alveel
gebeurd rond het EBCH. Het con-
tract met directeur Faase werd door
de aandeelhouders niet verlengd,
naar verluidt wegens meningsver-
schillen over de verdere koers. In
zijn plaats is nu Hans Bogman, een
35-jarige directeur van een advies-
bureau voor onbepaalde tijd inge-
huurd.

HEERLEN^- Het Europees Bedrij-
ven Centrum Heerlen (EBCH) zal in
de periode tot 1 juni zijn levensvat-
baarheid moeten tonen tegenover
subsidiegever de Europese Ge-
meenschap. Het bureau dat zich
richt op de intensieve begeleiding

van startende ondernemers op inno-
vatief gebied heeft inmiddelsal vier
cliënten zover dat deze een onder-
nemingsplan in voorbereiding heb-
ben.

Uitgaande van het feit dat het
EBCH alleen van de huidige geld-
stroom zou moeten leven, ontstaat
een structureel tekort dat in 1993 al
zeven ton bedraagt. HetEBCH richt
daarom de hoop ook op extra geld
van Economische Zaken, EG en het
streekgewest.

Tropicana '90 is vandaag
van 9 tot 18 uur open, zater-
dag van 9 tot 17 uur en zon-
dag van 10 tot 16 uur.

VAESRADE - Europatuin
Tan in Vaesraede is van-
daag en in het weekeinde
het decor van Tropicana '90:
de bekende orchideeënten-
toonstelling die jaarlijks
vele liefhebbers trekt uit
binnen- en buitenland.
Tientallen Limburgse kwe-
kers exposeren er in totaal
600 orchideeën. Deze plant
komt in de hele wereld
voor, maar de mooiste ex-
emplaren groeien ongetwij-
feld in tropische en subtro-
pische gebieden. Naast or-
chideeën zijn er opTropica-
na '90 ook vleesetende plan-
ten en zogenaamde Tilland-
sia's te zien. Dat zijn planten
die in tropische regenwou-
den op bomen leven, zonder
echter wortels te vormen.
Water nemen ze vooral op
uit de lucht.

Tropicana '90

HEERLEN - Door toeval heeft
de Heerlense politie woensdag-
middag een winkeldief aange-
houden. Bij de politie kwam de
melding binnen dat onbekenden
bezig waren op de Parallelweg
een geparkeerde auto open te
breken.

Winkeldief
door toeval

aangehouden

Toen Schnackers als 'eerste inzeper'

Arbeidsbureau straft
nonchalante werklozen

Uit bestand bij niet tijdig verlengen inschrijfperiode

KERKRADE - Vol trots laat Werner
Schnackers foto's zien van model-
len waar hy rond 1950 vele prijzen
mee behaalde op internationale
kapperswedstrijden. Kort geknipt
aan de zijkanten, afgewerkt met een
keurig randje acnter de oren, de nek
glad geschoren en bovenop een flin-
ke haardos, in het gareel gehouden
dooreen klodder brilcrème. Veertig
jaar later is er volgens de tachtigjari-
ge Kerkraadse coiffeur weinig ver-
anderd. Kantoorklerk Rokens en
mijnwerker Rutten, de 'vaste' mo-
dellenvan Schnackers, zouden zelfs
nu geen gek figuur slaan. „De haren
zyn iets korter geknipt en de bril-
crème is vervangen door gel, die in
vele trendy kleuren verkrijgbaar is.
Gel heeft grotendeels dezelfde wer-
king en drukt de haren alleen iets
meer tegen de hoofdhuid", doceert
hij.

Permanent

een bekwame herenkapper. Gere-
geld kreeg hij mensen over devloer
die niet in de spiegel van de kapper
kwamen kijken, maar om raad ver-
legen zaten. „Problemen met
schoolgaande kinderen en kleine
burenruzies kwamen er zoal ter
sprake. Opvallend is wel dat akke-
fietjes met vrouwen vroeger altijd
binnenskamers bleven. Ik had
eigenlijk een hekel aan al die ge-
sprekken over voetballen en poli-
tiek."

De ontwikkelingen in zijn branche
hield hij nauwlettend in de gaten.
„Ik weet nog goed dat in de jaren
dertig het permanent-kapsel zijn in-
trede deed. In de zaak waren er dik-
wijls kortingsacties, omdat een col-
lega-kapper aan de overkant onder
de prijs werkte. Voor vier gulden
werd toen een permanent-kapsel
gemaakt. Nu is die prijs het vijfen-
twintig-voudige. Tja, de tijden én de
prijzen veranderen." Werner blijft
echter 'de oude. Zeker als hij zijn
mini-kapsalon laat zien in een ka-
mertje van zijn woning aan de Kip-
straat waar nog geregeld de ouder-
wetse scheerspiegel, -kwast en
schaar tevoorschijn worden gehaald
voor de 'trouwe' klanten.

bij kapper Johan Doveren begon ,
moest hij nog twaalf jaar worden.
„Vroeg aan de slag, was toen het pa-
rool. Er moest brood op plank ko-
men", vertelt de oprichter van de
Technische Kappersclub in Kerkra-
de. „Dat was in 1949. Eenmaal per
maand kwamen alle kappers uit de
regio bijeen voor een training. Leer-
lingenen gezellenkregen daar extra
lessen om zich verder te bekwamen.
Helaas is de snit er een beetje uit,
maar er worden nog steeds regiona-
le trainingen gegeven in de kappers-
zaak van Lataster in Kerkrade op de
markt."
Volgende maand neemt Schnackers
afscheid van de 'technikloep', waar-
van hij bijna veertig jaar voorzitter
is geweest. Zeventig jaar zit hij in
het vak. Zijn vakbroeders willen
zyn afscheid extra cachet geven,
Maar dat hoeft voor de tachtiger niet
per se. Vijftien jaar geleden is hij
voor zijn vele verdiensten onder-
scheiden met de eremedaille in
goud in de Orde van Oranje Nassau
('Dat was meer dan voldoende').
Met zijn vrouw Johanna heeft Wer-
ner ruim 45 jaareen dames- en he-
renkapsalon gerund in Kerkrade. In
die periode heeft hij heel wat
scheerkwasten versleten, „'s Zater-
dags werd niet geknipt, alleen ge-
schoren. Op zon dag werd er heel
wat ingezeept. De laatste klanten
waren meestal de mijnwerkers, die
tot elf uur 's avonds hadden ge-
werkt." Tweehonderd klanten op
zaterdag was heel normaal. Maar
dat kwam voornamelijk door de
abonnementen: acht maal scheren
en een maal knippen per maand
voor één gulden en dertig cent. Ook
op zondag werd tot twee uur 's mid-
dags geschoren. „Gelukkig kwam
daar na 1940 met de invoering van
de winkelsluiting een einde aan."
Werner Schnackers was méér dan

Opmuziek
faa-ls bekend is de podium-
"Jite Exit in G in de Land-
fVse oe/enbunker zich aan
ontpoppen als heuse ama-

'Kpoptempel. En dat bete-
P dat er tegenwoordig heel
f nieer te doen is dan enkele
L^ geleden. De activiteiten
par worden begeleid en op
Jn gezet door de stichting
"turele Produkties Land-
JV- Deze stichting is naar-
" °P zoek naar vrijwilligers

niee willen helpen met het
'Q-niseren van de popcgncer-
,' 'iet beheer van de bunker,

verzorgen van geluid tij-
f optredens ofaf en toe eens. Pilsje willen tappen. Be-
,9steltenden kunnen contact
fónen met Wiel Gerards

of Fred Stark
10884).

Weerborstel(2)
<Tt yr de jongen liet weten
<iQn Jn^moeder dat al had ge-

ii eWariQe begreep al-
e} 'loc hij aan die weer-.

% .kwam. De kapper legde
*eT * dat het destijds slecht
\^as toen de ooievaar de
lt%^l. bracht. ,_Daardoor
'% £?. haren nu zo wild", ver-
h'Dt) lJ zonder met de ogen teK Qfren en voegde eraan toe:
61 <We het niet Qeloo^' vraag

**■" V/ maar eens aan je moe-
'rUakaarop de Jongen de bal
ietpatste: „Dat hoefik haar
%or tagen- Die lag bij mijn„e in de Vroedvrouwen-
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(ADVERTENTIE)

TROPICA '90
Unieke ORCHIDEEËNSHOW

vrijdag 30 maart: 9.00-18.00 entree:
zaterdag 31 maart: 9.00-17.00 volwassenen 2,50

zondag 1 april: 10.00-16.00 | kinderen 1,00
Kom genieten van meer dan 1000 orchideeën en tillandsia's!

EußOPgTljmÊ^
Vaesrade 100- 6361 HH NUTH

045-244644

(ADVERTENTIE)

* De traiteurvan
Limburg voor al uw

feesten groot of klein
Geleenstraat 16

6151 EX Munstergeleen
L 04490 - 15841 22995 _

" Werner Schnackers denkt nog niet aan ophouden. Foto: FRANS RADE

Geknipt voor kappersvak
Werner Schnackers (80) legt schaar nog niet neer

Van onze verslaggever

Srig
fn mevrouw uit Heerlen
' gisteren naar de metropool

om inkopen te doen
' haar eigen verjaardag
*s onder het motto dat er
* teukers bestaat dan ca-
J*tjes kopen voor jezelf). Ze
Werde haar auto op de Wil-
J'inastngel aldaar en slen-
* de stad in. Blij en verruktr de nieuwe geschenken
rde ze enkele uren later weer
''■aar auto terug. Het was
*en gedaan met de pret,

*' achter de ruiteunsser stak
1fraai geel papiertje waar

van ons gaarne een luci-
vnder zouden willen houden.

srig(2)
paar goed. De mevrouw had
een bonnetje gekocht, maar'r auto aan de verkeerde

'' van de straat geparkeerd.
Mist ze niet en dus liet ze

]* man de politie in Maas-
'l' beüen. Toen die gewag

van het feit dat zijn
'"to op de bewuste dag jarig

*" had de poilitieman een
J% cadeautje in petto: ,JWe-
,; ik zal de bon verscheu-

te.' vertel voortaan niemandr Wanneer u jarig bent. Dat
op de dag dat u zon pa-

*je krijgt nog van pas ko-

Op het moment dat een patrouil-
le op de bewuste plek arriveerde
kozen juist drieknapen het haze-
pad. De agenten wisten hen na
een korte achtervolging in de
kraag te grijpen.
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t
Met droefheid delen wij u mede dat heden, toch
nog onverwacht, voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken, is overleden, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter,
schoondochter, zus, schoonzus en tante

Hilda Daniël
echtgenote van

Joop Dorscheidt
Zij werd 55 jaar.
Moge zij in vrede rusten.

Heerlerbaan: Joop Dorscheidt
Marcel en Angelique
Ramona en Jan
Familie Daniël
Familie Dorscheidt

6418 GP Heerlen, 28 maart 1990
Galileastraat 38
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 2 april as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Hilda wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 31 maart om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Wij danken U eeuwig,
O Sterre der Zee.

Na een leven dat in het teken stond van goedheid
en zorgen voor haar gezin, haar familie en de men-
sen om haar heen, is in de leeftijd van 74 jaar in vre-
de van ons heengegaan,

Victoire Marie
Josephine Starremans

echtgenote van
Sjef Collaris

Heerlen: Sjef Collaris
Voerendaal: José en Ton

Babette
Aimée
Marceline
Gerdhi en Harold

Kerkrade: Mariëtte en Ben
Voerendaal: Cécile en Wiel

Familie Starremans
Familie Collaris

6411 NW Heerlen, 29 maart 1990
Geerstraat 254
De eucharistieviering zal plaatsvinden op maandag
2 april om 11.00 uur in de kerk St. Franciscus van
Assisië, Laanderstraat 31 Heerlen. Daarna zullen
we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats aan
de Akerstraat te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.
Op zondag 1 april zal er in de h. mis van 11.30 uur
voor de overledene worden gebeden.
Gelegenheid tot 'n laatste afscheidsbezoek in de
rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoor-
singel 4 Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze vader,
schoonvader en opa

Zef Jongen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 1 april as. om 10.00'uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld.

t
Heden hebben wij vrij onverwacht afscheid geno-
men van mijn dierbare man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef. Zijn ziekbed was gelukkigkortstondig.
Voorzien van het h. oliesel overleed hij in de leef-
tijd van 61 jaar.

Ger Verhoef
echtgenoot van

Trout Stalman
Heerlen: Trout Verhoef-Stalman

Herzogenrath (Dld.): Fieny en Men
Landgraaf: Huub en Tonie, Michel

Heerlen: Ruud en Evelyn
Elsloo: Lies en Ruurd, Andy

Heerlen: Clara, Roy
Heerlen: Sonja en Giel
Heerlen: William
Heerlen: Marco

Familie Verhoef
Familie Stalman

6418 BE Heerlen, 28 maart 1990
Pastoor Erensstraat 11
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 2 april om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Joseph te Heerlen-Heerlerbaan, waar-
na de begrafenis volgt op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal herdacht worden in de
h. mis van zondag om 11.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Ger in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen,Grasbroekerweg 20,
vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, nebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn inniggeliefde man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, liefste opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Johan Heinrich (Hein)
Smeets
echtgenoot van

Lenie Martens
Hij overleed op 69-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Lenie Smeets-Martens
Nieuwenhagen: Jo Smeets

Engelien Smeets-Hilak
Lilian, Carlo

Roggel: Wim Smeets
Cecile Smeets-Malensek
Wendy, Mare

Doenrade: Jeanny Gelissen-Smeets
Jan Gelissen
Arjan
Familie Smeets
Familie Martens

6373 PD Landgraaf, 29 maart 1990
Burg. Loysonstraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 2 april a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-

' dacht in de avondmis van zaterdag 31 maart om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium is gezorgd.

Enige en algemenekennisgeving
t

Diep bedroefd moesten wij, na een kortstondige ziek-
te, geheel onverwacht, op 25 maart jl. afscheid nemen
van onze lieve zoon, broer, zwager, oom en neef

René van Loo
in de leeftijd van 42 jaar.

Valkenburg: Gerda Wouters-Huysmans
Jos Wouters

Valkenburg: Jack van Loo
Lily van Loo-Kengen
Kennie, Thessie, Dominique
Familie van Loo
Familie Wouters
Familie v.d. Mijl

Gouda, 30 maart 1990, Ruigenburg 65
Correspondentie-adres: Sibbergrubbe 16
6301 AA Valkenburg a.d. Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matieplechtigheid, heeft heden in intieme kring
plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze vriend

Gerrit A. Vroomen
Wie tegen moeite opziet, zal nooit iets krijgen wat
de moeite waard is.
Gerrit was een vriend met een sterke wil, doorzet-
tingsvermogen en een heel fijn karakter.
Altijd stond hij voor iedereen klaar om te helpen.
Wij zullen jeerg missen in ons midden.

Je jachtvrienden van huize St.-Hubertus
Herkenbosch

,Mooi waren de jaren
die wij samen waren;
groot was het verdriet
toen je ons vérliet."

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dier-
baar was, mijn echtgenoot, onze zorgza-
me vader, schoonvader, zwager, oom en
neef

Edie Novak
De plechtige eerste jaardienst zal plaats-
vinden op zondag 1 april as. om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Theresia en Don
Bosco te Lauradorp-Landgraaf.

G. Novak-Pelzer
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven, de hartelijke condoleances, bloe-
men, h.h. missen en de begeleiding naar de
laatste rustplaats van mijn dierbare man en
onze vader

Laurens Janssen
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.

Mevr. A. Janssen-Rongen
Gerard en Annie

De plechtige zeswekendienst wordt opgedra-
gen op zaterdag 31 maart as. om 18.30 uur in
de St.-Jozefkerk te Meers.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Thei Habets
zal plaatsvinden op zondag 1 april as. om 10.00 uur
in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorkum,
Sittarderweg te Heerlen.

Mevrouw A. Habets-Onink

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het tragische overlijden
van onze medewerkster ter secretarie

Margo Rademakers
Onze welgemeende gevoelens van deelneming gaan uit naar haar ouders,
broer, grootouders en verdere familie.
Mogen zij troost en sterkte ondervinden om dit smartelijk verlies te aan-
vaarden.

Burgemeester en wethouders
van Brunssum

Verbijsterd en met grote droefheid ontvingen wij het berichtvan het plot-
selinge overlijden van onze gewaardeerde collega

Margo Rademakers
Haar hartelijke vriendschap en werklust zullen nog lang in onze herinne-.
ring blijven.
Wij wensen haar ouders, broer en grootouders in deze zo moeilijke dagen
alle kracht om in dit grote verlies te berusten.

Dames en heren van de afdeling
personeel en organisatie
gemeente Brunssum

I "1

tReinier den Uyl,
jaar, echtgenoot

W.M. den Uyl-in 't V
Corr.adres: Kiskeni
40, 6045 EX Roermc I
Zaterdag 31 maart
12.00 uur wordt hij
graven op de algem.
begraafplaats Tvs
deBergen. Aansluif
herdenkt men hem■een samenkomst .
13.00 uur in de Mini
broederskerk te R<
mond.

t Frans Vintcent.l
jaar, weduwnaar j

Ida Peeters. Corr.ad[
Elmpterbaan 10, 6>AE Swalmen-Bouk',
De plechtige uitva'
dienst zal worden I
houden zaterdag |
maart om 11.00 uui
de H. Theresiakerk
Swalmen.

„De tijd heelt alle wonden."
Alleen wij die van je houden,
weten: dit is niet waar.
Met elk uuren elke dagmissen we je meer.
Je stem, je lach, jebezorgdheid.
Wat ons blijft zijn de herinneringen
en onze liefde voor jou.

De plechtige eerste jaardienst voor

Joseph (Zef) Schmitz
zal worden gehouden op zondag 1 april
as. om 11.00 uur in de H. Barbarakerk te
Geleen, Lindenheuvel.

Mevr. M. Schmitz-Römers
en kinderen

Het is alweereen jaargeleden datwij afscheid heb-
ben moeten nemen van hem die ons zo dierbaar
was, onze onvergetelijke vader en opa

Jan Remmers
Wij herdenken hem in de, plechtige eerste jaar-
dienst, die wordt gehouden op zondag 1 april as.
om 10.00 uur in deparochiekerk van de H. Pancra-
tius té Munstergeleen.

Kinderen en kleinkinderen
Remmers

De eerste jaardienst voor mijn dierbare moeder

Francien
Rijvers-Smits

vindt plaats op zondag 1 april om 11.00 uur in de
Cornefiuskerk te Heerlerheide.

Henry Rijvers
Miriam Heutmekers

Heerlen, maart 1990

Ik bedank u allen voor de hartelijke
condoleances, bloemen, h.h. missen
en begeleiding naar de laatste rust-
plaats van mijn lieve man

Henryk Staszewski
Agnes Staszewski-Dziaszyk

De plechtige zeswekendienst zal
plaatsvinden op 1 april om 11.00 uur
in de St.-Remigiuskerk te Schim-
mert.

I l
4- Lena Vergoossen, 77 jaar, echtgenote van FiP
t Vergoossen, Brugweg 99, 6102 TJ Pey. De plej r

tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterd [j
31 maart om 10.00 uur in de parochiekerk v
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tFieneke Kicken, oud 77 jaar, weduwevan Har J
Riemersma. Maastricht. Corr.adres: Sint Ma

tenslaan 25, 6221 AV Maastricht. EucharistieV
ring in de parochiekerk van St.-Martinus te Wy<
Maastricht op zaterdg 31 maart om 11.00 uur. I
eenkomst in de kerk om 10.45 uur, waar geleg<
heid is tot condoleren.

tSjo Moulin, oud 77 jaar, weduwnaar van Jl
Heijnen. Maastricht. Corr.adres: Pierre Kerstt *

straat 158, 6219 AV Maastricht. De uitvaartdiei J1zal gehouden worden op zaterdag 31 maart «''11.30uur in de kerk van de H. Antonius van Pad»
te Nazareth-Maastricht. Er is geen condoleren. J*t(

tAlberte van Kempen-van Lancker, oud 74 ja j;6212 AT Maastricht, St.-Lambertuslaan 28. Ij]
uitvaartdienst zal gehoudenworden op zaterdag |

maart om 11.00 uur in debasiliek van de Sterre i(,
Zee te Maastricht.

t Pieter Timmermans, echtgenoot van Nelly H< tdrick, oud 82 jaar. 6214RM Maastricht, Proosd Jj
weg 6. De crematieplechtigheid heeft in beslot*
kring plaatsgevonden. "'t Maria Abraas, oud 84 jaar, weduwe van Mathi' ti

Bastian. Maastricht, Prof. Mullerstraat 68, col
adres: Meerssenerweg 301, 6224 AJ Maastnc'g,
Eucharistieviering in de parochiekerk van de j,
Familie (Wyckerveld), Maastricht heden vrijdag ~maart om 11.00 uur. Er is geen condoleren. f

tPhilomena van der Veken, oud 81 jaar, wedu'
van Hubertus Verweij. Maastricht. Corr.adr*

Brusselseweg 481, 6218 HW Maastricht.. De U
vaartdienst zal gehoudeh worden op zaterdag
maart om 11.00 uur in de kerk van het H. Hart Vj
Jezus te Oud-Caberg - Maastricht. Er is geen eon»
leren.

'■
De eerste jaardienst voor onze lieve V
der, schoonvader en opa

Johan Janssen
zal plaatshebben op zaterdag 31 maart aj j
om 19.00 uur in de parochiekerk van O.' \
Vrouw Hulp derChristenen te Nieuwe' j
hagen.

Kinderen en kleinkinderen jI *\
*

H.H. Schoffelen l>
tandarts te Brunssum, zal na bijna 40 jaar .

werkzaam te zijn geweest, zijn praktijk m.i.v. "april 1990 overdragen aan
drs. A.J.P. Schoffelen en

drs. H.W.M. Schoffelen-v. BallekoiH
Afscheidsreceptie vrijdag 30 maart 1990 van

17.00 tot 19.00 uur in Golfclub
Brunssummerheide te Brunssum. J

Bedenkingen Thatcher
over eenwording weg

CAMBRIDGE - De Britse premier
Margaret Thatcher heeft haar be-
denkingen over de Duitse eenwor-
ding grotendeels laten varen, al stel-
de ze twee voorwaarden. Een ver-
enigd Duitsland moet lid blijven
van de Navo en de Verenigde Staten
mogen hun troepen niet uit Duits-
land terughalen, aldus de premier
gisteravond in haar tafelrede, bij het
begin van een tweedaags bezoek
van bondskanselier Helmut Kohl.

Premier Thatcher meent datSovjet-
troepen, na de eenwording, voor
een overgangsperiode in de huidige
DDR gestationeerd kunnen blijven.

Thatcher is niet langer bang voor
een destabiliserende werking van
het verenigde Duitsland. „Als het
verenigde Duitsland verankerd is in
de Navo en de EG,- tevreden is met
zijn nieuwe grenzen en democra-
tisch bestuurd wordt, dan komt dat
de stabiliteit juist ten goede", aldus
Thatcher.

Op de wat langere termijn ziet That-
cher daarom 'een democratisch
Europa van de Atlantische Oceaan
tot aan de Oeral. Volgens haar is
daarbij een belangrijke rol wegge-
legd voor het CVSE-overleg, het be-
raad van 35 landen over Vrede en
Veiligheid in Europa dat in novem-
ber bijeen komt. „We moeten een
weg vinden om in heel Europa de-
mocratie en naleving van de men-
senrechten van een krachtige im-
puls te voorzien. Tegelijkertijd moe-
ten de Sovjetunie en de andere
Oosteuropese landen worden uitge-
nodigd om mee te denken over de
toekomstige veiligheid van Euro-
pa", meende Thatcher.

Vredesoverleg
Ethiopië

afgebroken
ROME - De voorbereidende vredes-
gesprekken tussen de Ethiopische
regering en het Volksbevrijdings-
front van Tigray (TPLF) znn giste-
ren afgebroken, zonder dat op alle
punten overeenstemming was be--
reikt. De Ethiopische vice-premier
Ashagre Yialetu verklaarde niet te
kunnen ingaan op twee voorwaar-
den van het front voor echte onder-
handelingen.

Pastoors keren
zich af van
landelijke
vastenactie

Van onze verslaggever

HORST-Hoewel de zes dekens van
Noord-Limburg de keuze aan de
pastoors laten om deel te nemen aan
de landelijke vastenactie of die van
het eigen bisdom, hebben pastoors
uit vijf parochies in het dekenaat
Horst zich nadrukkelijk afgekeerd
van de landelijke actie.

Het gaat om de pastoors van de pa-
rochies Tienray, Swolgen, Everts-
oord, America en Kronneberg, en
dat zijn er vijfvan de zeventien

Deken H. Hanneman van het deke-
naat Horst: „Beide vastenacties zijn
momenteel legitiem. Vandaar dat
de dekens in Noord-Limburg zich
niet voor éénvastenactie wensen uit'
te spreken. In het ene geval richt de
vastenactie zich op het lenigen van
materiële nood, in het geval van het
bisdom Roermond wordt daaraan
een verwijzing naar Christus ver-
bonden en het afleggen van een ge-
tuigenis. Dat is het wezenlijke punt
in de discussie die nooit tot ruzie
mag leiden. Daar is niemand bij ge-
baat."

PRAAG - Pogingen om de Tsje-
choslowaakse Socialistische Re-
publiek een nieuwe naam te ge-
ven hebben gisteravond uitein-
delijk geresulteerd in een com-
promis waardoor het land voort-
aan onder twee namen door het
leven gaat. President Vaclav Ha-
vel moest uit het ziekenhuis ko-
men om het compromis door het
parlement te loodsen.

Hij stelde 's middags vanaf zijn
ziekbed voor - hij ondergaat bin-
nenkort een herniaoperatie - het
land voortaan 'Tsjechoslowaak-'
se Federatieve Republiek' te
noemen. Het voorstel haalde

Compromis
in Praag

over namen
toen echter niet de benodigde
tweederde meerderheid in de
volksvertegenwoordiging.
Later op de avond, nadat Havel
zijn opwachting had gemaakt in
het parlement, ging men alsnog
akkoord. Maar wel onder de
voorwaarde dat de Tsjechen en
de Slowaken in de toekomst hun

eigen versie van de naam mogen
gebruiken.
De Tsjechen hanteren nu de
naam 'Tsjechoslowaakse Federa- "
tieve Republiek', terwijl de Slo-
waken zich van de naam 'Tsje-
cho-Slowaakse Federatieve Re-
publiek' bedienen. Zo is uitein-
delijk iedereen tevreden. De
Tsjechen wilden geen koppelte-
ken in de nieuwe naam, omdat zij
dat een teken van verdeeldheid
vonden. De Slowaken wilden
juist wel een koppelteken om
daarmee aan te geven dat het
land ondanks zijn staatkundige
eenheid uit twee deelrepublie-
ken bestaat.

Vermeende ontvoering van
baby houdt politie bezig
Van onze correspondent

GORKUMTILBURG - De politie-
korpsen van Gorkum en Tilburg
zijn gisteren koortsachtig op zoek
geweest naar een drie dagen oude
baby. De wettelijke vader had het
kindje gisterochtend bij de moeder
in Gorkum weggehaald en meege-
nomen naar zijn woonplaats Til-
burg. De moeder deed geen aangifte
van de diefstal van de baby bij de
politie. De Gorkumse politie echter
vreesde voor degezondheid van het
kindje en sloeg groot alarm.

Inmiddels lijkt de zaak van de ver-
dwenen baby in der minne ge-
schikt. De vader, die een LAT-rela-
tie onderhoud met de moeder van
het kind, heeft beloofd de baby
weer terug te bezorgen bij zijn LAT-
vriendin. Het ongetrouwde ouder-
paar komt vandaag, gesteund door
hun families, bijeen om ineen fami-
lieraad over de kwestie te spreken.
„Het bleek om een privé-kwestie te
gaan", legt een woordvoerder van
de politie van Tilburg uit. De Til-
burgse politie zette op verzoek van
de collega's uit Gorkum enige man-
schappen op de ontvoeringszaak.
Rond het middaguur kwam het be-
richt dat dezaak was opgelost.

De commotie ontstond rond een uit
Lelystad afkomstige vrouw, die
dinsdag bij een vriendin in Gorkum
op bezoek was. Onverwacht, een
maand te vroeg, diende de geboorte
van haar kind zich aan. De vrouw
werd overgebracht naar het Beat-
rixziekenhuis in Gorkum, waar de
bevalling zonder complicaties ver-
liep. Donderdag dook de natuurlij-

ke vader van het kind op. Hij deed
de aangifte van de geboorte op het
Bureau Burgerlijke Stand in Gor-
kum. Hij nam het kind mee.
De politie sloeg groot alarm, omdat
werd vermoed dat de man zonder
toestemming van de vrouw met de
baby op weg ging naar Tilburg. De
politie van Gorkum probeerde de
vrouw tot aangifte te bewegen.

DEN HAAG - De CDA-fractie in
de Tweede Kamer heeft het ka-
binet gevraagd waarom Venlo
niet aan het rijtje stedelijke
knooppunten, genoemd in de
Vierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning, is toegevoegd en Breda en
Zwolle wel. Ook de PvdA-frac-
tie wijst er in vragen aan het ka-
binet op dater 'een breed draag-
vlak' bestaat voor de stelling dat
de keuze van de stedelijke
knooppunten discutabel is en
lang niet altijd gebaseerd op ob-
jectievecriteria.

Dat blijkt uit de vragen die de
fracties gisteren hebben inge-
diend over de 'Stellingname-
brief van minister Alders van
VROM over de Vierde Nota

Verbazing over keuze 'stedelijke knooppunten '

Kamervragen over
positie van Venlo

Ruimtelijke Ordening. Die nota
wordt daarin 'aangescherpt.

Zoals bekend waren aanvanke-
lijk acht steden(combinaties),
waaronder Maastricht/Heerlen,
als stedelijk knooppunt aange-
wezen. Dat zal in de toekomst
bij de uitvoering van plannen op

bepaalde gebieden financieel
voordeel opleveren. Venlo
maakt echter ook aanspraak op
die status en wijst daarbij onder
andere op de belangrijke centra-
le functie die de stad heeft op
het gebied van transport en de
logistiek in de reeio.
Bij de aanvulling van het rijtje

VS ongerust over
Chinese raketten

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse ■
regering zal de Chinese regering
vragen of het juist is dat het land op-
nieuw raketten aan landen in het
Midden-Oosten verkoopt. Washing-
ton zou over een dergelijke verkoop
'zeer bezorgd' zijn. Dat is donderdag
gezegd door de woordvoerder van
het Witte Huis, Marlin Fitzwater, in
eenreactie op een bericht in de Was-
hington Post waarin staat dat de
Chinezen korte-afstandsraketten
aan Iran verkopen.
Amerika heeft altijd ernstig be-
zwaar gemaakt tegen de verkoop
van Chinese raketten aan Iran en
andere landen in het Midden-Oos-
ten, met als argument dat deze wa-
pens destabiliserend werken in een
regio die toch al zeer ontvlambaar
is.

De Amerikaanse nationale veilig-
heidsadviseur Brent Scowcroft
bracht deze Amerikaanse zorg op-
nieuw onder woorden, toen hij de-
cember vorig jaar zijn controversië-
le reis naar Peking maakte. Presi-
dent Bush verdedigde later die reis
onder meer door op te merken dat

Scowcroft van de Chinese regcr 11
de verzekering had gekregen da j j
geen raketten meer aan lande^j
het Midden-Oosten zouden wor",(
verkocht. *\
Het is echter altijd onduidelijk(
weest of deze zelfopgelegde bePJ,
king alle typen raketten gold, allf (
middellange-afstandsraketten
ook korte-afstandsraketten.

Getuigen
(ji

Het heeft er nu de schijn van ,
China in ieder geval weer kort^standsraketten aan landen in j

Midden-Oosten verkoopt. Volé ,
de correspondent van de Wash'
ton Post in Peking, die zich baS^op diplomaten, hebben onafha'VJlijke getuigen gezien dat de Ch'
zen zeker 24 korte-afstandsrake'
via de havenstad Tianjin heb
verscheept naar Iran.
Het zou om M-1B raketten gaan. .
een bereik van maximaal 90 kil°
ter hebben. De woordvoerder i

het Chinese ministerie van DUIJ
landse zaken heeft overigens
kend dat zijn land raketten aan j

denin het Midden-Oosten verko

stedelijke knooppunten wer
de stad echter wederom gepa*
seerd. Volgens CDA-woord-
voerder Jan van Noord zijn e
echter geen goede redenen aa
te geven waarom Venlo en cc
paar andere steden werden é
passeerd en Breda en Zwol'
wel " werden aangewezen. " |
CDA erkent de belangrij^
functie die Venlo in die- n°e

5van het land heeft. Overige"
voelt het CDA, aldus v%
Noord, er überhaupt vveirw»
voor steden , het predik 3

'knooppunt' op te plakken.

Ook de D66-fractie vraagt zi<^overigens af waarom er geen 3

dere keuze is gemaakt met p
trekking tot de 'knooppunten "



Collectant
beroofd

MAASTRICHT - De 18-jarige
M.N. uit Maastricht is woensdag-
avond terwijl hij collecteerde
voor de Kinderbescherming op
de Nassaulaan in zijn woonplaats
van zijn collectebus beroofd. De
jongeman werd daar aangespro-
ken door een onbekendevan zijn
eigen leeftijd. Deze eiste de col-
lectebus op.

Toen de collectant weigerde die
af te geven, kreeg hij een vuist-
slag tegen zijn linkeroog, waar-
door hij op de grond viel. De da-
derrukte hem toen de bus uit de
hand en zette het op een lopen
richting Waldeck Pyrmontstraat,
waar hij spoorloos verdween.

Europese dag
oud-mijnwerkers

in Blegny (B.)
BLEGNY - Oud-mijnwerkers
en mijnwerkersverenigingen
uit België, Nederland, Groot-
Brittannië, Duitsland en
Frankrijk komen morgen, za-
terdag, bij de toeristenmijn
Argenteau-Trembleur (B.) in
Blegny samen om de Dag van
de Europese mijnwerker te
vieren. De middagactiviteiten
beginnen om 13.30 uur met
een historische optocht en om
14.30 uur met een herdenking
van de sluiting van genoemde
mijn, nu tien jaar geleden.

Vervolgens worden de bezoekende
mijnwerkersverenigingen officieel
ontvangen en symbolisch nog eens
het laatste steenkolenwagentje naar
boven gehaald.

Op het programma staat ook de ope-
ning van een tentoonstelling over
de Europese steenkolenbekkens.
Het mijnmuseum in Kerkrade
neemt het Nederlandse deel voor
haar rekening met o.a. een video-
film.

Verder zijn als vertegenwoordigers
van de verschillende steenkolen-
bekkens aanwezig de Waalse musea
Bois-du-Luc, Bois du Casier en
Luikse musea; deKempische steen-
kolenmijnen; Centre Historique Mi-
nier van Lewarde (Frankrijk); Bo-
chum en Alsdorf (Duitsland) en
Yorshire Mining Museum en Big Pit
(Wales). Deze tentoonstelling blijft
open tot 22 april).

Programma
Het avondprogramma begint om
17.30 uur met de feestelijke inhuldi-
ging van de broederschap „Les
Maisses Houyeüs", gevolgd door
een vriendschapstreffen.

Blokkeren
Het conflict tussen het bisdom en
hetR.K.Armbestuur kwam pas naar
buiten nadat het Roermondse epis-
copaat de bankrekening van het be-
stuur in Sittard liet blokkeren. De
toen nog niet ontslagen bestuursle-
den stapten naar de kantonrechter
en die verklaarde dat zij wel dege-
lijk rechtsgeldig waren benoemd.
Met die uitspraak in de hand kon-
den de bestuursleden weer over de
tegoeden van het Armbestuur be-
schikken.

Handelaren kunnen geen oude krant meer zien

Oud papier geen cent meer waard

Han gepakt die
ourgemeester
bedreigde

Van onze verslaggever

- De rijkspolitie groep
Pen-Wittem heeft een man aan-
,°uden die ervan wordt verdacht■e maanden februari en maartSemeester Wim Janssen van'cm enkele keren telefonisch'de dood te hebbenbedreigd. De■jachte is gisterochtend voor de
'kamer in Maastricht versche-en daarna voorlopig in vrijheid
teld.
Politie is geruime tijd bezig ge-
kt de man achter de anonieme
jfoontjeste pakken tekrijgen. DeNeigingen werden zeer serieus
'omen. Over de aard van de drei-
''enten en de reden waarom wil-
Politie en justitie geen medede-
len doen in het belang van bur-
''eester Janssen en diens gezin.
1 is bang dat een te veel aan pv-c,teit de zaal zal verergeren.

Overval op
NS-station
in Oostrum

PRAY - Gistermorgen rond tien
rüten over zes vond een gewa-
de overval plaats op het NS-sta-
P Oostrum in Venray. Een manP een bivakmuts en een vuurwe-
rk sommeerde de loketbediendeL^luis te openen en het geld in een

tas te stoppen.
L? een bedrag van enkele duizen-
-5 guldens wist de overvaller tetornen.

Mr M.Blondeau, al 27 jaarvoorzitter
van het Armbestuur, wilde gisteren
niet reageren. Hij verwees naar de
juridisch adviseur mrH.Engelen,
maar ook deze onthield zich van
commentaar. Zo lang de zaak onder
derechter is moeten partijen niet op
de kwestie ingaan, vond mr Enge-
len. Hij zei wel dat de activiteiten
van het Armbestuur op een laag
pitje zijn gezet.

aankoopprijs in Nederland met
twee cent per kilo te verlagen. Dit
betekent dat de handelaren in pa-
pierafval de inzamelaars (scholen,
verenigingen en dergelijke) niet
meer dan twee cent perkilo kunnen
geven. Er zijn zelfs al handelaren die
helemaal niets meer betalen.De gedaagde heeft inmiddels zijn

verweer bij de rechtbank ingediend.
De procedure wordt (voorlopig)
schriftelijk gevoerd.

Neem nou het gezin Peters in Voe-
rendaal. Vorig jaar waren de voor-
uitzichten nog zo goed, dat besloten
werd een gloednieuwe hal te bou-
wen en flink te investeren in een
volautomatische pers. De desa-
streuze prijsdaling was toen nog
niet te voorzien. Inmiddels nadert
de gevarenzone. „Met deze prijzen
kunnen we het hooguit nog een paar
maanden volhouden", meent Ria
Peters.

voor een minimale prijs per kilo. De
Nederlandse handelaren blijven
daarom met grote voorraden zitten.

Risicovol gedrag bijna niet beïnvloed

Hartrevalidatie
nietdoeltreffend De Nederlandse karton- en papier-

fabrieken kopen het oud papier

De Nederlandse Vereniging van
Groothandelaren in Papierafvallen
(NVGP) noemt het een onoplosbaar
probleem. De - wisselende markt-
prijs van oud papier wordt vooral
veroorzaakt door West-Duitsland en
de Verenigde Staten. Beide landen
kunnen tegen zeer lage prijzen oud
papier verkopen, omdat de regerin-
gen in die landen in het kader van
de milieuwetgeving betalen voor de
inzamel-acties. De papierindustrie
in die landen is echter nog niet in
staat die hoeveelheden te verwer-
ken en dumpen daarom het papier
op de wereldmarkt.

Van onze redactie economie
HEERLEN - „De vaste klan-
ten krijgen nog één cent, de
rest betalen we niks meer."
Ria Peters kijkt erbij alsof ze
het ook niet kan helpen. En
dat klopt. Samen met haar
man houdt- ze slechts met
moeite hun oudpapierhandel
in Voerendaal draaiende. Meer
personeel zit er niet in. Want
het oud papier is bijna niets
meer waard.
De handelaren kunnen de inzame-
laars van oud papier nauwelijks nog
geld betalen. Sinds de zomer is de
prijs voor eenkilo bontpapier al met
zeven cent gedaald. De laatste prijs-
daling werd deze week bekendge-
maakt. De papier- en kartonfabrie-
ken die oud papier verwerken kon-
digden aan vanwege het overstel-
pende aanbod van goedkoop Duits
en zelfs Amerikaans oud papier de

Mr A.Houtakkers in Sittard, die de
procedure namens het bisdom aan-
hangig maakte, zei in een toelich-
ting dat de uitspraak van de rechter
in Maastricht duidelijkheid in het
alsmaar voortdurende conflict moet
brengen. Het bisdom hoopt dat
daarmee een eind komt aan de me-
ningsverschillen tussen de officieel
ontslagen bestuursleden en het bis-
dom over de uitleg diezij aan de sta-
tuten en het huishoudelijk regle-
ment geven.

Drie nog zittende bestuursleden
zijn in februari jl. officieel door het
bisdom ontslagen, maar ze weige-
ren van hun zetel afstand te doen.
Zij vinden hun benoemingen - die
dateren van 1963 en 1973 - wèl
rechtsgeldig. Van de overdrachtvan
de officiële stukken is dan ook geen
sprake.

HARD/MAASTRICHT - Het bisdom in Roermond is naar
fechter gestapt om een definitieve uitspraak te krijgen over
ftatus van het R.K. Armbestuur in Sittard. De bisschop ligt
Jaren met de drie zittende bestuursleden overhoop over de
Pg of zij nog wel als de rechtsgeldige leden mogen optre-
J- Uiteindelijk moet de civiele procedure, die gisteren injastricht aanhangig is gemaakt, leiden tot de overdracht van
podige stukken aan de nieuwe bestuursleden die het bis-
fi alvast heeft benoemd.

Ruzie over Armbestuur Sittard duurt onverminderd voort

Bisdom stapt naar rechter

Nader bodemonderzoek noodzakelijk

Philips Roermond gaat
PCB-vervuiling saneren

Philips Roermond was al bezig met
de vernieuwing van de riolering. De
oudste delen zijn ongeveer 40 jaar
oud. Verbouwingen en het afstoten
van de kastenfabriek maakten groot
onderhoud noodzakelijk.

Toen Philips met de werkzaamhe-
den begon constateerde het Water-
schap Zuiveringsschap Limburg
een verhoogde concentratie van
PCB's en sprak het bedrijf daarop
aan. Oudere werknemers wisten
zich te herinneren dat men in de ja-

ren zestig PCB's gebruikte bij de fa-
bricage van condensatoren.
Philips heeft berekend dat er in die
jaren hoogstens enkele tientallen
grammen per jaarin de riolering te-
recht gekomen kunnen zijn. Directe
lozingen hebben destijds niet plaats
gevonden, aldus de Philips-woord-
voerder.
Het verontreinigde rioolslib blijft
voorlopig opgeslagen op het be-
drijfsterrein. Zodra de sanering isafgerond zal worden bekeken wat
met het afval moet gebeuren.

J^STRICHT- De revalidatievan
Centen die een hartinfarct heb-

is in dehuidigevorm niet
De conditietraining

"^ nauwelijks te leiden tot min-
ienieuwe infarcten en minder
ute.

Vervoerregio moet
verkeer doorlichten

Grootscheepse samenwerking in Zuid-Limburg

Van onze verslaggever

ROERMOND - Philips is begonnen
met de sanering van het
rioleringsysteem van het bedrijfaan
de Bredeweg in Roermond. Bij een
onderzoek door het Waterschap
Zuiveringschap Limburg werden
sporen van polychloorbifenylen
(PCB's) in het afvalwater gevonden.
Omdat niet uitgesloten wordt dat
ook de grond met PCB's is veront-
reinigd, is een nader onderzoek
noodzakelijk.
Vast staat dat de verontreiniging
niet het gevolg is van de huidige ac-
tiviteiten van Philips in Roermond.
De bewuste PCB's werden in de ja-
ren '60 door het bedrijf gebruikt in
bepaalde typen condensatoren.
Hoe groot de kosten van de schoon-
maakoperatie zullen zijn, is nog on-
bekend.
„Dat is ook niet zo van belang", al-
dus een woordvoerder. „PCB's ho-
ren niet in het milieu thuis. En we
zijn samen met de autoriteiten van
plan om de zaak op te lossen. Pas
achteraf zullen we weten, hoe hoog
de rekening uitvalt." Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Overheden,
openbaar vervoer en bedrijfs-
leven zoeken gezamenlijk een
oplossing voor problemen op
het terrein van verkeer en ver-
voer met betrekking tot het
milieu. Daartoe is een bestuur-
lijk platform opgericht 'Ver-
voerregio Zuid-Limburg' ge-
heten. Deputé P. Hilhorst
heeft dit orgaan gisteren geïn-
stalleerd.

Als directe taak van de Vervoerre-
gio worden genoemd het autover-
keer door intergemeenlijke samen-
werking te beperken en alternatieve
vervoerswijzen zoals fiets, openbaar
vervoer, bedrijfsvervoer en carpoo-
len te bevorderen.
GS hebben voor de aanpak van ver-
voersproblemen Zuid-Limburg ge-
kozen^ omdat daar de gemeenten
Maastricht en Heerlen de zoge-
noemde stedelijke knooppunten
vormen. Bovendien liggen er drie
stedelhke concentraties met open

ruimten daartussen en het landelijk
gebied Mergelland.
GS willen inspelen op initiatieven
die terugdringen van het autobezit
en autogebruik beogen; ook schaal-
vergroting en concentratie op het
gebied van de bedrijvigheid, onder-
wijs, recreatie, transito, enzovoorts
hebben hun gevolgen voor verkeer
en vervoer; vestiging van kantoren,
bedrijven en instellingen hebben
gevolgen voor de bereikbaarheid en
mobiliteit; dat geldt eveneens voor
de stedelijke woonlocaties, zodat
alle deze aspecten zullen meespelen
in de geplande samenwerking.

In de Vervoerregio Zuid-Limburg,
een initiatief van GS, gaan de vol-
gende instanties samenwerken: de
knooppuntgemeenten Maastricht
en Heerlen, de gewesten Oostelijk
Zuid-Limburg, Westelijke Mijn-
streek en Heuvelland; Rijkswater-
staat, Rijksverkeersinspectie, In-
spectie Ruimtelijke Ordening,
Rijksconsulent Economische Za-
ken; Nederlandse Spoorwegen,
VSL, Stadsbus Maastricht en de ge-
zamenlijke Kamers van Koophan-
del in Zuid-Limburg.

(ADVERTENTIE)

Genoeglijke
ambiance

bij
onze royale

zondagslunch
culinair verfijnd.

(wijn en moka inbegrepen)

’87.50 p.p.
Reserveren is gewenst.

ÊÊÊL<£_!__]*>
prinses Juliana

hotel restaurant

Broekhem 1 1 Valkenburg a/d Geul
tel. 04406-12244

IL^evalidatie Commissie van de
inlandse Hartstichting consta-
\i dit in een gisteren verschenen
typ°rt. Risicovol gedrag (roken, te
f eten) wordt door de trainings-
t gamma's slechts in beperkte
t \^y beïnvloed. Daardoor bewerk-
I \i?en ze slechts een tijdelijke

Ittieverbetering.
KVencuen z'Jn vee^ hartpatiënten -*fesJal ten onrechte - erg bang,, «t| ze hun normale activitei-
1^ liet durven te hervatten. Ook
Jongst blijkt na de revalidatiepe-
I terug te keren. De training
V|- evenmin een positief effect ophervatting.

Vt !J.neeft revalidatie na ontslag uit
Je 'ekenhuis volgens de commis-
%ct^ degelijk zin. Dit omdat het
Vi i°neren in net dagelijks leven
!%n contacten' wandelen, bood-
ft. <yen doen, uitgaan) wèl verbe-
Vl^ e noemt dat voor de patiënt
[itb Rijker dan conditieverbete-
Vt' Verigens is gebleken dat hetloneren bij jongere patiënten

6en ongecompliceerd infarct
sPontaan herstelt.L

fyidh " roep Economie van de Ge-
%il e'dszorg van de Rijksuniver-

" to» g heeft berekend dat
j^ktp e kosten van hart- en vaat-

%ge ruim viJf miljard gulden be-
tNe'n e ërootste P°st vormen -
J^n ,or de ontwikkeling van det^j °logie -de ziektekosten (ruim

Jard gulden), gevolgd door ar-
\) (bijna 1,8 mil-en ziekteverzuim (640 miljoen).

Grote verschillen
(j ~»c versenmen
vHliik ten zijn voor mannen aan-
£ vert °ger dan voor vrouwen en
v vers°?en ook Per bedrijfstak gro-
V ° De kosten van ziekte-
i^ipï ingevolge van hart- en
L^iiW n nde laatste jaren aan-
hef K teruggelopen. Die voor ar-

vertonen een„ a"ng, maar de ziektekosten
"°g steeds omhoog.

trolekamer door het hele bedrijf worden gestuurd.
De instructies bereiken.het dingvia een in de vloer
weggewerkte draad.Zelfdenkende

dommekracht Ornatex
Het garenomspoelbedrijf Ornatex in Kerkrade
heeft al drie van die sjouwrobots van Hysta ge-
kocht, voor bedragen tussen de 2,5 en 5 ton per
stuk. Ze tillen en versjouwen de enorme klossen
met garen.

Hysta-directeur Stassen heeft het idee voor de ap-
paraten opgedaan in Frankrijk, waar dergelijke
machines zelfs in ziekenhuizen worden ingezet om
voedsel of geneesmiddelenrond te brengen.

Gevaar voor botsingen, is uitgesloten, vertelt Stas-
sen. De AGV's zijn uitgerust met sensoren die af-
tasten ofer zes meter in de omtrek iets ofiemand in
de weg staat en stopt in zon geval automatisch.

Van onze redactie economie

MEERSSEN - D.e eerste Nederlandse zelfdenken-
de sjouwrobotkomt uit Meerssen. Het 15 werkne-
mers tellende bedrijfje Hysta is er in geslaagd een
automatisch geleid voertuig (AGV) in elkaar te
sleutelen dat bijna geruisloos door een fabriek kan
zwerven om allerlei grondstoffen en eindproduk-
ten af en aan te voeren. Allerlei spullen die vroeger
met een heftruck of een kraan moesten worden ge-
transporteerd, kunnen nu met de rijdende robot
worden vervoerd.

Voordeel is, dat er geen personeel meerbij nodig is.
De machines kunnen 24 uur per dag worden inge-
zet, worden nooit ziek en vragen geen opslag. De
AGV kan via een druk op de knop vanuit een eon-

Vandaag wordt het nieuwe bedrijfspand van Hysta
in Meerssen (investering ongeveer één miljoen) of-
ficieel geopend door burgemeester K. Majoor.

"De automatische spoelensjouwrobot die voor Ornatex isbestemd. Foto: WIDDERSHOVEN
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door han brinkman

" Ria Peters uit Voeren-
daal bezig in de hal van
haar oud-papierbedrijf.
Als de prijzen niet snel
stijgen, vreest ze echter
voor het voortbestaan
van het bedrijf.

Foto: FRANS RADE

provincie

Dat deprijsvoor oud papier het nul-
punt is genaderd, betekent niet dat
de inzamelaars helemaal niets voor
hun moeite krijgen. In veel Lim-
burgse gemeenten wordt aan inza-
melaars een milieupremie gegeven.

Het bedrag varieert van driecent tot
soms wel zeven cent per kilo. Wan-
neer het oud papier in het huisafval
terechtkomt, kost dat de gemeenten
nog altijd meer, omdat dekosten die
gemaakt moeten worden voor het
ophalen en het vervoer en de ver-
werking van huisvuil stijgen.
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Kontakten/Klubs

045-326191
Escortservice. All-in.

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

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

tippelbox 06-320.326.66
John houdt van meisjes,

maar als deze grote vent zijn
rug afdroogt na het douchen

wordt het...
Homo

06-320.321.33 - 50 et p.m
Sex Kennismakingslijn

allemaal kanjers
06-320.328.03

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

vriend van haar zoon wil ze
het

eindeloos
beleven.

06-320.326.93 - 50 et pm
Maak snel nieuwe
vriendinnen

flirt-box
06-320.330.01 - 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 pm

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

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

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

Nablijven
De stoere man bestraft een

stoute meid. Onder zijn
grote handen reageert ze

vreemd...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
De jonge dame verliest 't

van de 2 stoeiende
Jongens

In 't hooi voelt ze hun kracht.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Op de

Bisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m

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

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

De knecht weet dat de
Blonde ster

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

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

klein haar
Tumslipje

is. 06-320.326.72 - 50 cpm

" De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m
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

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Met 2 nieuwe meisjes.
6 Splinternieuwe meisjes.
2 lesbische meisje aanw.

Privé
Yvonne

Ook weekends geopend.
Ma.-za. 11-23 u. zond. 15-

-24 u. 045-425100 kerkrade.
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Diana escort
tel 045-320323

Astrid
Privé ma.-vr.
045-231429

lekkere meid zkt. sexcontact

bel de tippellijn
06-320.330.66

S.M. Hoge hakken en een
tanga'tje en een strenge

man. Als droom hete
Werkelijkheid

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

Homo
Michael luistert met open
mond naar hete jongens

06-320.330.88 - 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 vrije
jongens- en meidenbox

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

maken.
06-320.327.88 - 50 et p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

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

Alles op 06-320.324.40. En
dan...

De Sexbox, daar draaien
mannetjes om de pot. Die
zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 - 50 et p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

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

Alles op 06-320.324.40. En
dan...

De Sexbox, daar draaien
mannetjes en vrouwtjes niet
om de pot. Die zeggen hoe

ze het willen "doen" op
06-320.322.22 - 50 et p/m

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

Rosie-relatielijn
Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 et p/ni)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hun "naakt'-foto's.

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

Frank is erbij als Ellie voor 't
eerst

Lesbisch
vrijt. Hij ziet ze bezig. Mag

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

Club 2000
kan nog enkele meisjes

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

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

Joyce
Privé en escort

ma-woe 12-24 uur, do-zo
12-22 uur. Zeer aantrekke-

lijke prijzen, tel 045-411766

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320326.43

50 ct.p.m.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Anita
Privé en escort, ook

zaterdags. 045-352543.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Nieuw
Angelique, Patty, Kim, Jes-
sie, Samantha, "Cinderella"

Oude Rijksweg Nrd. 56,
Susteren, naast tennishal.
SABBELBOX 50 et - p/m

06-320.331.69
SEXKETTINGBOX 50 cpm

06-320.326.44
Gezellige

dames
charmant, discreet bezoe-

ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Brigitte
Privé 045-254598.

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

Tel. 045-423608.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Goed VAKANTIE-ADRES
gezocht v. lieve Dober-
mannteef. Tel. 045-353731,
na 20.00 uur.
Te k. Yorkshire TERRIER-
TJES met stamboom. Ken-
nel Oos Heim. 04404-1527.
Tek. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.

’ 180,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
Te k. PYRENESE Berg-
hondpups met stamboom,
tel. 04764-1540
Te k. jongeWHIPPETS. Tel.
09-32.11721915. Mevr.
Korompis.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauservfeg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËRSPUPS, iets
moois. Tel. 045-250210.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour,
pr. ’450,-. Parallelweg 36,
Wylre.
Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom,. tel. 045-
-316052.
Te k. blonde langhaar
COCKER weg. omst. met
papieren, 4 mnd. oud. 045-
-463616.
Prima Mech. HERDER te
koop, reu, 10 mnd., ’300,-.
Tel. 045-321186.
Te koop Duitse HERDER,
zeer lief, teef, 9 mnd. oud.
Pr. ’250,-. 04498-54319.
Te k. PUPS, kruising Bou-
vier-Mech. herder, ontw.
045-221832, na 18.00 uur
Voor de LIEFHEBBER te k.
Pups kruising Bouvier/briard
Zien is kopen. Op de Keu-
ken 8, Schinveld.
Vaste lage prijs! 6 pakken
CeDe-EIVOER ’ 28,50.
Dierenspeciaalzaak Hooy-
mayers, Hoofdstr. 52, Kerk-
rade^
Te k. SCHOTSE Collie, zeer
lief, reu, 17 mnd., m. pa-
pieren. Weg wegens aller-
gie. Vr.pr. ’4OO,- met toe-
beh. Tel. 043-612160.
Te k. VIJVERVISSEN uit ei-
gen vijvers. Sierviskwekerij
Millenermolen Zum Haus
Millen, 1 Millen vlak bij
grensovergang. Sittard Tud-
dern. Tel. 09-49.2456.2400.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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Krantleeskwis voor de schooljeugd 4
Vraag 1: Het CDA is na de Pl»»0 V~T\ tl Cr*fl Vraag 3: De Amstel Gold Race is Vraag 4: Anatoli Karpov is de winnaar
gemeenteraadsverkiezingen als grote \\J_ CHllClllS^ll Nederlands grootste van de tweekamp schaken Iï**#* ww%r\*\ *%*\w% tit%winnaar uit de bus gekomen. Eén partij -. -^ , » wielerevenement en wordt tegen onze landgenoot Jan JDC IHH 331 Qc
maakte een opzienbarende opmars in VPFllf^ r Vfl /\ jaarlijks in Zuid-Limburg Timman. Deze tweekamp werd —'ww mmm-w-w «"«"-- »- w

Limburg. Hieronder zie je defraktieleider van fVI iivo A T v*2 »_ georganiseerd. Welke afstand in Kuala Lumpur gespeeld. *»■%#»■*■**%nJA l/vMntlnnol/iiiïndeze partij. Hoe is zijn naam? Vraag 2: Zo luidde de kop in deze krant (omleidingen uitgezonderd) Kuala Lumpur is de hoofdstad SU3I IeT JC Kl3l ICCSKWIona de gemeenteraadsverkiezingen. Deze leggen de wielrenners af? van... T " " »■■«■»"*■»■■■»
statistiek toont het aantal zetels van de .g»^ _----J. I-*..!»^ .--."__-..-
-politieke partijen in 1986 en 1990. Hoeveel _______________ fIPT IRUKG Uil ZGH ...zetels heeft de PvdA verloren na 21 maart «c\C ~ ÊaWWWk .■■■*»" Bw*__Bmw («■■jj^wii ■■■
1990? * iiV*- r~~ * ' *_ ''i. ! . -ep \»* »>.»fC JM fc^y a—aKW ê 't Zit JIJ 'n de bovenbouw van de gebeeld. Ook vandaag worden er

flfl) om*a~-«-~*-*~ \\vU^ V \i\ »^ il ifcfe* ' " basisschool of in de brugklas? meerkeuzevragen gesteld. Per
p^ \V*^* . »\ v»^ li^^lV'^u^m^N Doe dan vanaf vandaag mee aan vraag worden er drie antwoorden

&;■"£* [Ulfj V'fliV' Ht: . de spannende KRANTLEES- gegeven, waarvan er één het juis-
fJL BloTsïi o» 6>w** sf \0 "^i «BT^^^^ KWIS en ... maak kans op een te is. Zoals gezegd gaan de vra-

ifffA ÉrE I lli li ii'''|ii| "IPIbrA 11 111l I CriH wr V

' ■Ha leuke prijs!!! gen over het nieuws dat in de
WkWm —Jr ____■■ l""1 V". Ontdek zelf, óf met je klasge- voorafgaande week in het Lim-

D Ruud Lubbers/CDA Q 23 zetels D 50 kilometer □ Maleisië nootjes dat de krant er ook voor burgs Dagblad heeft gestaan.

□ Hans van Mierlo/D66 D 14 zetels D 242 kilometer □ Pakistan jou is Kijk je veel tv, volg je de Heb je de antwoorden aange-
i-i \m- ix i /r-> ja r-i iow„u r-i cnn wu«„in, ' rn inHio striP Suske en Wiske in deze kruist? Vul dan de bon in, die ookD Wim Kok/PvdA □ 13 zetels D 500 kilometer D lndia krant, of lees je alleen de voorpa- op deze pagina staat en stuur (. . c . . „ ~ _ . , gina en het (sport)nieuws uit je deze voorzien van de oplossing jVraag 5: Welk bedrijf heeft de hoogste Vraag 6: Onlangs heeft Litouwen zich Vraag 7: Ooit was Ed Nijpels Nederlands Letter 37 van vraag 10 eigen streek? Dan is de spannen- naarslotkoers (sk) behaald op de onafhankelijk verklaard van de jongste minister in het Kabinet _, _ ° Hr kranti ffqk-\a/iq Jlht io.c

Beurs van Amsterdam? Sovjetunie. Dit veroorzaakt Lubbers (1986-1989) Letter 10 van vraag 1 de KHAN I LbbbKWlb echt iets Limburgs Dagblad
?^nPwSm9 tUSSen bede Letter 3 Van Vraa9 5 Toets je kennis over het sport- KRANTLEESKWIS

IMJJ'l'J.)|.M___3r» iHl_nftVÖ£ Ed Nijpels Letter 2 van vraag 2 nieuws, het leuke, trieste of grap- afd^ PR en PROMOTIE,
f ";.■i'itmi-n£-.-~-.tA~ 4 WVQSÏ^— . Jr | QttQ. c wan uraan A P'9e nieuws uit je eigen streek of postbus 3100
-«_■_- ",__ " «mSS^0^ burgemeester , f?^ % Ki"nen-en buit*nland- 6401 DP Heerlen

, J^il,-,.."i.,vw ~ « i Letter 13 van vraag 7 krantleeskwis 3 was weder- ... . m.. ITV^Ö^^l'uwiSi,;:: van Breda Letter 14 van vraag 8 Z~ Z!^o^V^S SsSf'T^enS
■« ""««-" VSLStë *& ÏÏÏ3?»

' Letter 11 van vraag 6 d"S m66"

-or woensdag 4 aPri, as. worden

|| _ □ weigert Litouwen als E&SSSfS Letter 10 van vraag 9 ingezonden.

" ..n». »*«"_»"* onafhankelijk staat te nlle
r duencbenoeminge

ingagae.nis nong Letter van vraag ó Meedoen en kans maken op
M « eSI Sr erkennen -«— Letter 1 van vraag 5 | | Oplossing + winnaars een van de drje weekprijzen

f£ "grr-::r=^r j □ heeft geen vertrouwen in Hij was toen minister van: Hier volgt de oplossing van ... dee
,
nemers maken kan<s oPpresident Vytautas D Verkeer en Waterstaat krantleeskwis no. 4 krantleeskwis 3: " van d^hLwefkphjzen

D DSM Landsbergis D Binnenlandse Zaken conservatieven een cadeaubon van ’ 50,-
D AKZO □ heeft geen vertrouwen in het D Volkshuisvesting, Ruimtelijke Oplossing: Dit zijn de winnaars een cadeaubonvan ’ 30,-
D ALRENTA parlement van Litouwen Ordening en Milieu (VROM) Naam. - een cadeaubon een cadeaubon van ’ 20,-- ’ so- Klassikaal inzendenVraag 8: De Fransman Alain Prost is een- Vraag 9: Dinsdag 27 maart werd het Vraag 10: Volgens de vakbonden zijn de Adres: Sr^enh^rfi^'9 Je kunt de oolossino ook samen Inieuwe briefje van 25 gulden fusieplannen tussen de ABN en AMRO-bank S o neL, r^ » ■ m

oplossing ook samei
geïntroduceerd. Hoe wordt dit -»^ -- een ramo De Pnc.trndP- 6369 BK SIMPELVELD met je klasgenootjes inzenden-Luwe "briefje van 25" RrkTl ri _f^KI " vakbTd^n zn P°StC°de

" " CADEAUBON Jouw onderwijzers) stuurt d

->'
genoemd? UUllildl" van mening P

,
aats. VAN ’ 30- oplossingen dan samen (in een

.1* cX. |r . ——" ■ dat. ridaia Jean-PaulKeulen enveloppe) naar bovenstaan^
cS ca' iltfO* I fr " -r Nieuwenhuynstraat 53 adres. Je maakt dan eveneens i

ll>r-V<1 .„A Y V \_v\\f ■* hllllk I IWIIk lelefoon: 6336 XV HULSBERG kans op de individuele prijzen. 'rv\OV V _ _ _ l%^ , mm - EEN CADEAUBON
ii" c^ B «^^». Leeftijd: van ’ 20- Jongens en meisjes,

f^%^® I " raiïiP Wordt de oPloSSing klassikaal ingezonden, So^Erensstraat 14 **" -8 ''^ , '»-» 4>i*^ ■ r« vu. v ST^S^^B ■— , vul dan ook in: 6374 SW LANDGRAAF Wij wensen jullie veel succes mei
\VC ■■- .M D de kleine banken deze fusie w/4 _,w lanoüraaf het vinden van de juisteopiossm.

■ *"" i^r*>)'i niet overleven School: Van harte gefeliciteerd! gen. Volgende week vrijdag, 6
'*^-ta^y. -jM ,_. «_-_^s-^i I april, publiceren wij de oplossing■ fc-M.»HN..vtNV... ~, ■-. D de fusie financieel Adres. ' van vandaag. Misschien hoor j'J

Onverantwoord iS ICrantlPP«kuiiQ &. dan wel bii de winnaars!
D wielrenner □ snip □ cje f usje een verlies van Postcode: Plaats: nrdnuee_.iiwi_. i De VO|gende en |aatste kwis
D motorcoureure □ roodborstje duizenden arbeidsplaatsen Spelregels staat in het Limburgs Dagbia*
D formule één-COUreur D geeltje betekent Groep: D°Cent: Hiernaast staat de vierde kwis af- van 6 april. I



Limburgse bedrijven
stortten volop in DDR

Europarlementariërwil grootscheepse saneringsoperatie

Verleden jaar nog diende Verol Re-
cycling in Maastricht een stortings-
aanvraag in voor verfslibs, droge
batterijen en geperste lege vaten.

Hele lijst

Het bedrijfBodem Sanering Neder-
land in Nuth diendein 1988 een aan-
vraag in voor filterkoeken met con-
centraties lood en koperen filterstof
met lood en arseen.

# Met een gezamenlijke maaltijd namen dezusters in het De Wever-ziekenhuis gisteren de-
finitief afscheid van een roemrijk verleden. I Foto: FRANS RADE

Van Haagen Chemie in Roermond
kwam in 1988 een aanvraag voor
kunststoffenafval met loodverbin-
dingen en slibs met bijmengsels
met daarin lood en cadmium, en wa-
terzuiveringsslib.

Zo vroeg DSM Geleen in 1985 om
jaarlijks 1700 ton distillatierestente
mogen storten in Schönberg. Ande-
re aanvragen van DSM behelsden

Op de lijst komt ook een behoorlijk
aantal Limburgse bedrijven voor.

Per de Limburgse bedrijven be-ffen zich onder andere DSM en
Pl Recycling Maastricht, dat
F chemisch afval verzamelt in| aantal Limburgse gemeenten.
Nn lozen of loosden zij - legaal-penden tonnen industrieel afvalfchönberg, zo blijkt uit een door
N verstrekt overzicht.

Staes, lid van het Belgische Agalev
(aangesloten bij de Groenen in het
Europarlement), eist dat er een on-
middellijk einde komt aan de ex-
port van industieel afval naar de
DDR. De stortplaats moet gesa-
neerd worden. De Westeuropese be-
drijven die in de DDR hua afval
hebben gestort moeten daaraan fi-

In het rapport, dat hij gisteren in
Den Haag presenteerde, geeft de
Belg een overzicht van alle aanvra-
gen die bedrijven sinds 1981 hebben
ingediend om in Schönberg te mo-gen storten. Het Milieuministerie in
de DDR verschafte hem hiertoe in-
zage in het stortregister.

Overzicht

Van onze Haagse redacteur
ERLEN - Volgens de Belgische Europarlementariër Paul
es vormt de grootste stortplaats van huishoudelijken indu-
eel afval in Europa, die in het Oostduitse Schönberg, een
htstreekse bedreiging voor het grond- en drinkwater in de-
van beide Duitslanden. Dat komt omdat veel Westeurope-Jen ook een aantal Limburgse, bedrijven er sinds 1981 hun[k vergiftigd industrieel afval vrijwel zonder beperkingen

Ilange tijd zonder enige beveiliging) kunnen dumpen. De
ptie Groen Links in de Tweede Kamer eist van minister Al-p van Milieu dat er een eind komt aan de Nederlandsa afval-
Port naar de DDR.

nancieel bijdragen onder het motto:
'de vervuiler betaalt. Staes schat de
saneringskosten op tientallen mil-
jarden guldens.

het storten van fikse hoeveelheden
vliegas, arseen, keramisch afval, fil-
terkoeken, filterslibs en het afval
van zuiveringsinstallaties.

Verder komen op de lijst Rockwool
Lapinus uit Roermond, de Konink-
lijke Sphinx in Maastricht, Océ An-
deno uit Venlo, Tanker Transport
Services in Lomm, Loran Enginee-
ring uit Heel, Edelchemie Panheel
en Egidius Janssen uit Belfeld.

Band tussen congregatie en ziekenhuis definitiefverbroken

Het afscheid van
de 'Kleine zusters'

Op het lijstje van aanvragen komen
ook veel andere bekende landelijke
bedrijven voor als Akzo, Philips en
Hoechst, maar ook een aantal ge-
meentelijke en provinciale overhe-
den en diensten.

Van onze verslaggeefster komst bij. Er waren mooie dank
woorden van de directie.

Onduidelijk
Volgens Staes is niet duidelijk in
hoeverre de bedrijven ook daadwer-
kelijk van de verleende vergunnin-
gen gebruik hebben gemaakt of dat
nog doen. De Europarlementariër
meldt dat de Oostduitse autoriteiten
in 1981 en 1982 bij de aanvragen nog
wel eens 'giftig' vermeldden, maar
daarna bij zelfs duidelijk giftige la-
dingen niet meer. Het aantal afge-
wezen ladingen was 'relatief be-
perkt.

Generaal Overste zuster Marie
Giovanni van de congregratie
van de 'Kleine zusters van de H.
Joseph' ontving bovendien een
giftvan 10.000 gulden uit handen
van directeur Kroon. „Voor een
nieuw stukje ideaal, een stukje
dienstbaarheid ergens in de we-
reld," aldusKroon.

ben jarenlang het beeld in het
ziekenhuis gedomineerd.

Verhuizing
De verhuizing naar het 'Benzen-
rader Bosje' begin 1968 is een
keerpunt voor de zusters. Van de
124 zusters die op het moment
van de verhuizing werkzaam wa-
ren in het ziekenhuis, gingen er
64 niet mee over. Hun aantal
werd ook in de jaren daarna
steeds kleiner. Op devalreep van
1990 vertrok de laatste zuster uit
de woonflat op het ziekenhuis-
terrein.

De zusters wonen nu in het gehe-
le land, zelfs in België. Voor een
dagje ontmoeten ze elkaar in
Heerlen. „Het is het oude sfeertje
van vroeger, een reünie voor de
ouderen," zegt Marie Giovanni
die tien jaar directrice van de
verplegingsdienst in Heerlen is
geweest. „ledereen die de oude
zusters kende is opgetrommeld.
Dat is enig."

Gezellig
Dat vindt ook zuster Jacquelena,
dievan 1942 tot 1965 in het St. Jo-
seph heeft gewerkt. De zuster
van de bloedtransfusiedienst, zo
werd ze ook vandaag nog eens
begroet. Als ze vanuit Kenia op
verlof in Nederland kwam, ging
ze nog wel eens kijken in het De
Weverziekenhuis. Zuster Marcel-
lo valt haar bij. „Je ziet elkaar
weer. Daarom is het zo gezellig.

Staes verklaart de lankmoedige
houding van het voormalige Oost-
duitse bewind uit de grote deviezen-
behoefte van de DDR. De afvalim-
port levert de DDR momenteel zon
100 miljoen DM per jaar op.

Ook de gemeente Heerlen liet
zich niet onbetuigd. Burgemees-
ter en wethouders hebben de
congregatie de zilveren erepen-
ning van de gemeente Heerlen
toegekend, zo maakte wethouder
Zuidgeest bekend.

HEERLEN - Zuster Bellarmina
(91) heeft naar deze dag toege-
leefd, zegt haar buurvrouw en
spreekbuis. Veertig jaar heeft ze
gewerkt in het St. Joseph zieken-
huis in Heerlen, de voorlopervan
het huidigeDe Weverziekenhuis.
„Ik heb de kinderen gehad van
de kinderen die bij mij hebben
gelegen." Het horen en lopen
gaat niet meer zo best. Ze is al
verscheidene keren bediend,
maar ze heeft het iedere keer
weer gehaald. En nu is zuster
Bellarmina als oudste zuster
naar het De Wever gekomen,
voor een afscheidvan het zieken-
huis en een weerzien van vele an-
dere 'Kleine zusters van de
H. Joseph'." In de afgelopen jaren heb-

ben bedrijven uit West-
Europa ongelooflijke hoe-
veelheden industrieel afval
in Schönberg in de DDR ge-
stort. Dat gebeurde met toe-
stemming van de Oostduitse
overheid, die het afval we-
gens de de daarmee te ver-
dienen harde D-Marken
maar al te graag accepteer-
de.

Snel besluit
nieuwe oven
chemisch afval
f HAAG - Minister Alders
JOM) wil nog voor de zomer een
ll»it nemen over de bouw van

: tweede verbrandingsbedrijfrr chemisch afval,

lieuwe onderneming moet rond
" in bedrijf zijn en jaarlijks

50.000 tot 60.000 ton chemisch afval
kunnen verwerken. De intenties
van de bewindsman blijken uit een
brief die hij gisteren naar deKamer
zond.
Minister Alders wil nog voor 1 juli
gesprekken afronden met drie be-
drijven en bedrijfsgroepen die plan-
nen hebben voor de bouw van een
tweede verbrandingsbedrijf voor
chemisch afval. Daarbij hoort ook
de combinatie DSM, Philips, Van
Gansewinkel met de stroombedrij-
ven uit Limburg en Brabant PLEM
en PNEM.

Voorlichtingsfilm
noet brandwonden bij
kinderen voorkomen

De aanvragen om in Schönberg te
mogen storten lopen overigens voor
Nederland over een bedrijf, Vevan.
Het transport wordt door Duitse be-
dreven verzorgd. Volgens Staes is
sinds 1981 ongeveer 7 miljoen ton
afval naar de DDR geëxporteerd,
waarvan ruim de helft industrieel.
Het Nederlandse aandeel daarin
schommelde de laatste jaren rond
de zes procent.

Historie
De zusters hebben aan de wieg
gestaan van het eerste zieken-
huis in de Oostelijke Mijnstreek.
De bekende arts De Wever riep
begin 1900 de hulp in van de door
mgr. J. Savelberg opgerichte
congregatie voor het oprichten
van een hospitaaltje in het cen-
trumvan Heerlen, het St. Joseph
ziekenhuis.De exporterende Nederlandse be-

drijven hadden daarvoor zowel toe-
stemming van de Nederlandse als
de Oostduitse overheid.

Gisteren hebben het De Wever-
ziekenhuis en decongregatie van
de 'Kleine Zusters van de H. Jo-
seph'na 86 jaarhun band verbro-
ken. De zusters zijn nu definitief
op 'non-actief gesteld. Rond de
jaarwisseling is de laatste zuster
van het ziekenhuisterrein ver-
trokken. Aanleiding voor de di-
rectie van het De Wever een luis-
terrijk afscheid van de zusters te
organiseren.

Ruim negentig zusters dieooit in
het Heerlense ziekenhuis heb-
ben gewerkt en een groot aantal
oud-doktoren en medewerkers
woonden de feestelijke bijeen-

Gift

Het ziekenhuis dreef op de inzet
van de religieuzen die er bijna al
het werk verrichtten. Voor 1912
stonden de zusters die 's mor-
gens bij een operatie assisteer-
den, 's middags de vloeren te
schrobben of matrassen te her-
stellen. Hun historie is nauw met
het ziekenhuis aan de Putgraaf
verbonden. De religieuzen heb-

(ADVERTENTIE)

De Hajenius Sigaar
nu in Heerlen

Wij hebben de eer de rokers van fijne sigaren en
pijptabakken hier ter stede te kunnen mededelen dat
wij concessionnaire zijn geworden van de Hajenius
kwaliteitsprodukten zoals die worden verkocht in het
Huis aan het Rokin te Amsterdam.

Vanafhedenkunt u bij ons betrekken de Hajenius
pijptabakken en de cigarillos, senoritas, tuitknakjes,
coronas en al die andere sigaren, die het huis Hajenius
bij fijnproevers een zo grote naam hebben bezorgd.

P.G.C. H__\JE__VIUS

Sigarenhandel
Eduard Dekkers

Akerstraat 13, 6411 GV Heerlen, Tel. 045-714734

De videoband 'Veiligheidsgedrag
van ouders ter preventie van brand-wonden bij kinderen' zal uitgebreid
op de risico's ingaan. Dat geldt
vooral voor het onbedachtzaam om-gaan met hete vloeistoffen zoals
thee en koffie, waardoor jaarlijks
vele kinderen van een tot vier jaar
ernstig letsel oplopen.
De mate waarin ouders rekening
houden met dergelijke gevaren is
volgens de onderzoekers van deRijksuniversiteit vooral afhankelijk
van de eenvoud van de veiligheids-
maatregelen. „Een kop thee is im-
mers gemakkelijk weg te zetten,"
concludeert drs. Olga van Rijn, do-
cent aan de vakgroep gezondheids-
voorlichting.

Van onze verslaggever

- Jaarlyks lopen inrland vele duizendenkinderen
op. Veel van die

jonden hadden kunnen wor-
-1 . °orkomen. Met een videofilm

? Nederlandse Brandwonden-
Sjf'^S nu proberen de ouders

bewust te maken van het be-
ctVan preventie. De video-in-

1 6
le is gebaseerd op de uitslag

sto 1 Onderzoek van de vakgroep
jj^heidsvoorlichting van de
j^Lj^iversiteit Limburg. Daaruit
lf 'eken, dat veel ouders pas ac-y^n preventie gaan doen wan-

neer ze geconfronteerd worden metde gevaren waaraan hun kinderen
bloot staan.

Fonferentiein Maastricht

katholieke kerk
enOost-Europa'

Brandstichting in Maria-kapel
"'Onbekenden hebben gistermiddag in de monumentale Amel-
bergakerk van Susteren brand gesticht. Het vuur, dat vanzelf
weer doofde, richtte vooral rookschade aan in de Maria-kapel.
De brand ging gepaard met een behoorlijke rookontwikkeling,
die door voorbijgangers werd opgemerkt. De inderhaast ge-
alarmeerde brandweer kon weinig meer doen. Pastoor-deken
J.Kuijer was gisteren vooral teneergeslagen over de schade
aan het antieke Mariabeeld, dat bij de brand zwart geblakerd
werd.

Foto: PETER ROOZEN

"an onze verslaggever

- 'De katholie-
itj rk in Oost-Europa in een
*io diepgaande verande-
C' is het hoofdthema tij-
\t

de conferentieavond die
«Ht de Stichting R.K. Stu-
Vit pastoraat Maastricht

' georganiseerd.
Sc?&hl °nferentie vindt op maandag
Hjhk 20.00 uur plaats in het stu-

qill3 'In de Fortuyn' (Bosch-
\j y') te Maastricht. Op deze

6tl gorden verder de volgende
Wv*rr u discussie gebracht: 'In

s e heeft veertig of meer jaren
jWrt J*e kerk geschaad?', 'Hoe

?' en -r\ kerk op de veranderin-
r> toekomst van de kerk"l-c.uropa?'.

Zij legde afgelopen jaar aan 30 ge-
zinnen met kleine kinderen een aan-
tal simpele voorzorgsmaatregelen
voor, die door de ouders twee we-
ken lang stipt werden nageleefd.
Het merendeel van hen bleek een
duidelijk verband te zien tussen de
mogelijke gevaren voor het kind en
de te nemen veiligheidsmaatrege-
len.
Ouders die wat minder trouw vol-
gens de instructies handelden, heb-
ben volgens Van Rijn ook minder
kijk op de oorzaken van mogelijk
letsel. „Vaak denken deze mensen
dat ze zelf beter over deveiligheid in
hun huis kunnen oordelen," meent
de onderzoeker. „Ze kunnen daarbij
echter dingen over het hoofd zien."
Sommige maatregelen blijken
moeilijk uitvoerbaar. Zo kon een
aantal proefpersonen niet zelfstan-
dig de temperatuur van het leiding-
water op 60 graden afstellen. Boven-
dien missen oudersvan grote gezin-
nen vaak het zicht op wat hun kin-
deren aan het uitvoeren zijn.
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____________________________________« OPEN HUIS (BADKAMER-DAGEN
■n WÊÊÊÊ IW Op vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart van 10.00 tot 17.00 uur houden wij open huis

(badkamer)-dagen.

In'onze geheel vernieuwde en aangepaste sanitair-showroom kunt u kennismaken met het sanitair en
* ***- tegels voor de jaren '90.

Naast de collectie van SPHINX en VILLEROY & BOSCH tonen wij als primeur voor Limburg het

De stijlvol aangeklede badkamers zijn voorzien van de laatste nieuwe wand- en vloertegels, onlangs
te zien op de tegeltentoonstelling te Parijs.

|H IP ■ m_w_mm installatiebedrijfm gMJgtej UTIIEMMENS/MEESSENbv
HMI GAS WATER SANITAIR

Litscherveldweg 2, Telefoon 045-213661
6413 BA Heerlen-Heerlerheide Telefax 045-228636

L_ """**"" __^ 1 !

(Huis)dieren
Te k. MECHELSE Herder, 5
mnd.oud, teef, lief voor kind
goede waakhond. Tel.
04492-3421
T.k. Panama PAPEGAAI
kan lachen/huilen zingen en
praten met nwe kooi, weg.
tijdgebrek, ’ 800,-. Trichtêr-
weg 43, Brunssum na 12 u.

T.k. Yorkshire TERRIËR
pup 9 wkn. ’ 550,- m. stam-
boom. Kieskoel 32, Schaes-
berg. Tel. 045-326360.
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.

In en om de tuin
Te k. blauwe CONIFEREN
1.10 m-1.30 m hoog ’B,-
-p.st. 1.50-1.80 m. hoog
’l4,- p.st. 04492-2258

TUINMAN kan nog werk
aannemen. Tel. 045-
-413181.
1e soort GRASZODEN

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

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Te k. GRASMACHINE (zit-
maaier), merk Wheel Horse,
’3.750,-. Tel. 045-314966.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’ 4,--,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.

Opleidingen

Spaanse les
individueel of in groepjes. Tel. 045-418971.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

Leer met Pasen in de
Ardennen ZEILVLIEGEN.
PH-Vliegsport, 020-120139.
FUVONA kruidencursus,
EHBO met kruiden en ho-
meopatische middelen en
voetmassage, inschrijvingen
alleen nog deze week telef.
tussen 17.00 en 19.00 uur
045-227834.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

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

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag

Dansen met live orkest
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-

Bar-dancing de Fontein,
Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.

GERDA, 46 jaar lieve dame met goede alg. ontw. zkt. dito
partner, groter dan 1.80 mtr. FRANS 45 jr. is een harde

werker, hij zoekt een spontane liefst niet-rokende vrouw,

Buro Together
Postbus 31058, 6370 AB, Landgraaf.

Samen werken wij ook aan Uw toekomst. Bel vrijblijvend
met Mw. A. Rutten, 045-324466 of Mw. A. Maessen, regio

GeleenSittard 04746-5001 jof Mw. M. Briks, regio
Valkenburg/Maastricht 043-633719.

Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
JONGEMAN 29 jr., 1.85 mtr.
vast werk, won. en autd, g.
uitz. type, maar houdt van
wandelen en gezelligheid,
zkt. romant. vr. tot 32 jr. om
leuke en probleemloze rel.
mee op te bouwen. Huiskl.
en nat. onbel. Alle br. wor-
den beantw. Br.o.nr. B-4023
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dame, 60 jaar, z.k.m. al-
leenstaande HEER tot 65
jaar voor gezamenlijke va-
kanties e.d. Br.o.nr. B-4048,
LD, Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenst. vrouw 60plus, n.
rookst. zkt. alleenst.
VROUW, liefst n. rookster,
die van handw. houdt en ge-
zell. samenzijn thuis. G. bij-
bed. Br. m. tel.nr. o.nr.
B-4053, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leraar 50 jr. zoekt jongere
VRIENDIN, handicap geen
bezwaar. Postbus 82, 6290
AB Vaals.
Weduwe, 45 jr., met 2 vol-
wassen kinderen, uit goed
milieu, eigen huis, zoekt dito
MAN. Liefst met foto. Br.o.
nr. B-4058, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Café-dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Woensd. vrijd. za-
terd.
gezellig dansen. Geop. van
woensdag tm zondag.
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.

Bel de Vakman

/—\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. AdamS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

Weduwnaar 50 jr. zoekt
VROUW voor serieuze rela-
tieca. 50 jr. 04490-19135.
J.Man 44 jr. zkt. contact met
VROUW 35-40 jr. v. duur-
zame relatie. Ik heb vaste
baan, voorkeur v. huiselijk
type en af en toe uitgaan. Br.
o.nr. met foto. B-3483 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Echtpaar 38 en 41 jr. zoekt
ander echtpaar voor MO-
DERNE vriendschap. Br.o.
nr. B-4055, L.D. Postbus
3100, 6401 DP heerlen.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert ie-
dere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.

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

’ 6,00; spijkerrokken ’ 8,50.
Enorme keus in T-shirts met
print va. ’ 6,50 enz. enz.
Bergplein 20, Hoensbroek.
045-218058.
Te k. TROUWJURK mt. 36-
-38, mcl. toebehoor, f275,-.
Tel. 04755-2104.
Te k. wit COMMUNIEJURK-
JE, mt. 134/140, (Bruidsh.
Pereboom). 045-711834.
Te k. weg. overcompl. 2e-
HANDS kleding en schoe-
nen i.g.st. Tel. 045-444527.
Te k. 2 COMMUNIEJURK-
JES, ’75,- EN ’60,-. Tel.
045-414110.

Baby en Kleuter
Te koop donkereiken BOX
en rotan reiswieg. Tel. 045-
-273743.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. '_
Voor al uw tuinwerkzaamheden

Bel: 04492-4340.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

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
ZONNEBANKKUUR met
snelbruinlampen en ge-
zichtsbruiner 10 x ’70,-.
Tel. 04498-59379

Radio e.d. ,
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige 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:
Akai midiset,

tuner, verster-
ker, dubbel

casettedeck,
geen 998,- of
648,- maar

398,-
Maar ook: Sony versterker 2
x 65 WS geen 500,- of 448,-

-maar 298,- Maar ook:
Philips compactdisk met

geheugen en afstandsbe-
diening geen 798,- of 698,-

-maar 398,-. Maar ook:
Technics box, 583405, 50
Watt geen 160,- of 129,-

-maar 69,-. Maar ook: Elec-
trische inbouwoven met grill

en draaispit geen 895,-
-maar 398,-. En nog veel

meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

,

Computers
Bestel vandaag u PC bij de
B.C.E. morgen bij vin huis.

Volledige garantie, zeer lage
prijzen. 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 koop compl. PC met 5'A
en 3/2" drive 30 MB hard-
disk, CGA kleurenmonitor

’ 3.000,- met gar. Tel. na
18.00 uur 045-319940.
Te k. 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

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.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
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. nw. AANRECHT 1.80
met formica werkblad en
hangkastje. Giessenstr. 74,
Kerkrade.
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.
Te koop TOOGKAST (2-
drs. en 2 laden) donker; 1
leren herenfauteuil naturel;
1 oud hollandse eetkamer
(rieten zittingen); antiek Go-
belin stoeltje op wieltjes; an-
tiek 2-pers. bed (prachtig
wortelnotenhout) omstr.
1850 Napoleon III; diep-
vrieskast 5 laden Bauknecht
i.z.g.st.; 4 eiken strakke bar-
krukken; 1 bel hangend in
smeedijzer. 04490-12892.
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.

Te k. 2 SALONKASTEN; 2
bankstellen waarv. 1 eiken
en 1 skaileer; slaapk. 2.50 x
2.50 m; Opel Kadett. Wil-
menweg 68, Merkelbeek.
Te k. EETHOEK 3/4 jr. oud,
stoelen pastelkleur bekleed,

’ 700,-; 045-727768.
Te k. smeedijzeren SALON-
TAFEL met marmerenblad.
Tel. 045-324812, Hoven-
weide 14, Landgraaf.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL t.e.a.b. Tel. 04404-
-1725.
Zoekt u 2e HANDS meubels
(veel keus). Kouvenderstr.
208, Hoensbroek
Te k. 2 witte spijlenbedjes
met hemeltjes dekbedjes en
overtrekken; Box; hoog
campingbedje en 3 eiken
barkrukken. 04405-3749.
TIENERKAMER grenen met
groen, z.g.a.n. Tel. ml. na
18.00 uur 045-418056.
Te koop BUREAUTAFEL,
ladenblok, bijpas. kast,
houtfineer. Evt. te bezorgen.
’200,-. 045-313243.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

VIDEO'S, kleuren TV's, v.a.
1982 en stereo-torens. Tel.
04406-12875.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655

Weg. inbouwkeuken Indisit
GASFORNUIS te k., 8 mnd.
oud, vr.pr. ’ 375,-. Tel. 045-
-425802 (na 18 uur).
IJSKAST ’95,-; gasfornuis

’ 95,-; diepvries ’ 175,-. Na
18 uur 045-725595.
Te koop GASFORNUIS i.z.
g.st. ’75,-. Tel. 045-
-226019.
Te k. Daalderop electr. BOI-
LER 80/250 z.g.a.n. Tel.
045-715469.

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

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136. Heerlen. Tel. 045-
-727342.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te k. DRU gashaard, i.z.g.st

’ 350,-. Torenstr. 26,
Brunssum.
Te k. wegens plaatsgebrek
2 platte BUISKACHELS.
Tel. 045-254043.

Muziek

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

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

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

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

PEAVEY TNT-150 basverst
’1.175,-; Pearl 8 kan.
stereo mixer ’ 500,-; Wash-
burn B-10 basgitaar en
koffer ’550,-. 045-351546
na 18.00 uur.
Te k. electronisch ORGEL
GEM MK2O, 7 mnd. oud.
Tel. 045-443783.
Te koop mooie Rock Ola
JUKE-BOX plm. 1970, i.g.st
pr. ’ 1.200,-. 045-424981.
Te k. Module Pearl DRUM X
8 prog., ’950,-; Octaped
’750,-. 045-721584.
2 kl. SALONVLEUGELS 1
kl. wit en 1 kl. bruin, zeer
mooi, pr. per st. ’ 4.600,-
-met garantie; 1 piano kr.
snarig, zeer mooi instrument
’1.850,- met garantie. Te
bevr. Mauritsweg 93, Stem
of tel. 04490-34087.
Te k. ROLAND-BOSS ste-
reo, 8 kanaals mengpaneel
BX-8 vor orkest etc. van
’1.012,- voor ’575,-. Tel.
045-712887.
Te k. electr. ORGEL Odeon
de luxe m. rythmic, bankje
en hoofdtel. i.z.g.st. ’ 950,-.
Tel. 045-419703.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.
Te k. SAXOFOON en tuba,
nieuw. Tel. 09-3241811472.
Te k. prachtige Yamaha
PIANO, witte hoogglans, als
nw. nw.pr. ’ 8.700,-, nu

’ 6.000,-. Tel. 04405-3749.
Tek. CORGM 1, Akai MPC
60, 2x Tannoy DTM 8,
FC567 prof. cass.deck Tel.
04450-1372.
Gezocht BASIST voor R & B
band te Geleen met ervaring
Tel. 04490-53347, na 18 u.
Te k. electr. ORGEL Emi-
nent 500 met ritme-box. Vr.
pr. ’ 1.500,-. Tel. 045-
-462677, na 17.00 uur.
Te k. PIANO, merk Petrof, kl
bruin, bwj. '79, i.g.st. pr.n.o.
t.k. 045-311684.

Weg. omst. te koop 3 mnd.
oude PIANO pr.n.o.t.k. Tel.
045-323171.

Piccolo's in het Limd
Dagblad zijn groot ml
SULTAAT! Bel: 045-71J

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 kleing
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze27 Best. 04998-99108.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse
kasten, salontafels, antieke
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-ANTIEK Val-
kenburg, Wilhelminaln. 59,
04406-13874. Dag. maar
ook iedere zondag geopend.
ANTIEKHANDEL Bastiaans
zondag 1 april geopend van
12.00-17.00 uur. Oa. meu-
bels, lampen, kristal, aarde-
werk, porcelein, curiosa enz.
Kon. Emmaplein 16, Maas-
tricht.

Te k. GEVRAAGD ar
meubels. P. Corten
Riemst (B) 09-32-1226;
Te koop grote noteh<
antieke SPIEGEL. Tel.
273743. I
Weg. verh. rest partij
TIEK van alles en nog
voor dump-prijzen.
045-222471
fê k. ANTIEKE eiken s
kamer m. wast. en fl
kastje; tev. enkele sch<
lampjes. Tel. 045-444S
Te k. ant. Mech. EETh

’ 1.400,-, ant. bed ’Tel. 045-424857. ]
Te k. hoge antieke JA
KAST ’2.500,-. Tel.
721740. j
Zeer excl. delftst
BORD, porceleynen
niet meer in collectie <
nomen, diam. 40 cm. rfl
haven van Veere,

’ 1.750,-. Tel. 045-425
Te koop gevraagd

De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
DAMESFIETS met 3 versn.,
in staat van nw. Tel. 045-
-319646, b.g.g. 045-713420.
Wij komen gratis uw oude
SPULLETJES ophalen. Tel.
045-226019.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
Gevr. 3 beneden- en 3 BO-
YENKEUKENKASTJES.
Bellen voor 10.00 of na
14.30 uur. Tel. 045-319879.

Wij betalen de hoogste
voor al uw oud ijzer e(
talen. Gebr. SWINKEL
de Cramer 100, Hei
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., f
etc. Cont. bet., vrijbl.
Groenstr. 109, Geleea
Gevr. el. TREIN en toe
bij voorkeur Marklin,
Fleischmann of
Express. Tel. 04490-51
Piccolo's in het Lim'
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-7_

Uitgaan

WQPE
David Bowi<

in Parijs
2 april 1990. Bus, ticK1
stadsrondrit ’ 129,-. fl'
veer: Tel. 045-424513

sen 18.00-20.00 ujj
Voor Piccolo's

zie verder pagina *I

r BIJONS STAAN ZEKLAAR: 1
DE SEATMARBELLA SPORT VOOR EEH

SPORTIEVEPRIJS.F 13.895,-
ALUEEXTRA'S OPBNRU:

\
- lichtmetalen velgen - brede banden - 5-versnellingsbak - wis-was installatie op achterruit - dakspoiler - sportieve bekleding

- verstelbare rugleuningenen hoofdsteunen - hoedenplank - achterruitverwarming - katalysator
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Tegenactie
Volgens de PAKs-vereniging om
vier uur des nachts (!!), maar in
de herinnering van Krasovec
uiterlijk om één uur, rammelden
de brievenbussen op het Laura-
terrein alweer met de tegenactie
tegen de tegenactie. Hierin werd
nogmaals benadrukt dat het har-
de werken van de PAKs-vereni-
ging allé respect verdiende, maar
datBurgerbelangen zich politiek
gezien het meest voor de zaak
had ingezet.
De PAKs-vereniging, of moeten

Brood
Wat er in Landgraaf de laatste
weken allemaal is gebeurd rond
de gemeenteraadsverkiezingen
is natuurlijk te gek om los te lo-
pen. Van al die bedreigingen,
aantijgingen, achterklap, en ron-
selarij lusten de honden geen
brood. Het lijkt erop of Land-
graaf inmiddels de vergelijking
met roemruchte gemeenten als
Echt en Stem kan doorstaan.
Ook daar is politiek vaak oorlog

Eindredactie: Emile Hollman.
Bijdrage: Joos Philippens.

Smakeloos
Goed, de verkiezingen zijn ach-
ter de rug, maar afgezien van het
noodzakelijke coalitiegehannes
krijgen ze zeker nog een staartje.
Neem nou Eygelshoven. Op de
avond voor de verkiezingen de-
poneerde daar Burgerbelangen
een brief in de bus bij de bewo-
ners van het vervuilde Laurater-
rein, waarin men uitgebreid ver-
klaarde wat men allemaal ge-
daan had in het belang van deze
bewoners.De bestuursleden van
de PAKs-vereniging, die vrijwel
allemaal kandidaat waren voor
de PvdA, waren boos en onder-
namen meteen een tegenactie.
Alle bewoners werden nog die-
zelfde avond benaderd met de
mededeling geen waarde te
hechten aan het 'smakeloos over
de ellende van anderen heen
stemmen proberen te winnen'
door Burgerbelangen. De brief
was opgesierd met de foto's van
de bestuursleden cq. PvdA-kan-

TIGH-HEERLEN.
® 711400Raadscommissie: extra

aandacht minimabeleid
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Vanuit de lucht gezien

Brunssumse burgers onbekend met regelingen

GROENE KRUIS

KERKRADE - In het cultureel cen-
trum De Jreets in Kerkrade vindt
zaterdagavond om acht uur de pre-
sentatie plaats van een nieuw dans-
orkest dat zich 'The Sky-Dancing
Small-band' noemt. De band heeft
een uitgebreid repertoire en speelt
nummers van gerenommeerde
dansorkesten als Glenn Miller, Bert
Kaempfert, James Last en Hugo
Strasser.
Oprichter is Mark Struver uit Kerk-
rade die' alt-saxofoon en klarinet
speelt. Verder bestaat 'The Sky-
Dancing Small-band' uit tenorsaxo-
fonist Mario Ogrinc, trombonist Re-
né Ploum, de trompettisten Richard
Didden en Ron Dovermann, de toet-
senist Raymond de Lamelle en An-
toine Pütz die de zang voor zijn re-
kening neemt evenals de bas- en so-
logitaar. Achter het slagwerk van d«
band zit Martin Vaessen.
Het nieuwe dansorkest is van plar
niet alleen regionaal, maar ook na-
tionaal en internationaal te gaan op-
treden. De avond is vrij toeganke-.
lijk.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Lindenplein, Rumpe-
nerstraat 2a, S 254233.
HEERLEN. Apotheek Ritzen, Sta-
tionstraat 24b, S 713269. B.g.g.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Land-
graaf, Pasweg 6 Schaesberg,
S 326900. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Werseh, Hoofdstraat 41,
© 452010.
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, ~ 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoof-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

HEERLEN
tal: Bom on the fourth of july, dag.
J> uur, dag. beh. ma di ook 16 uur. Ri-
k YoungEinstein, dag. 19 en 21 uur,I beh. ma di ook 16.30 uur, za zo wo: 14.30 uur. Maxim: Honey, I shrunk
kids, dag. 19 en 21 uur, dag. beh. ma
'ok 16.30 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Koko Flanel, dag. 14.30 19 en 21.30

'. za zo ook 16.30 uur. Turner and
»ch, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur, za
Ook 16.15 uur. Dead poets society,
I 14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15
'The war of the Roses, dag. 14 18.30
21 uur, za zo ook 16.15 uur. Black
">, dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do
[ 14 uur. Oliver & Co., za zo 14 en 16
!. Wo 14uur. De Spiegel: Os Canibais,
t/m di 21 uur. Kinderfilmhuis De
■el: Mijn leven als hond, 2a 15 uur.

SCHAESBERG
tokino: Wild Thing, vr t/m zo 20.30I Harlem Nights, vr t/m zo 22.45 uur.

KERKRADE

MAASTRICHT

"grachttheater: Spaanse film-
"ld: Mujeres al borde de vn ataque de
Vios/Werther, zo 18 uur. Een avon-
f met een staartje, wo 14 uur.

*>i: Bom on the fourth of july, dag.
r"0 uur, za zo wo ook 14.30 uur. Har-
.'Nights, dag. 21 uur, za zo ook 14.30
118.15uur, wo ook 14.30 uur. Honey, I
Unk the kids, vr t/m zo 14.30en 18.15

('. Wo 14.30 uur. Feeld of dreams, dag.■"ur. Wait until spring, Bandini, dag.'Uur, vr t/m zo ook 14.30 en 18.15 uur.
'ema-Palace: Koko Flanel, dag. 18.45

"21.30 uur, za zo wo ook 15 uur. The'
'of the Roses, dag. 18.30 en 21.15 uur,
*o wo ook 15uur. Dead Poets Society,
! 18.30 en 21.15 uur. Oliver & Co., za*o 15 uur. Lumière: Dagen van duis-
"is, dag. 20 uur. A short film about
*, dag. 21 uur. The cook, the thief, his

* and her lover, dag. 22.30 uur. Kin-
filmhuis Zoem: Pipi Langkous, zo
'Uur.
GELEEN
*y:Koko Flanel, vr t/m wo 20.30 uur,
ook 15. Studio Anders: HarlemIhts, vr t/m wo 20.30 uur. Oliver &

'■Zo wo 15 uur.
SITTARD
[<Un: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, zo'14 en 17.30 uur. Black Ram, dag.
JP uur, zo ook 14 en 17.30 uur. Film-

"* Sittard: Os Canibais, wo 20.30 uur.

BRUNSSUM - De raadscommissie voor speciale aangelegen-
heden wil dat de gemeenteBrunssum in de komende tijd extra
aandacht gaat besteden aan de voorlichting over het gemeente-
lijk minimabeleid. De commissie komt tot dit oordeel nadat in
de evaluatienota over het minimabeleid werd geconstateerd
dat veel mensen onbekend zijn met de bestaande uitkerings-
en subsidieregelingen.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallenS 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallenS 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen~ 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Passage, Poststraat 20a,
S 452012. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur van
Dam, Zonstraat 65, S 452879.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Jeh-
ne, Dr. Ottenstraat 48, S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Stuur-
man, Hoofdstraat 19b, S 320660 en
zondag Pieck, Pasweg 97,
_2 311322
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN

Popconcerten in de regioVan onze verslaggever

Met name van het bestaan van het
plaatselijk fonds voor bijzondere
noden blijken slechts weinigen op
de hoogte. Dit fonds voor bijzonde-
re noden is bedoeld om mensen die
moeten leven van een minimum-in-
komen en die in een financiële
noodsituatie verkeren, of dreigen te
geraken, in bepaalde gevallen te
helpen. Dit kan bijvoorbeeld door
een bijdrage te leveren in de kosten
van de waarborgsom, verhuiskos-
ten of aanschafvan een wasmachi-
ne. Naast deze zogenaamde inciden-
tele vergoedingen kan sinds 1 ja-

nuari 1989 uit dit fonds ook een bij-
drage worden verkregen voor deel-
name aan het maatschappelijk ver-
keer. Zo werd in 1989 onder andere
viermaal een verzoek ingediend om
vergoeding van een zwemabonne-
ment en werd eveneens vier keer
een vergoeding voor de contributie
van een voetbalvereniging ge-
vraagd. In 1989 werden er in totaal
163 aanvragen ingediend, waarvan
er 133 werden gehonoreerd.

per persoon

Geslaagd
Aan de Katholieke Universiteit
Brabant slaagde Robert Smeets
uit Voerendaal voor het docto-
raal examen algemene en regio-
nale economie.

HEERLEN
pburgse Volkssterrenwacht,
Paapskooiweg 95. Op reis door het
fnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
Po 13-17 uur, di en vrook 19.30-22uur.
Jdsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
rngeving in Prototypen. T/m 1/4,
pi di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
f- Galerie Signe, Akerstraat 82a. Fo-
f Van Carry Gisbertz. T/m 1/4. Aktuele
Nt uit West-Duitsland. Michael
f^schke, schilderijen en grafiek. T/m
f;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

'van 18-21 uur, vr, za en zo van 14-17
*" Beelden en tekeningen van Twan
Nfers. Vanaf 7/4 t/m 6/5. Open wo t/m
ij'an 14-17 uur. Ontmoetingscentrum

Werk vanKitty Nelissen van
Ren. T/m 31/3, open dag. 9-21 uur.JS,kloosterweg 1. Werkvan lene Me-
'berg-Brasen Jos Cremers. T/m 6/4,
*P ma t/m vr van 9-17 uur. Galerie
't. Schoolgalerie Sintermeertencolle-
jJ.F. Kennedy laan 10. Kunstenaars
**n naarLimburg. T/m 31/3, open ma
f vr tijdens schooluren. Stads-
'°Uwburg. Werk van Theo Lenartz.
P 1/4 t/m 15/5. Thermenmuseum.
Tflen in vogelvlucht. Van 7/4 t/m 10/6,
*1 di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17

Het totaalbedrag van de verstrekte
bijdragen was f 50.827,38. De laagste
fondsbydrage bedroeg 25 gulden,
terwijl de hoogste uitkering twee-
duizend gulden bedroeg. Het was
met name PvdA-raadslid André van
Bergen die aandrong op een verbe-
tering van de voorlichting en een
persoonlijker benadering van de
aanvragers. Volgens hem kan daar-
mee een grote bijdrage worden gele-
verd aan het terugdringen van de
stille armoede. „Helaas is het zo dat
veel mensen die echt in de financië-
le problemen zitten, niet op de
hoogte zijn van de bestaande rege-
lingen en ook nergens voor hulp
durven aankloppen, terwijl ze er
wel recht op hebben. Daar moet
dringend iets aan gebeuren", aldus
Van Bergen.

Voor het dieren-EHBO en -ver-
zorgingsdiploma slaagden M.
Beuken, P. Erven, M. Hendriks,
R. Ketjen, I. Puts en S. Tous-
saint, Heerlen, M. Boerdijk,
Eygelshoven, P. Coenen en R.
Frings, Voerendaal, E. Habets
en H. Huls, Kerkrade, M. Dijk-
stra, E. Limbach en B. Verkaart
Landgraaf.

" Nabij de provinciale weg tussen Windraak en Oirsbeek begint de nieuwe aftakking naar
Brunssum geleidelijk contouren te krijgen. Op deze luchtfoto is te zien hoe dicht de in aanleg
zijnde SW 21 langs kasteel Doenrade (links) loopt. Links op de achtergrond zijn nog delen van
Merkelbeek en Brunssum zichtbaar. Foto: peterroozen

Zijn woorden werden volledig on-
derstreept door wethouder Bou-
mans. Hij stelde tevens vast dat in
Brunssum nu reeds duidelijk meer
per inwoneraan bijzonderebijstand
wordt uitgegeven dan in de omrin-
gende gemeenten. Desondanks is
ook hij een warm voorstander van
een verbetering van de voorlichting
over het minimabeleid. Hij wil daar-
bij de plaatselijke welzijnsinstellin-
gen nadrukkelijk betrekken om dat
depersonen die voor bijzondere bij-
stand in aanmerking komen, vaak
bij deze instellingenterecht komen.
De gemeenteheeft voor 1990 in eer-
ste instantie 60 mille vrijgemaakt
voor de bijzondere bijstand. Zowel
het college als de gemeenteraad zijn
evenwel bereid om nog nader te be-
zien ofdit bedrag verhoogd zal moe-
ten worden.

HOENSBROEK
""bank, Fototentoonstelling, JanLa-
Tfichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16t Poortgebouw Kasteel Hoens-?*k, Fotogalerie 68. Fototentoonstel-
* van Theo Derksen. T/m 1/4. Ont-
gingen met Limburgse auteurs, fo-
I? van Theo Jennissen. Van 6/4 t/m 1/5.
f?» ma t/m vr van 10-12 uur en van
l°°-17. uur. Za en zovan 13.30-17. uur.
J'RebouwKasteel Hoensbroek. Beel-
? van Armelies van Herk. T/m 1/4,
,*> dagelijks van 10-12 uur en van

'3°-17 uur.

KERKRADE
H^Brachttheater. Fototentoonstel-
jl» Van eindexamenkandidaten Stede-
J*Academie Hasselt. T/m 6/4, open di
'v*van 10-16 uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
u *>al, Kerkberg 2. Werk van Leszek
l^hniack en Waclaw Kuczma. Van* «m 22/4. Open wo, do, za en zo 13-17

>'
vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
s^'er Ben Bonke. Hunsstraat 58. Ob-
Wi?' scni'derijen en sieraden van BenlJJ*e. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
I »3-18 uur.
VOERENDAAL
((?ee ntehuis. Werk van Ans Moeder-
CjJJi-Bout. T/m 31/3. Open tijdens
.Cdagen 9-12.30 uur, di ook 13.30--y Uur.
EYS-TRINTELEN
t.f er'e Sio2. Trintelerweg 4. Recente
W!1'6 van Noor Camstra, Horst
% ?^'s en Geert Schreuder. Van 1/4

5494, open do t/m zo van 13-17 uur,
gesloten, paasmaandag ge-

SCHIMMERT
Jc|Ure Hof van Oensel. Haagstraat 5.
l'^ ve^en' °"everven en pastels vans*lsJi lsser en keramiek van Jeltje Nik-
°t/rv,6 Boscn Kernper. T/m 20/4, open

"n zo van 14-17 uur.

Muzikant
Het mandoline-orkestNapoli uit
Kerkrade viert zaterdag het feit
dat beschermheer Wiel Buck
deze functie vijfentwintig jaar
bekleedt en dirigent Léo Boog-
aard zestig jaar muzikant is. Léo
Boogaard werd al in 1946 be-
noemd tot dirigent van Napoli.
Hy begon zijn muzikale loop-
baan bij harmonie St. Pancratius
in Nulland en is muzikaal leider
van verschillende andere orkes-
ten, waaronder de Roder Kreiner
groep. Daarnaast leidt hij een sa-
xofoon-kwartet. Wiel Buck is in
Kerkrade een bekend zakenman
en is voorzitter van het Oranje-
comité en ere-president van de
Kirchroatsjer Vasteloavends
Verain. Voor de jubilarissen is
zaterdag om 19.00 uur een eucha-
ristieviering in de kapel van de
Broeders in de Pannesheider-
straat, die voorgegaan wordt
door oud-pastor Van der Hart
van de Lambertuskerk in het
centrum. De feestavond is in zaal
Kluytmans aan de Bleijerheider-
straat.

HEERLEN - In jongerencen-
trum Nova aan de Ganzenweide
in Heerlen treedt vandaag de
popgroep Longstoryshort op.
De groep won enkele jaren gele-
den de bekende Grote Prijs van
Nederland. Grote man achter
de formatie is gitarist/tekst-
schrijver Antoine Kroes. Uit
zijn teksten blijkt dat hij vooral

oog heeft voor alledaagse ge-
beurtenissen. De muziek ken-
merkt zich door swingende
liedjes. Het concert begint om
20 uur. In het voorprogramma
speelt een band uit het popcol-
lectief NOK.
Op dezelfde avond speelt in

en R.E.M.. De groep beschikt
inmiddels ook over een eigen
repertoire. Onlangs bracht All
of a Doodah de derde demo uit
en was ze te beluisteren bij de
VPRO-radio met een cover van
Neil Young. Aanvang: 21.30
uur.

Exit in G, het podium van de
Oefenbunker in Schaesberg, de
hard aan de weg timmerende
Noord-Limburgse groep All of a
Doodah. De groep brengt met
name covers van Amerikaanse
en Australische gitaarbands als
Buffalo Torn, The Smithereens

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Thissen, Schandeler-
boord 34, S 722933. Spreekuur za-
terdag en zondag van 11.00 tot 12.00
uur. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Thijssen, Industriestraat 88 Kerkra-
de, © 419556. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM.Köhlen, Kommerstraat 15 Bo-
choltz, S 045-441236. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. J. Geraeds, Kruisbergstraat
15a Brunssum, S 254246. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.Nuth

Schaesberg

Heerlen

" De toneelvereniging St. Donatus
voert zondag om 20 uur het dialect-
stuk 't Sjnubelke op.

ö Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg
Stoor Heerlen,* °45-739284

j* 045-422345
* 045-714876

ahk Seuntjens, chef°4750-22937
J-hard Willems,
£ 04406-15890
s^oor Kerkrade,
i °<5-455506

pchJlippens--04455-2161
Voorklachten

over bezorging
S 045-739881

Brunssum

Eygelshoven Simpelveld

" Het dagelijks bestuur van de ka-
narievereniging Zang en Kleur
wordt thans gevormd door de heer
J. Dill, voorzitter; secretaris: J. Rut-
ten, Prins Hendrikstraat 46 Eygels-
hoven, S 460966. Als verenigings-
lokaal is zaal A genne Komm geko-
zen.

JoHabets houdenzondagvan 11 tot
17 uur een expositie in het atelier
ITSH, De Doom 7 te Weiten (oude
jongensschool).

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17 uur een ruilbeurs in
het HKB-gebouw, Pater Beatus-
straat 3.

" De Activiteiten Commisssie
Treebeek houdt zondag voor de ne-
gende keer de hobbytentoonstelling
Treebeek Creatief. De expositie
wordt van 11 tot 19 uur gehouden in
het Casino, Treebeekplein 133. De
entree is een gulden.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282 Geslachtsziektenbestrijding
24-uurs infolijn S 740136.

" De zaalvoetbalvereniging Lau-
men-Stampede en de SV Simpel-
veld houden op zaterdag 2 junivoor
de vierde keer het Simpelvelds mi-
niveld-voetbaltoernooi op het sport-
complex aan de Oude Molsberger-
weg. Elk team kan met maximaal 8
personen minstens drie wedstrijden
spelen. Men kan zich aanmelden bij
de heer W. Weijers, Zaunbrecher-
straat 24 te Simpelveld, S 045-
-441018.

een lentemarkt in het schoolge-
bouw aan de V.d. Weijerstraat 4 in
Kerkrade-West. Er vinden allerlei
activiteiten plaats en de leerlingen
geven diverse voorstellingen. En-
tree gratis.

Bocholtz

" Het dagelijks bestuur van de
buurtvereniging „Sjutsewei" is nu
als volgt samengesteld: voorzitter
Wil Kleikers, secretaris Mariëtte van
Oppen, penningmeester Mario Lo-
nes.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

In gesprek
Raadsel

Ik lees dat de PvdA bij de gemeen-
teraadsverkiezingen afgestraft is
voor haar zelfgenoegzaamheid. Ik
begrijp absoluut niet dat hetzelfde
niet gebeurd is met het Heerlense
CDA. Hoeveel CDA-kiezers zitten te
wachten op de betonnen blokken-
dozen (van het centrumplan - red.)
die ons beloofd zijn? Dit was een
mooie gelegenheid geweest om
massaal van ons ongenoegen blijk
te geven. Hoewel ik als noorderlin-
geal meer dan dertig jaarin Heerlen
woon, is het mij een raadsel dat de
kiezers deze gelegenheid niet heb-
ben benut.
HEERLEN G. Vlijmincx-Erich

" Het Ruben's Poppenkasttheater
speelt morgenmiddag in De Nor 'De
Oeigroei van Snuf.

" De schilders Ad Veldhuizen en

" De Poolse zangvereniging Weso-
ly Tulacz (de vroljike zanger) houdt
morgen van 10 tot 15 uur een rom-
melmarkt in hetPoolse Huis, Schin-
velderstraat 19a.

" De basisschool Langeberg, Rem-
brandtstraat 2a, houdt morgen van
11 tot 16 uur een paasmarkt/fancy-
fair op het schoolplein. Bij slecht
weer wordt de markt binnen gehou-
den.

" In het kader van het koperen be-
staansfeest van sjoelvereniging De
Tikkers houdt devereniging zondag
vanaf 13 uur een sjoelconcours voor
iedereen in Carré, Hoofstraat 144.

Kerkrade

" De ouderraad van LOM-school
De Kring houdt zondagvanaf 12 uur

" Op dinsdag 3 april houdt de
Stichting Welzijnswerk voor Oude-
ren in Bocholtz en Simpelveld een
informatieve bijeenkomst voor
ouderen. Het streven is erop gericht
om zolang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen, ook als men ziek oi
gehandicapt is. Soms is hulp nood-
zakelijk van Groene Kruis, Gezins-
zorg, Stichting Aanvullende Thuis-
zorg of van het Bejaardencentrum.
Deze organisaties zullen hun activi-
teiten voor ouderen binnenkort tij-
dens een aantal bijeenkomsten toe-
lichten. Op dinsdag 3 april openen
het Groene Kruis en de Gezinszorg
de rij met een voorlichtingsronde
over hun service, voorzieningen en
mogelijkheden.

" Zaterdag is dê Jeugdfanfare van
Eendra"cht Huls tijdens -de mis van
19 uur in de Simpelveldse St-Remi-
giusparochiekerkte beluisteren. Dit
nieuwe muziekkorps staat onder
leiding van de heer Joepvan derAa.
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weekendagendaPlayback-show
in Brunssum APOTHEKEN.
Van onze verslaggever

we zeggen PvdA-milieusub-
groep, is niet blij. Alle Kerkraad-
se raadsfracties hebben daarom
een brief ontvangen. In deze te-
genactie op de tegenactie op de
tegenactie eist de PAKs-vereni-
ging dat Burgerbelangen de in
de brieven gedane beweringen
rectificeert. Ach, wat maakt het
inmiddels ook uit: beide partijen
hebben een personal computer,
waar met het grootste gemak
brief na brief na brief uitrolt...

didaten. Dat was een heel werk-
je, maar toen de PAKs-bestuur-
ders eindelijk te bed gingen, wa-
ren Krasovec cum suis nog lang
niet uitgeblust.

kiespijn^

Eerste optreden
van dansorkest

BRUNSSUM - In gemeenschaps-
huis 'DeKepper? aan de St-Grego-
riuslaan in Brunssum wordt ko-
mende zaterdag een Playback-
/Soundmix-show gehouden. Het
podium wordt vrijgemaakt voor
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12
jaar. 'De Kepper' gaat om 19 uur
open.

en circus. Hoewel bedreigingen
etcetera uiteraard NIETS met
politiek van doen hebben. Welis-
waar zijn politici publieke figu-
ren en derhalve kwetsbaar. Maar
achter elk raadslid staan honder-
den mensen die menen dat een
gemeenteer beter op wordt wan-
neer hun kandidaat zitting
neemt in die raad. Dat dientte al-
len tijde gerespecteerd te wor-
den. VeelLandgravenaren zijn er
echter van overtuigd dat bepaal-
de partijen op laakbare wijze aan
hun stemmen zijn gekomen. Of
dat juist is zal het aangekondigde
onderzoek naar het stemmen per
volmacht uitwijzen. En voor de
geloofwaardigheid van de Land-
graafse politiek is het te hopen
dat dat onderzoek niet alleen
wordt uitgevoerd, maar dat de
resultaten ook bekendgemaakt
-worden. Al zal op de uitslag heel
veel af te dingen zijn.

bioscopen

exposities

klein journaal

■ .!. i !
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mmËm whjrth::^roFj|jLY:
dagelijks 4.00-8.15 uur

■ RIVOLI ■
■ IN 1905 ONTDEKTE HU DE RELATIVITEITSTHEORIE.
■ IN 1906 ONTDEKTE HU ROCK N ROLL. ■

YAHOO SERIOUS ■
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■ MAXIM ■
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CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00

MAANOAC EN DINSDAG GEEN MIDDAGVOORSTELLING
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%^ voor slechts »
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INATOURS: STARTPUNT VOOR DE
BETER VERZORGDE VAKANTIES

tTs1reisburo^,mosa Q^
Heerlen, Stationstraat 21, Tel: 045-717050.
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Durft u een weddenschap met de Mitsubishi- zitten, kijk goed om u heen en tel de extra's. Wed
dealer aan te gaan? Zo ja, lees dan deze advertentie dat u niet verder komt dan de vingers van uw han<
goed door. Wij beweren, dat wij de gulste dealers van Bij deze Lancer raakt u niet snel uitget
Nederland zijn. Wij geven namelijk de hoogste prijs gjipiyiiiwr, '"'"lÜ|)^^^^ vele extra's en andere voorzieningen. Er is al
voor uw inruilwagen. Lancer vanaf f 24.645,-.

Daar kan niemand tegenop. Verliezen wij de
weddenschap, dus krijgt u elders een betere prijs, dan , Wedden dat de Mitsubishi Galant met geen eni
moeten wij een tegenprestatie leveren. Dat zijn nu auto in zijn prijsklasse te vergelijken is.
eenmaal de regels van het spel. Wij verplichten ons om js^sPfp De Mitsubishi Galant: de gentleman on

uw auto een wasbeurt te geven, zonder dat u daarvoor "!!»fe. de Mitsubishi-modellen. Zowel zakelijk als privé
een cent hoeft te betalen. onvergelijkbare grootheid. Representatief en coml

Wedden dat het in april storm loopt bij de Mitsubishi- ||| Wedden dat het liefde op het eerste gezich
dealer. É>:,. wanneer uw proefrit met deze ideale auto nog tl)

Deze weddenschap, die voor alle Mitsubishi- \WJlltt,. net begonnen is.

modellen geldt, gaat vandaag in en loopt t/m zaterdag - > ï De Ga'ant is onaer andere uitgerust met <
28 april. Dus kom nu snel om van dit geweldige aan- ÏÉ-tek,. 18 llter en 2° llter multlPolnt benzine injectiemo
bod te profiteren. . Er is al een Galant vanaf f 29.795,-.

U kunt uw huidige auto bijvoorbeeld inruilen
tegen de unieke Mitsubishi Colt 1.3 GL Cabri. jÊ HÉÉL Wedden dat u nergens zon spannende ruimtereij

maakt als in de Mitsubishi Space Wagon.
Wedden dat u nog nooit een auto met een dubbele W Deze weddenschap wordt steeds boeienil
sunroof zag: de Mitsubishi Colt Cabn. 'M"'" '10? Wedcjen dat u straks watertandend bij onze Sp

Dit is geen flauwe grap. De Colt is sowieso "'-■'- > "% , Wagon staat. Een lust voor het oog met een v

al een bijzondere auto, maar de Colt Cabri is zonder ' -^B ""*" °°S voor e last
meer uniek te noemen. Deze Colt Cabri heeft alles van \ Want in een mum tovert u het 7 zitplaat
de sprankelende Colt maar biedt nog net iets meer. lt biedend interieur om tot een indrukwekkende trai

Want waar vindt u een: auto met 'n dubbele iKf ' portruimte. Er is al een Space Wagon vanaf f 39.49'
sunroof, een Cabrio in aanleg, voor de zonnige prijs - -JÊ-
van slechts f 24.950- mcl. metallic Trekt u daar die Wedden dat u staat te popelen om onze showroi
ongelooflijke inruilprijs van de dealer vanaf, dan kan te bezoeken
er wel eens een ongelooflijk laag b«drag ontstaan. jjPIBfPflfk É^SJlP'ifcË; '}ent U k*aar °m °nZe weüuenschaP aan

Telt u daarbij zn dynamische design, zn vijf ÉjSf wUÈÊÊÊË? ëaan? WiJ ook Vandaag gaat onze weddenset
versnellingen, de zee aan ruimte, 'n originele pin- in Kom bij ons langs. We durven te wedden da'

WEDDEN DAT WIJ DE GULSTE
DEALERS VAN NEDERLAND Z_JTN
striping plus zn geregelde 3-weg katalysator, dan vandaag of in ieder geval de komende dagen J
zien wij nu al een glimlach op uw gezicht verschijnen. onvergetelijke proefrit in een Mitsubishi maakt.

Deze unieke Colt Cabri, waarvan er slechts 450 Nog een laatste opmerking: als u óf
zijn, maakt zijn entree in een speciale metallic blauwe ANDERS WASSEN WU UW AUTO GRATIS SCHOON. weddenschap verliest, en dat zit er dik in, weten

uitvoering met een speciaal ontworpen reflectieplaat. zeker dat u een gelukkig verliezer zult zijn.
Er is al een Colt vanaf f 21.995,-.

Wedden dat u nergens zoveel auto voor zo weinig _^~^
geld kunt kopen: de Mitsubishi Lancer Hatchback. "motors"'

Deze weddenschap geldt ook voor de Lancer p.j-, pT^nrTU * T y\rt DU'DFE'ITT'T
Hatchback 1.5 GLXi Ga eerst even in uw eigen auto iJtj \j\hOL/WLI/Tj iTjlirEilVl V

Hi^^^^SS*^^., __w_^_tttoË&. HB^^HBHHHHBWI^-^~"SBpp-^~^~^~::--"' j___^__^_^_^_wêêêê_W_ y^y^ f i YA6o''*'',,, -
Hr ffJ^fmPW ht __giflflj| wËËËltßfaysy' .n—v——^—^—WË—WÊtSP^*^' m

Mt^j^^f" L^K ■-■** mf^'.TZ^MfMÏ^ -"# ■■■j& .^———^—WÊÊSÊÊÊÊÊk

m _\__^&&&y t^ Ut iiyTii><w%3|Hp,i,. i^lhk ■■j""t^ jw%wkwjz*>?:&. Hfcj^cww**l?!s!s!S!ïï^riÉ

ww__^~"~——-yjÉ^Êt WmWt. *. 0 JHI HF** «^B \\w_ »^H W^-mW_Waaa—V___*_m—\\ BL £ M^a\\\\\VmWÜStß& aWWW * ft VaM H| *.

DE MTSUBISffI-DEALERS GEVEN DE HOOGSTE PRÜS VOORUW INKUffiKtó
Prijzen afSassenheim, excl. afleveringskosten. Incl. BTW, driejaar Multigarantie en Europese Serviceverlening Wijzigingen voorbehouden

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HORN HORNERHEIDE,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561.
! ■ , _____ yj

I 1

v_H' i___\W^^Ê F/^^C

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
CN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST OENKEN, DAN DOEN

.1.1 M»d ii' sMwMwiking ",i *J itiLhTm, Idwle Hee in e JIHL

1 y\

Epilepsie? Tet jezelfniet buitensptè
Nederland telt ruim 90.000 mensen jaar weer regionale info-markten. \\JÏ
met epilepsie. Is dat ook bij u deel Jw&Lvan het leven? Praat mee. De Epi- Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
lepsie Vereniging Nederland is een (030) 66.00.64. Of r\<Q
belangenvereniging van en voor men- schrijf: postbus 9840, r\ \J _f\
sen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GV Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
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Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

DE PANNE - De vrouwenjager van Lucca gaf in de slotetappe
van de Driedaagse De Panne sprintles. Mario Cipollini nam
hiermee revanche voor zijn optreden enkele weken geleden in
Tirreno-Adriatico. Toen was hij eveneens iedereen te snel af,
maar wegens duw- en trekwerk werd hij gediskwalificeerd.
Vorig jaar liep hij tegen een strafaan in de Giro d'ltalia na het
veroorzaken van een valpartij. Erwin Nijboer (25) had aan dit
alles geen boodschap. Voor hem was gisteren in de Belgische
badplaats de hoofdprijs van de driedaagse weggelegd. De eer-
ste in zijn ruim vierjarige loopbaan als prof.

" Mario Cipollini is oppermachtig in de slotmeters van Driedaagse De Panne. Voor Planckaert
en Fidanza (links) zijn de troostprijzen. Bovenstefoto: eindwinnaarErwin Nijboer.

Foto: CORVOS
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'Het zal
je maar

gebeuren als
debutant'

KNVB zet
Libregts op
non-actief

ploegleider Hennie Kuiper, nadat
hij Erwin Nijboer met de eindzege
had gefeliciteerd: „Het resultaat on-
derstreept, dat wij met Team Stutt-
gart op de goede weg zijn. De over
winningen van Ad Wijnands in Per-
pignan en Kalmthout, alsmede zijn
tweede plaats in een etappe van Pa-
rijs-Nice hadden ons al een flink
puntentotaal opgeleverd. Marcel
Arntz en enkele Duitsers zoals Kij-
zer, Wüller en de gebroeders Bölts
leverden eveneens een aandeel in
de oogst. Nijboer voegt er met zijn
eindzege nog zeventig aan toe, plus
vijf voor het dragen van de leiders-
trui. In totaal pakten wij dit jaar
tweehonderd punten. Ik heb all-
den om tevreden te zijn."Marcel Peeper had

vreemd voorgevoel

- Kort nadat hij
*teh in Zeist 'beter' had ge-
beld, is Thijs Libregts door het
fondsbestuur van de KNVB
"tet onmiddellijke ingang op
"on-actief gesteld als coach
£an het Nederlands elftal. Het
"esluit werd de Rotterdammer
justeren per aangetekende
Mef meegedeeld. „Een gebrui-
kelijke procedure", noemde
J-ibregts's raadsman mr. Cees
ultee de maatregel, die hem
'olgens zijn zeggen niet heeft
Jerrast. „Het maakt de zaak
*sl wat gecompliceerder", al-flus Ultee.

Niet alleen bij de vrouwen bouwde
etappewinnaar Mario Cipollini een
reputatie op. Tevens staat hij be-
kend als liefhebber van snelle wa-
gens, waarvan hij er al een paar tot
schroot reed. De 23-jarige Italiaan,
die bij Del Tongo ploegmakker is
van ex-wereldkampioen Fondriest,
heeft echter ook duidelijk gemaakt
wat hij in een groepssprint allemaal
uithaalt. Op weg naar de eindstreep
in Porto Sant'Elpidio, etappeplaats
in Tirreno-Adriatico, trok hij Scan
Kelly ongeveer het shirt van het lijf.
De ler, die toch het een en ander ge-
wend is zonder overigens zijn kalm-
te te verliezen, werd door Cipollini's
optreden zó kwaad, dat hij de Ita-
liaan een paar meppen verkocht.
Trouwens, Eric Vanderaerden stak
destijds zijn woede evenmin onder
stoelen of banken.

Schroot

„Wie in de massasprint op de beste
plaatsen beslag zou leggen interes-
seerde mij niks", aldus derenner uit
het Team Stuttgart. „Het ging er al-
léén om, dat Johan Museeuw geen
bonificatie pakte. De marge tussen
ons twee bedroeg vier seconden.
Voor de ritwinnaar en nummer
twee was respectievelijk tien en vijf
seconden weggelegd. Allicht, dat ik
het prima vond toen de topsprinters
aan het gevecht om de ritzege be-
gonnen. Op afstand zag ik, dat Mu-
seeuw zich daarin niet kon men-
gen."

„Cipollini vloog mij voorbij alsof ik
stilstond", zei de Belg. „Zon snel-
heid kon hij nooit op eigen kracht
ontwikkeld hebben. Voorbij de
streep hoorde ik wat hij met Kelly
had uitgespookt. In het hotel deelde
men mij later mede, dat Cipollini
gediskwalificeerd was. Ik was als-
nog etappewinnaar."

Training
Kuiper moet de Ronde van Vlaan-
deren laten schieten. Zijn ploeg had
bij het samenstellen van het deelne-
mersveld nog net te weinig punten
had voor toelating. „Als er vandaag
een klassement gemaakt zou wor-
den was het anders", aldus de ex-
wereldkampioen. „Niks aan
doen. In plaats van de Ronde van
'Vlaanderen zullen wij zaterdag een
groepstraining houden op het par-
cours van de Amstel Gold Race
Aan de koers in Limburg nemen wij
op 21 april zeker deel."

Vrouwenjager op rechte pad
'Snelle Mario' geeft sprintles in Driedaagse De Panne

Gent-Wevelgem, volgende week woensdag.
Daarna nog een paar klassiekers en dan de
Ronde van Spanje."
Wereldkampioen Greg Le Mond heeft defi-
nitief afgezegd voor de Ronde van Vlaande-

Erwin Nijboer
onbedreigd

naar eindzege

ren. De 27-jarige Amerikaan, die zoals be-
richt met een virusinfectie uit de Driedaag-
se van De Panne stapte, heeft ploegleider
Roger Legeay op de hoogte gesteld van zijn
besluit. Legeay maakte van het afzeggen
van zijn dure kopman geen probleem. „Het
is belangrijker dat hij fit is voor de Ronden
van Italië en Frankrijk. Daar liggen zijn en
onze prioriteiten", aldus Legeay. Edwig van
Hooydonck, die wegens buikklachten even-
als Le Mond vroegtijdig uit De Panne ver-
dween, zal zondag wél in de Ronde van
Vlaanderen starten. De winnaar van vorig
jaarheeft gisteren alweer getraind achter de
brommer. Met Vanderaerden, Nijdam en
Maassen vormt hij het topkwartet in de
Bucklerploeg van Jan Raas.

Van onze verslaggever
DE PANNE - Ad Wijnands deelde in De
Panne in het succes van ploegmakker Er-
win Nijboer. „Het verdedigen van diens lei-
derstrui in de laatste etappe was vrij gemak-
kelijk", aldus de Eijsdenaar. „De ontsnap-
pingvan Rik van Slijcke op het eindevan de
lus over 112 km was in ons voordeel. Toen
hij op het aankomstparcours gezelschap
kreeg van zijn landgenoten VanKeirsbulck
en Van Leeuwe, reageerden de ploegen met
de topsprinters. Het feit, dat er tijdens de
zes plaatselijke ronden op een massasprint
werd aangestuurd, was voor ons ideaal. De
kans dat Museeuw bonificatie zou pakken
was gering. Mijn eerstvolgende opdracht is

Nadat hij in De Panne meer dan
honderdveertig (!) man achter zich
had gehouden, werd de Italiaan
vanzelfsprekend aan de gebeurte-
nissen in Tirreno-Adriatico herin-
nerd. „Alsje niet brutaal bent heb je
geen schijn van kans", zei hij. „Ik
schuw het kamikaze-werk niet,
maar ik accepteer dat men mij ook
wel eens tegen de hekken duwt. Dit
keer zal er echter niemand geweest
zijn, die zijn beklag hoeft te maken.
Het ging rechttoe, rechtaan."

Kamikaze

In ieder geval, Planckaert, Fidanza,
Kelly, etcetera hadden in deze volg-
orde het nakijken. Commentaar van

Derde etappe, De Panne-De Panne: 1. Ci-
pollini, 184 km in 4.29.13; 2. Planckaert; 3.
Fidanza; 4. Kelly; 5. Baffi; 6. Vanderaerden;
7. Ludwig; 8. Rolf Sörensen; 9. Bafcop; 10.
Museeuw; 12. Nijboer; 23. Solleveld; 25.
Adrie van der Poel; 31. Pirard; 44. Wijnands;
45. Hanegraaf; 46. Jac van der Poel; 57. Bol;
62. Van Orsouw: 68. Van den Akker; 71. Nij-
dam; 79. Talen; 96. Lammerts; 107. Maas-
sen; 109. Pieters; 115. Dorgelo; 124.Rakers.allen zt als Cippolini; 145. De Vries op 0.28;
149. Kools zt. Eindklassement: 1. Nijboer
13.24.06; 2. Museeuw op 0.04; 3. Solleveld
0.23; 4. Anderson 0.28; 5. Adri van der Poel
0.59; 6. Ludwig 1.00; 7. Kulas 1.02; 8. Lam-
merts 1.4Ö; 9. Vanderaerden 2.30; 10. Die-
rickx 2.34; 12. Nijdam 2.52; 13. Van den Ak-
ker 3.01; 21. Ad Wijnands 3.29; 24. Jac van
der Poel 3.34; 34. Hanegraaf 3.58; 44. Pieters
4.16; 45. Van Orsouw 4.20; 74. Maassen 5.26;
77.Rakers 5.31; 90. Talen 6.19; 106. 80l 7.11;
108. Pirard 7.13; 111. Kools 7.18; 132. De
Vries 13.32; 137. Dorgelo 26.05.

Verboden toegang
Cantelberg geweerd als spion

ENSCHEDE - Marcel Peeper wordt vanmorgen in Enschede
geopereerd door de clubarts van FC Twente. Chirurg Pieter
Vierhout stond er min of meer op dat de onfortuinlijke Oranje-
debutant werd overgebracht naar het Medisch Spectrum
Twente, nadat een chirurg in het Amsterdamse VU-ziekenhuis
gistermiddag bij terugkeer van Oranje uit de Sovjetunie geen
bezwaren zag hem naar Enschede te vervoeren. Peeper zal vier
tot vijf dagen in het ziekenhuis moeten blijven en keert daarna
voor revalidatie terug naar Amsterdam, waar zijn ouders wo-
nen. Marcel Peeper heeft overigens, naar achteraf blijkt, voe-
len aankomen dat hij bedreigd werd door groot onheil.

Libregts is uitsluitendv °or wat betreft de coachingvan Oranje op een zijspoor ge-
*et. Het besluit is merkwaar-
dig, want als technisch direc-
*ür van de KNVB is Libregts
jje baas over alle coaches van
?e vertegenwoordigende elftal-
}en. Formeel gezienzou deRot-

zijn werk als tech-
"isch directeur dan ook 'nor-

maal' kunnen hervatten. Of hij
Merdaad zal besluiten zich op
*°rte termijn weer in Zeist te
"telden, laat hij afhangen van
~e afloop van het kort geding,
'at vanmorgen diende bij de
Resident van de Utrechtse'echtbank.
\tet bondsbestuur stak woens-,
s?g in de rust van de tv-uitzen-
jj'ftg van de interland Sovjet-
«rue-Nederland de koppen bij
ikaar. Het sectiebestuur deed

at een kwartier na afloop van
iet duel. Bij het laatste samen-fpmen waren niet alle leden

nwezig, omdat Bontenbal,
ï?n Hilten en Michels zich in
* tev bevonden. De laatste had
j*rder op de dag in zijn eentje
Jjtefonisch overleg, gevoerd
/tet sectievoorzitter drs. Mar-
s^van Rooijen. Dat is waar-schijnlijk ook dereden datniet
s.te leden van het sectiebe-
j^Ur op de hoogte waren van
h

e beslissing om Libregts op
0r»-actief te zetten.r>

plichten in een eerder sta-
rt Urn als zou Thijs Libregts
v^°r deKNVB een afkoopsom
E? 1vier ton in het vooruitzichtd ll gesteld als hij bereid zou
jVj °P te stappen, blijken on-
ji^t te zijn. In werkelijkheid is
J^egts een bedrag van 75.000
st el

n geboden. Op dat voor-. 1hebben Libregts en zijn ad-
caten nooit willen reageren.

herinner ik mij niets meer. Kwam
die speler met een gestrekt been in?
Daar weet ik niets meer van". Pee-
per bracht de nacht door in het
twaalfde Staatsziekenhuis van
Kiev. „Ik had vreselijk veel pijn,"
zei hij half verdoofd in het vliegtuig
op weg terug naar Schiphol. „Door
de pijnstillers heb ik af en toe wat
geslapen, maar veel was het niet".

De speler van FC Twente brak
woensdagavond in Kiev het linker
scheenbeen op twee plaatsen alsme-
de het kuitbeen door een onbesuis-
de overtreding van Gorloekovitsj.
De Enschedese chirurg schat de re-
validatie op zon vier maanden,
waardoor Peeper net voor het begin
van het nieuwe seizoen de training
zou kunnen hervatten. FC Twente
zal de rest van dit seizoen vermoe-
delijk ook André Paus moeten mis-
sen. De verdediger wordt dinsdag
opnieuw geopereerd aan de linker-
knie.

Pijnstillers
Daags na het incident kan Peeper
zich niets herinneren van wat zich
woensdagavond rond hem heeft af-
gespeeld. „Ik weet nog dat ik de bal
wilde voorzetten, vanaf dat moment

De fatale botsing kwam tien minu-
ten later dan het vreemde voorge-
voel dat Peeper 's middags voor de
wedstrijd kennelijk had. „We lagen
op bed," verbaasde kamergenoot
Sturing zich naderhand, „toen Mar-
cel ineens zei: 'Het zal je toch maar
gebeuren datje als debutant na tien
minuten geblesseerd moet uitval-
len. Heel gek." Peeper zelf kon het
zich een dag later niet meer herinne-
ren. „Eerst het verlies van mijn
vriendin (die in januari bij een ver-
keersongeluk in de Velsertunnel
verongelukte) en nu dit. Als er één
ding is wat ik dit jaarvooral heb ge-
leerd, is het relativeren".

" Het verdriet van Marcel Peeper (hier tijdens de vlucht van
Kiev naar Schiphol). ,J£erst dat ongeluk met mijn vriendin en
nu dit."

„Dit is ronduit triest", is de reactie
van FC Twente-trainer Theo Vonk,
die zich de laatste maanden inten-
sief heeft bekommerd over Peeper.
„Nu had-ie een afleiding om zich
aan op te trekken en dan overkomt
hem dit." Peeper is detweede speler
van het Nederlands elftal uit de na-
oorlogse jaren die met een been-
breuk van het veld ging. Eerder
overkwam dat in de jaren '50 EDO-
spelerHenk Schijvenaar in de inter-
land in de Rotterdamse Kuip tegen
België.

MÜNCHEN - De kaartjes voor de
return in de halve finales van het
Europacup I-toernooi tussen
Bayern München en AC Milan wa-
ren twee uur nadat de kassa's waren
opengegaan, al uitverkocht. De run
op de beschikbare 68.000 plaatsbe-
wijzen begon al om 3.00 uur in de
vroege ochtend. Zij zorgen voor een
recordrecette van bijna vier miljoen
gulden bruto. Het eerste duel, op 4
april in Milaan, was gisteren ook
zeer snel uitverkocht.

Bayern-Milan in
mum uitverkocht

HELSINKI - Achter gesloten deu-
ren werkten de handballersvan Fin-
land en de Bondsrepubliek giste-
ren, twee dagen voor de aanvang
van het Europees kwalificatietoer-
nooi, hun laatste oefenwedstrijd af.
De Nederlandse bondscoach Guus
Cantelberg wilde graag het onder-
linge treffen in Karja bijwonen,
maar kreeg te horen dat pottekij-
kers niet welkom waren.
Nederland is morgen in Espoo de
eerste tegenstander van Finland. De
vorig jaarverrassend naar het mon-
diale C-niveau gedegradeerde West-
duitse handballers gelden als favo-
riet in het negen dagen durende
toernooi.
Met begrip voor de geheimzinnig-
heid vroeg Cantelberg vervolgens
kaartjes voor het ijshockeytreffen
Finland-Sovjetunie, dat gister-
avond in Helsinki werd gespeeld.

Een avondje ijshockey moest de
Oranje-selectie in een vechtlustige
stemming brengen, maar die inge-
ving kwam te laat om nog toegangs-
bewijzen te bemachtigen.
Het is nog onzeker of de meest erva-
ren Nederlandse doelverdediger,
Jacques Josten, in het vitale duelte-
gen het gastland de eerste man is.
Als gevolg van een polsbreuk tij-
dens een trainingsstage in de
Bondsrepubliek heeft hij drie we-
ken geen echte wedstrijd gespeeld
en een aangepaste training gevolgd.
De 144-voudige international voelt
zich echter goed. Peter Bassa gaat er
vooralsnog van uit dat hij voor de
ouverture eerste man is. Na de trai-
ningen van vandaag wordt een be-
slissing worden genomen.

VAL D'ISÈRE - De Fransman
Franek Piccard, Olympisch kam-
pioen op de Super-G, heeft de eerste
officiële afdaling gewonnen op de
nieuwe, ten behoeve van de Winter-
spelen '92 aangelegd 'schusspiste'
in Val d'lsère. Piccard versloeg op
de spectaculaire afdaling zijn land-
genotenRey en Duvillard.

HARDINXVELD - Erik de
Bruin, Nederlands recordhouder
discuswerpen en kogelstoten, zal
komend atletiekseizoen niet op ni-
veau in actie kunnen komen. De at-
leet uit Hardinxveld-Giessendam
wordt vandaag geopereerd aan een
pees in de linkerknie. De Bruin had
al langer last van de blessure. Er zit
een scheur van een halve centime-
ter in de pees.

Beenhakker nog
niet benaderd

CsTERDAM - Hoewel het sec-o^stuur betaald voetbal hard
v 0 *°ek is naar een vervanger
tjj r bondscoach Libregts, is
Op, . een mogelijke opvolger tot
he >>eden geen contact geweest.
*% k B heeft AJax nog steeds
$e ,b<pnaderd of de Amsterdam-
k6r ."" bereid is Leo Beenhak-
Aja "Jdelijk af te staan. Zolang
derd niet officieel wordt bena-
stanri Wenst de club ook geen

PUnt in te nemen of Been-
v°Or^r toestemming krijgt om
V°eth fuduur van het WK b« de
Aiax d in dienst te treden.
V°oraT°Orzitter Van praag wenst
V*n ril? 8 niet °P de interesse
't. tf>

ae KNVB voor Beenhakker. le gaan.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HAARLEM - Nauwelijks bekomen
van de sloop van de Berlijnse Muur,
werd de volleybalequipe van de
DDR gisteravond geconfronteerd
met een identiek solide bouwwerk
van Oranje-makelij. Mede door
liefst zeventien scorende bloks dek-
lasseerdehet Nederlandse sextet de
Oostduitsers binnen een uur speel-
tijd: 3-0 (15-11, 15-3; 15-4). Neder-
land spaarde met de snelle executie
niet alleen krachten voor de con-
frontatie van vanavond met masto-
dont Cuba, maar werkte tegelijker-
tijd iets weg van het onprettige ge-
voel dat was blijven hangen na het

niet al te imposante optreden tegen
de Tsjechen tijdens de openingsdag
van de Haarlemse Volleybalweek.

„We wilden inderdaad iets recht zet-
ten," verklaarde bondscoach Harry
Brokking na afloop. „Bovendien ko-
men we de DDR over ruim twee we-
ken nog tegen op het B-wereldkam-
pioenschap in Japan. En vanuit die

optiek gezien is het goed om nu al
even de juiste verhoudingen aan te
geven."
De jonge DDR-formatie is welis-
waar geen ploeg van de echte top-
garnituur, maar loert wel op elke
scoringskans. Zoals in de eerste set.
Daarin kwam Nederland niet lekker
uit de startblokken: 1-4. Met twee
fraaie bloks op rij van Grabert en

Blangé liep de ploeg even later weg
naar 14-6. Het winnende setpoint
had evenwel nog wat voeten in de
aarde, omdat Nederland in het ach-
terveld tijdelijk te laconiek acteer-
de: 15-11.
Brokking beval een strakkere aan-
pak, zonder overdreven energiege-
bruik. De marsorder werd perfect
omgezet in resultaat: 15-3, na nau-

welijks 14 minuten. Het duel was
daarmee een gelopen koers voor
beide coaches, die in de laatste
doorgang ruimschoots de wissel-
bank inzetten om speelervaring te
laten opdoen. Bij Nederland kwa-
men Martin Teffer en Martin van
der Horst tussen de lijnen voor res-
pectievelijk Benne en Zoodsma.
Vooral Teffer viel opnieuw in pos-
tieve zin op. De Amsterdammer eta-
leerde lef en gretigheid. Hij lijkt de
eerste kandidaat om straks een
eventuele vacature in de basis te
gaan opvullen: 15—4. Eerder op de
avond maakten Cuba en Tsjechoslo-
wakije er een saaie bedoening van,
die de eilandbewoners simpel afslo-
ten op 3-0 (15-9, 15-6, 15-9).

Volleybal-seniel vlot naar 3-0 winst

DDR stuit op Oranje-muur

door I
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warme en koude cm_i\ GERECHTEN
OMSTREKENm

Op 1 april as. ontstaat een nieuw antwoord op de
vraag: „WAT ETEN WE VANDAAG?"
Meeneemrestaurant RICO begint dan namelijk met de
verzorging van de heerlijkste warme en koude maaltij-
den, soepen, desserts, salades, éénpans gerechten
en koude en warme buffetten met veel originele moge-
lijkheden.
Alle gerechten worden door ervaren koks, uit verse
grondstoffen, in de vertrouwde kwaliteit, bereid.
Door te kiezen uit ons uitgebreide assortiment, stelt u
zelf uw maaltijd samen. Zelfs de verpakking wordt door
ü bepaald.
Stap gewoon eens binnen en ontdek de culinaire mo-
gelijkheden van
meeneemrestaurant RICO
Een gemakkelijk en lekker alternatief!!!
Hereweg 92, NieuwenhagenLandgraaf, 045-311684
van 12 tot 23 uur, zeven dagen per week!!!

ATTENTIE
Binnenkort starten wij in Roermond

een speciale opleiding voor

INSTRUCTRICE
VOOR DE OPLEIDING VAN

MANNEQUINS
" cursus van plm. 40 uur " zeer intensieve
opleiding " beperkte deelname (maximaal 6

dames) " natuurlijke aanleg, goed figuur (maat
38) en prima houding zijn voorwaarde "cursusprijs ’ 450- " werk als instructrice wordt

contractueel gegarandeerd indien cursus met
goed gevolg wordt afgesloten.

De cursus wordt gegeven door het modellenbureau
Kempische mannequins en houdt verband met het feit

dat wij binnenkort normale mannequinopleidingen starten
te Weert en Roermond.

Inlichtingen: tel. 013-436304 (Edith; na 18.00 uur).

■ ?/___i ____-. >f»Til 11 i|-in""L -131-!

jßedrag___i6x £2

1 18.000',- 299.- 358,- 406,- I

■ 50.0UU- ) vanat 121%
M m _. J.^OOOO-en andere looptijdrn^k- I
I Elk^d^rnnd S^duu;zame aanschaf. Bij j

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ |É|t

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

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

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

%$4& ' rOVInCIC Bureau Bibliotheekritë«s I Imktii-n Postbuss7oo
iffJa) LllllUUrtj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
m 79/13-90 maken ingevolge artikel 18, lid 5 van de Veror-

dening op ontgrondingenin Limburg en arti-
kel 4a, lid 8 van deWet ruimtelijke ordening
bekend, datvan 2 april tot 2 juni 1990 in het
provinciehuis te Maastricht, alsmede in alle
gemeentehuizenen openbare bibliotheken,
de volgendestukkenvoor een ieder ter inzage
liggen: - het ontwerp-ontgrondingenplan,
deelplandoelstellingen en uitgangspunten
voor het regionaal ontgrondingenbeleid;- het ontwerp-ontgrondingenplan, deelplan
klei; - het ontwerp-ontgrondingenplan,
deelplan industriezandregionaal; - het ont-
werp-ontgrondingenplan, deelplanophoog-
zand. Teneinde de grondstofbehoefte van in-
dustrieën en projecten in Limburg in de toe-
komst veilig te stellen, zijn in de ontwerp-
deelplannenklei, industriezand en ophoog-
zand ramingen van te winnen hoeveelheden
delfstoffen en winlokaties opgenomen. De
genoemde deelplannenzijn een toetsings-
kader voor toekomstige aanvragen om ont-
grondingsvergunningen voor de regionale
voorziening. Buiten/boven de in de deelplan-
nen aangegeven lokaties/hoeveelheden zul-
len in beginsel geen nieuwe vergunningen
worden afgegeven, die primair de regionale
winningvan delfstoffen tot doel hebben. In de
regio's Noord-, Midden-en Zuid-Limburg zul-
len over de genoemde deelplannenvoorlich-
tingsbijeenkomsten worden gehouden op
resp.:- woensdag2mei 1990inhetMaaspa-
viljoen, Maasboulevard 101 te Maastricht om
14.00uur; - donderdag 3 mei 1990 in de
Maaspoort, Oude Markt 30 te Venlo om 14.00
uur; - vrijdag 4 mei 1990 in de Oranjerie,
Kloosterwandplein 12-16te Roermond om
14.00uur. Vóór 2 juni 1990kan een ieder naar
aanleiding van de ontwerp-deelplannenzijn/
haar mening schriftelijk bekend maken. Reac-
ties moeten geadresseerd worden aan: Pro-
vinciale Staten van Limburg, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die opmerkin-
gen indient kan verzoeken dat persoonlijke
gegevens niet bekend worden gemaakt. Het
verzoek daartoe dient bij afzonderlijk ge-
schrift, onder vermeldingvan zijn/haar per-
soonlijke gegevens te worden ingediend._______________________________________——————-————

rvvys/y/yAyy~V\
Je huis in de krantbrengt mensen over de vloer.

Ënde makelaar weet vanwanten enkranten.

HH HH \_\\__\\___\\wa\Wm

VANAF VOLGENDE WEEK ISER OOKEEI
FREE RECORD SHOPBU U IN DE BUUR!
Vanaf 6 april speelt er zich weer heel wat af bij Nederlands grootste specialist .
van geluidsdragers. Naar welk genre uw voorkeur ook uitgaat, Free Record Shop y'
heeft het allemaal op LP-CD-MC-Single-12"-Muziekvideo-CD Single-enz.enz. * f g_§ Tr jX/^aV (ft
Volgende week is de opening met vele spectaculaire aanbiedingen. £/j pAfif \Ji)^X^ T 1 (wT*^
Let daarom op onze advertentie van volgende week in deze krant. \Ji£jL p*^^V» j^L
En van de overige prijzen zult u ook versteld staan. Gelooft u het allemaal niet? f-NT^^ % fetf —Kom volgende week dan maar eens kijken! r^A "~^^">V^
ALKMAAR " ALPHEN AAN DEN RIJN " AMERSFOORT " AMSTELVEEN " AMSTERDAM* " APELDOORN LJ
" ARNHEM " ASSEN " BERGEN OP ZOOM " BEVERWIJK " BREDA " BUSSUM " DELFT " DEN BOSCH " /^^_M I
DEN HAAG'" DEN HELDER «DEVENTER «DORDRECHT «DRACHTEN «EDE «EINDHOVEN «EMMEN» l ft f # 1 ft kV y
ENSCHEDE " GOES " GORINCHEM " GOUDA " GRONINGEN " HAARLEM " HEERENVEEN " HEERLEN /O J. AM _t^C <*

" HELMOND " HENGELO " HILVERSUM " HOOGVLIET " KAMPEN " LEEUWARDEN " LEIDEN* " <^^|«|SvL fOt /
LEIDSCHENDAM " MAASSLUIS " MAASTRICHT " MEPPEL " MIDDELBURG " NIJMEGEN " OSS S__B \r\/_ ’" ROTTERDAM* " SCHIEDAM " SPIJKENISSE " TIEL " TILBURG " UTRECHT* " VEENDAM " VENLO " 70^ PLATENWINKEL ■ T__\J__/
VLAARDINGEN " ZAANDAM " ZOETERMEER " ZWOLLE " BELGIË: AALST " ANTWERPEN* " GENT " *w** r*M bn w~ ir*■*____.___. . >^^LEUVEN " UER . LU.K . MECHELEN . MERKSEM

" MEERDEREF.L.ALEN HEERLEN. SarOleSStraat 3Ö
ER SPEELT ZICH HEELWATAF IN DE WINKELS VAN FREE RECORD SHOf, , _

!
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Den Haag de grasmat van De Baan-
dert betreedt. „Een paar doelpunten
Zouden me een aardig eind op
streek helpen", meent de aanvaller.
„Tot nog toe heb ik niet al te veel ge-
legenheid gehad me in de kijker te
spelen. Ik begon het seizoen met
knieblessures. Twee operaties wa-
ren het gevolg. Tegen de tijd dat ik
weer enigszins hersteld was, waren
ook Richard Custers en John Clay-
ton fit om te spelen. Dat was mijn
grote nadeel. Voorheen speelde ik
zowat in mijn eentje geblesseerd in
de spits. Ik stond in mijn uppie en
miste de echte scherpte doordat ik
fysiek niet in orde was."

De Brit voetbalde bij Fortuna op
een eiland. „Ik kwam op de beslis-
sende momenten steeds weer die
paar centimeters te kort. De scherp-
te is terug. Nu is het wachten enkel
nog op doelpunten. Ik hoop dat het
tegenFC Den Haag al lukt, want als
aanvaller word je maar op één zaak
beoordeeld aan het eind van het sei-
zoen, en dat is het aantal treffers dat
je hebt gescoord".

Van onze medewerker

Van onze medewerker

gens. Dat zijn ze in Nederland niet
gewend". Nederland moest in de
tweede periode lijdzaam toezien dat
de tegenstander de wedstrijd volle-
dig ging domineren.De opzet om de
schade te beperken, lukte goed,
mede dankzij prima keeperswerk
van Jan Bruijsten. Sporadisch kon
Oranje zich bevrijden uit de greep
van de Polen, maar vond bij doel-
kansen elke keer de Poolse doel-
man op zijn weg.

MEGEVE - Het Nederlands ijshoc-
keyteam is in Frankrijk de strijd om
het wereldkampioenschap in de
B-poule gestart met een onthutsen-
de 7-1 (3-1, 0-0, 4-1) nederlaag te-
gen Polen. De degradant uit de
A-poule van het afgelopen jaar was
voor de promovendus uit de
C-groep op alle fronten te sterk. Ne-
derland, dat speelt voor behoud van
de B-status, had de nederlaag tegen
de Polen weliswaar ingecalculeerd,
maar dat Oranje op deze manier in
Megève van het ijs zou worden ge-
vaagd, had niemand verwacht.

Zelfs bij een numerieke meerder-
heid van vijftegen drie kon Neder-
land geen treffer plaatsen. De Polen
beperkten zich in de derde periode
tot het afstraffen van Nederlandse
defensiefouten. Nadat de Poolse
score tot 6-0 was opgevoerd, redde
Tony Collard met een afstandschot
de Nederlandse eer. Een grote blun-
dervan doelman Bruijsten ging aan
de7-1 eindstand vooraf. Hij speelde
de puck voor de stick van Stebnic-
ke, die deze kans prompt benutte.

WK voor B-landen, eerste dag: Nederland-
Polen 1-7 (0-3 0-0 1-4) - 8. Tsjopinski 0-1, 18.
Stebnicki 0-2, 20. Puzio 0-3, 42. Niedziolka
0-4, 48. Tsjopinski 0-5, 51. Sikorski 0-6, 52.
Collard 1-6, 60. Stebnicki 1-7. Strafminuten
Nederland: 24 (Van Galen Last 10), Polen:
12.

De Polen, die in de eerste periode
overigens geen raad wisten met de
werklust van deNederlanders, won-
nen verdiend. De mannen van
bondscoach Larry van Wieren, die
het vooral moeten hebben van
werk-ijshockey, opereerden in het
eerste part collectief sterk. De beide
Smoke Eaters-spelers Risto Mollen
en Mike Louwers leverden daarbij
een verdienstelijk aandeel.
Ondanks de tomeloze inzet van
Oranje vermeldde het scorebord na
twintig minuten een 3-0 achter-
stand dankzij goals van Janus Sy-
post, Krystian Sikorski en Marek
Stebnicki. De doelpunten ontston-
den door verdedigingsfouten en on-
nodige tijdstraffen. In de eerste tien
minuten van de wedstrijd had Ne-
derland nog greep op het spel en
werden de razendsnelle Polen on-
der controle gehouden. De Van Wie-
ren-boys creëerden zelfs enkele
kansen, maar de sublieme Poolse
doelman Hanisz was steeds attent
en hield zijn kooi schoon.
Het hoge tempo dat de Polen aan de
dag legden, had tot gevolg dat Oran-
je later steeds meer terrein moest
prijsgeven. Coach Van Wieren: „Het
tempo was veel te hoogvoor de jon-

Biljarttriathlon
in Mesch-Eijsden
EIJSDEN - Nederlands beste
biljartvirtuozen van de kleine ta-
fel carambolerenvan 6tot en met
zondag 8 april in de vijfde mini-
triathlon van BC Op de Klos te
Mesch-Eijsden. Het toernooi met
de spelsoorten kader 38/2, kader
57/2 en bandstoten is beroemd
om zijn fraaie spel, hoge series en
korte partijen. Titelverdediger in
café Mia en Toelie is de Zeeuw
Johnny Rottier. Hij krijgt het
'aan de stok' met de plaatselijke
crack Tony Houten en Wiel Rou-
wet uit Sibbe, die in respectieve-
lijk 1988 en 1987 de arena als win-
naars verlieten. Daarnaast zijn
Hennie de Heus, befaamd kunst-
stoter uit Buren, René van Hin-
thum uit Oss en de Heerlenaar
Marcel Spiertz van de partij. In-
zet van de mini-triathlon is de
Assurantiën Consten Bokaal. Op
vrijdag beginnen de partijen om
18.30 uur; op zaterdag en zondag
telkens om 11.00 uur.

Wielerseizoen
Limburg begint

in Neerbeek

MEGEVE - De twee ijshockey-in-
ternationals Theo van Gerwen en
Nico van Galenlast spelen volgend
seizoen voor Smoke Eaters. Het
tweetal, dat afgelopen seizoen nog
uitkwam voor Agpo Trappers Til-
burg, zal binnenkort een contract
bij de Geleense club tekenen.

Versterking voor
Smoke Eaters

Paard positief
ruiter geschorst
LONDEN - De Britse military-
ruiter lan Stark, die bij de Olym-
pische Spelen een zilveren me-
daille veroverde, is door de inter-
nationale hippische federatie
(FEI) voor drie maanden ge-
schorst na een positieve doping-
test bij een van zijn paarden. De
Schot blijkt vorig jaar oktober
bij een military in Australië, die
hij won, betrapt te zijn. In het
bloed van zijn rijdier Foxy V
werden sporen van fenylbutazo-
n/oxyfenbutazon aangetroffen.
Stark zei dat Foxy een kneuzing
aan het been had opgelopen bij
het beslaan door de hoefsmid en
toen 'uit voorzorg en kleine dosis
bute heeft gekregen.' Het middel
werkt ontstekingsremmend.sport kort

Elf draverijen
en hengstenshow

op Schaesberg

Aken kandidaat
Ruiterspelen '92

sport in cijfers

AKEN - Aken heeft zich officieel
kandidaat gesteld voor de organisa-
tie van het ruitertoernooi van de
Olympische Spelen 1992. Zoals be-
kend, bestaat de kans dat de ruiter-
wedstrijden over twee jaar niet in
Bareelona kunnen worden gehou-
den wegens de in Spanje heersende
paardenpest. Aken geniet door zijn
jaarlijkse CHIO internationale ver-
maardheid in de ruitersportwereld
en beschikt over prima accommo-
daties. De stad Aken heeft zich tot
het Nationale Olympische Comité
gewend met het verzoek de sollici-
tatie door te geven aan het Interna-
tionaal Olympisch Comité.

rtraging
* Werkzaamheden in drievan de
'lf stadions, waarin de eindron-
Jan het toernooi om het WK"t gehouden, lopen achter op
,'chema. Volgens Luca di Mon-
■'ftolo, voorzitter van het organi-

zijn er bij de verbou-
van de accommodaties in Flo-

e. Rome en Napels problemen
L*en. „De achterstand in Rome
'orence lopen we wel in. Napels
Moeilijker. Vooral het werk in
.Sebied rond het stadion is ver-
*d", zei Di Montezemolo. De
IJselijke autoriteiten hebben
j^min toegezegd de accommo-
s op 15 mei, drie weken voorvar_g van het toernooi, te zullen

*veren.

Fortuna Sittard huldigt Farringtons
standpunt en verlengde daarom de
termijn waarin de optie gelicht
moest worden. „Hij heeft een stij-
gende vorm en tot nog toe hebben
we hem niet reëel kunnen beoorde-
len", vindt ook manager Jacques
Opgenoord. „Het woord is nu aan
Farrington".

Van onze sportredactie
NEERBEEK - Traditiegetrouw
opent Neerbeek ook dit jaar het
Limburgs wielerseizoen. Zondag
wordt de 33e editie van de Ronde
van Neerbeek verreden. Aan de
start verschijnen de categorieën
nieuwelingen, junioren en ama-
teurs. Leon Boelhouwers, Math
Dohmen en Noël van der Leij zijn
de trekpleisters bij de amateurs. De
organisatoren, Wielercomité Neer-
beek in samenwerking met WC De
Bergklimmers, hebben het gebrui-
kelijke parcours iets moeten wijzi-
gen. Het circuit, met start en finish
tegenover de kerk aan de Aldenhof-
straat, is 1500 meter lang. Het pro-
gramma van de Ronde van Neer-
beek is: 12.30 uur: nieuwelingen, 40
km; 13.45 uur: junioren, 64 km;
15.30 uur: amateurs, 93 km.

TENNIS
Chicago, mannen, 1 miljoen gulden, eerste
ronde: Mansdorf-Weiss 7-5 6-2, Flach-Paw-
sat 6-3 6-3. Tweede ronde: Grabb-Ross 6-7
7-6 6-3, Mayotte-Goldie 6-1 6-4, Washington-
Van Rensburg 6-3 7-6. San Antonio, vrou-wen, 425.000 gulden, eerste ronde: Gigi Fer-
nandez-Lindqvist 6-1 6-0, Novotna-Minter6-4 6-1, Mandlikova-Savtsjenko 6-4 7-5, Se-
les-Anne Smith 6-3 7-5.

" ECHT - De schaatscracks
Leo Visser en Jolanda Grim-
bergen worden vanavond in
Echt tijdens de feestavond van
de Schaatsvereniging Limburg
in de bloemetjes gezet. Gelijk-
tijdig zullen de Limburgse
clubkampioenen gehuldigd
worden. De feestavond in zaal
Bij-Aolders aan de Houtstraat
begint om 20.00 uur.

ntslagen
■^rentina heeft met onmiddellij-
ln§ang trainer Bruno Giorgi ont-
Wp- Het bestuur van de Italiaan-
Kll*b, die halve finalist is in de
llj ÜP> maar tevens in ernstig de-
I S?^eSevaar verkeert, geeft met
Insluit toe aan eisen van de aan-
K5die op straat demonstreerde
KJ het aanblijven van de trainer.
\y\ van voorzitter Flavio Pon-
j' een bouwondernemer, staat -
H6en.s onder druk van de sup-
tj rs - ook al op omvallen. De
Ht zich achter filmprodu-
| *lario Cecchi Gori, die de clubvernemen. Oud-international
i^.esco Graziani zal de club coa-
t, lr> de halve finale van de Uefa-
St^gen Werder Bremen. Flavio
Sf^'lo, nu nog voorzitter dus: „De
1^ÜP interesseert ons niet, want
f 6 degraderen, is de schade niet

ti *e overzien. We konden daar-
fy. lets anders meer doen dan defcr wegsturen".

VOETBAL
Lissabon, kwartfinales Portugese beker:
Vitoria Guimaraes-Maia 2-1, Vitoria Setu-
bal-Belenenses Lissabon gestaakt bij 0-2
wegens defecte lichtinstallatie. Logrono,
kwartfinales Europees kampioenschap on-
der 21 jaar: Spanje - Italië 1-0 (0-0). 77. Men-
diguren 1-0. Eerste wedstrijd: 1-3.

SCHAESBERG - In elf draverijen
komen vanavond ruim honderd
paarden in actie op de draf- en ren-
baan van Schaesberg. Tussen de
koersen door worden bovendien
nog zeventien draver-dekhengsten
aan het publiek gepresenteerd,
waarondere.en aantal toppers uit de
vaderlandse draverfokkerij. Na de
tweede koers maken de eerste zes
hengsten hun opwachting met daar-
bij de 10-jarige Rikles. Hij is bekend
dankzij zijn zoon 'Enzo Ferrari', vo-
rig jaareen van debeste tweejarigen
van Nederland.

" In de gisteren verreden ploegen-
tijdrit van de Ronde van Normandië
voor amateurs legde de Europolis-
equipe, met Gino Jansen uit Klim-
men, beslag op de tweede plaats.
Snelste in de ploegentijdrit over 22
km was de Sovjetunie. Eerder on-
derscheidde Gino Jansen zich met
een derde plaats in de tweede etap-
pe van deze zware ronde. Het eerste
deel van de derde rit werd gisteren
gewonnen door de Bulgaar Bont-
chev. Leider in het algemeenklasse-
ment is de Sovjetrus Neljoebin.

Swifttegen
landskampioen
ROERMOND - In de eredivisie
zaalhandbal bij de dames staat
hekkesluiter Holbox/Swift zon-
dag om 14.15 uur in de Jo Gerris-
hal van Roermond voor de vrij-
wel onmogelijke opgave om te-
gen landskampioen SEW een ac-
ceptabel resultaat uit het vuur te
slepen. Herschi/V en L, op de
tweede plaats met een punt ach-
terstand op koploper PSV, gaat
zondag in Amsterdam op bezoek
bij het in eigen hal altijd lastig te
bespelen OSC. De competitie bij
de heren ligt in verband met het
Europees kwalificatietoernooi in
Finland stil. Programma eerste
divisie dames, zondag: Delmach-
/Caesar-VGZ/Sittardia (14.05, De
Haamen Beek); Noav-Bevo
(13.40, Susteren); Tachos-Auto
Caubo lason (12.30, Waalwijk).

" MAASTRICHT - De Maas-
trichtenaar Jo Verhaegen is ge-
slaagd voor de opleiding tot
boksscheidsrechter. Hij was de
enige van de groep die de licen-
tie behaalde. Met Sjeng Mom-
mers, die al jaren wedstrijden
leidt, en Jo Verhaegen be-
schikt Limburg thans over
twee boksscheidsrechters. Jo
Verhaegen stond zelf als bok-
ser in de ring in de periode
1976-1978. Hij is vader van de
twee MTS-boksers Jean en
Hans Verhaegen.

" Guido Winterberg won de drie-
daagse profronde van Calabria. De
Zwitser werd in de eindstand ge-
volgd door Pierobon op 0.44 en Rüt-
timann op 0.45. De Italiaan Pagnin
schreef de laatste rit, van Cosenza
naar Catanzaro over 160 km, op zijn
naam. Tweede werd Rüttimann op
0.34.

Gepresenteerd wordt ook Mucho
Pride, die al jarentot de top van de
Nederlandse fokkerij behoort. Hij
tekende voor het vaderschap van
zes dravers die meer dan honderd-
duizend gulden verdienden. In de
laatste groep treedt Uno Hazelaar
aan. Een aantal jaren geleden was
deze hengst nog actief op de koers-
banen in binnen- en buitenland. Nu

maken zijn kinderen furore in de
drafsport.
Ook in de elf draverijen staat de
kwaliteit centraal. Vooral de
Springstal-prijs trekt de aandacht.
Hierin maakt de vierjarige hengst
Strausie zijn heroptreden. Na een
rustpauze van twee maanden maakt
Strausie zijn debuutvoor de stalvan
HennieGrift en uiteraard is hij favo-
riet. De eerste koers start om 19.00
uur.

De LD-tips zijn:
Hengstenstationprijs: 1. Enjoli d'Honte; 2.
Dennis Rynstroom; 3. Extra D. Outsider:
Eric Dean. Opfokbedrijfprijs: 1. Delius van
Troje; 2. Excellent Hazelaar; 3. CitaRicardo.Outsider: Bella Donna. Paardenfokkerij-
prijs: 1. Jessy Kosmos; 2. Everest Montana;
3. Elma Buitenzorg. Outsiders: CrownCVhief en Duivel. Rijschoolprijs: 1. Keys-
tone Pompeii; 2. Commercie; 3. Boy Sneep
Taxis. Outsider: Yen R. Draf-entraine-
mentprijs: 1. Dream Merefeld; 2. Cartha-musG.; 3. Bep deBloomerd. Outsider: Cori-
ne Rynstroom. Handelsstalprijs: 1.
Dream's Crown; 2. Dean Boszorg; 3. Bianca
Petrosia. Outsiders: Duc Palermo en Carmi-
na. Rijschoolprijs: 1. Deejay d'Honte; 2.
Cita de Bloomerd; 3. Champ Hallinck. Out-
sider: Captain M. Ren-entrainementprijs:
1.Cruise Missile; 2. Doncamielo Kes; 3. Cla-
proos Valo. Outsider: Cock Mendel.
Springstal-prijs: 1. Strausie; 2. Arndon
One; 3. Duke's Diamond. Outsider: Cibor
Brit. Hengstenshow-prijs: 1. Alfa Nora; 2.
BrigitteG.; 3. Arm Marshall. Outsider: Waai-
palm du Bois. Manege-prijs: 1.Charly Lud-
wig; 2. Champion's; 3. Amber Enzelens.
Outsider: Boy de Bloomerd.

ZOLDER - Het Circuit van Zol-
der vormt zaterdag en zondag
het decor voor spectaculaire
autoraces. Naast de GM Lotus
Euroseries, het Duitse Formule 3
Kampioenschap en de Porsche
Carrera Cup is het Duitse Toer-
wagenkampioenschap de hoofd-
moot van het programma. De
Duitse auto-industrie mengt zich
stevig in de circuitsport. HetBel-
gische Zolder is een van de bui-
tenlandse uitstapjes van de he-
ren coureurs. .

Super-bolides op
circuit Zolder

Audilanceert V8-primeur Om mee te kunnen doen met de
concurrentie heeft Mercedes de
'Monster-Benz' geschapen, een
Mercedes 190 met gigantische
vleugels en spoilers. De Duitse
toerwagenkampioen en Le
Mans-winnaar Klaus Ludwig is
een van de stuurmannen van
Mercedes. Opel pakt uit met de
Opel Omega 3000 24V. Deze be-
schikt over een motor met 24
kleppen. De ervaren toerwagen-
coureur Klaus Niedzwiedz is
nummer één bij Opel. BMW wil
zijn titel van 1989 verdedigen
met de M3en heeft samen met
Schnitzer een topteam op poten
gezet met onder meer Roberto
Ravaglia en Fabien Giroix.

worth reglementair met een
steeds hoger minimumgewicht
de baan werd opgestuurd. De
turbo-aangedreven Ford vond
door deze handicap geen succes
meer op zijn weg.

Limburgs grootste
hippische hal
OIRSBEEK - Met springwed-
strijden voor pony's en paarden
wordt zaterdag en zondag de
grootste manegehal van Lim-
burg in gebruik genomen. Ben
Hayen heeft de eerste uitbrei-
ding gerealiseerd van zijn mane-
ge Daalderhof in Oirsbeek. De
nieuwewedstrijdhalvan het hip-
pisch centrum heeft nu de formi-
dabele afmetingen van 90 x 25
meter,met daarbij een groot, ver-
hard parkeerterrein en een nieu-
we buitenbak. Straks zal het stal-
lencomplex van dertigtot negen-
tig stallen worden uitgebreid.
Daarmee gaat de droom van Ben
Hayen, eens befaamd springrui-
ter en thans bekend instructeur,
in vervulling. Met de uitbreiding
van Daalderhof zijn ook de drie
plaatselijke rij verenigingen in
hun nopjes, want zij hoeven voor
hun wedstrijden niet meer uit te
wijken naar Beek. Dat bewijzen
zij dit weekeinde al met een
springwedstrijd voor paarden en
pony's. Aanvang op beide dagen
12.00 uur.

komt voor de eerste keer de vier-
wielaangedreven Audi V8in de
baan. Audi beschikt over een
sterbezetting aan coureurs. Voor
de ontwikkeling van de achtcy-
linder racewagen is gebruik ge-
maakt van de diensten van ex-
rallywereldkampioen Walter
Röhrl. Later in het seizoen zal hij
zelf het stuur ter hand nemen.
Circuitspecialist Hans-Joachim
Stuck bestuurt het 1220 kilo-
gram zware en 400 paardekrach-
ten sterke slagschip op de 4,28
kilometer lange baan.

Morgenvroeg beginnen de tijd-
trainingen in Zolder om 09.00
uur. Zondag start de eerste race
om 11.10 uur. Het Duits Toerwa-
genkampioenschap gaat om
14.00 uur aan de slag.

Met argusogen kijkt de concur-
rentie naar de première van Aud»
in Zolder. Het merk uit Ingol-
stadt heeft door de jaren heen
vele successen behaald in de
autosport. In de rallysport met
deQuattro en in de Amerikaanse
racerij met deAudi 90. In Zolder

Zowel BMW, Mercedes als Opel
nemen deel aan dit kampioen-
schap voor Groep A toerwagens.
Ruim veertig bolides gaan de
baan op. Er zijn veel sterren,
maar geen favorieten. In 1989
werd de Italiaan Roberto Ra-
vaglia kampioen met een BMW
M3. Ford-Eggenberger haakte af,
omdat de succesvolle Sierra Cos-

IJshockeyteam begint
met zware nederlaag

Polen in hoog tempo naar 7-1
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Van onze medewerker
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Fortunaverlengt optie Mark Farrington

Brit speelde te
lang op een eiland

Van onze sportredactie

TARD - Fortuna Sittard heeft aan de vooravond van de
fnoeting met FC Den Haag Mark Farrington nog enkele we-
-1weten vast te leggen. De Sittardse erevisionist moest Ra-
l Genk voor 1 april laten weten of de optie tot koop van
cht zou worden. Fortuna vroeg uitstel van diebeslissing tot
'pril, drie dagen voor het verstrijken van de transfertermijn
België. „Ik beschouw het als de laatstereële kans die ikkrijg
Fortuna," zegt Farrington. „Het is nu ofnooit. De komende
ten zijn bepalend voor mijn toekomst. Ik blijf in De Baan-
t of ik vertrek naar Engeland. Terug naar Racing Genk wil
1 elk geval niet meer".
IFarrington weet dus wat hem
'en staat als hij vanavond om
uur (dat is het juisteaanvangs-
ip van de wedstrijd) tegen FC

hal en Hofman
Huel geschorst
pT - De strafcommissie van de
"B heeft MVV'er Reginald Thai
*oda JC'er René Hofman we-
[ een teveel aan gele kaarten

één wedstrijd geschorst. Ko-
"1 Weekeinde komen beide Lim-
krs derhalve niet in actie. Ook
"VV-spelers Driessen en Graf
|en om hetzelfde vergrijp één'aan hun broek.

'jjhmud El Gohari, bondscoach
het Egyptische nationale elftal,
Jtoch tot na de eindronde van
"K voetbal in Italië de verant-
'rdelijkheid dragen voor zijnn- Eerder had El Gohari ge-
M zich terug te trekken. Tij-s het wereldkampioenschap is
Pte ingedeeld in de groep van'erland.

Scherpte

" Ondanks alle fraaie
acties heeft Mark
Farrington, hier
geschaduwd door

Spartaan Oni
Louhenapessy , bij

Fortuna zijn doel nog
niet bereikt. )rAls
aanvaller word je

uitsluitend beoordeeld
naar het aantal

gescoorde treffers."
Foto: PETER ROOZEN
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VAALSBROEK

NELISSEN VAN EGTEREN ■■
BOUWGROEP h
(V.H. FOcCK.CRT BOUW bV) Kleinestraat 2A, Heerlen -tel.045-421041

l/Mvl architektengroep mertens bv
hoofdstraat 103 6432 ga hoensbroek heerlen nl 045 219009 fax 045 225608

gg] GER BLOEMEN PARKET B.V.
Rukkenerweg 9, 6373 HL Landgraaf tel. 045-326326

l K\^ leverancier parket - Junckers-lamett vl.
fedfl wenst kasteel Vaalsbroek veel succes

Ook hier werden de granieten wastafelbladen, marmeren vloeren en EL?
trappen geleverd door <SE^#TrO
steenhouwerij p3%/___
MOONEN-WANDERS B.V. WI

' Wijngaardsweg 10, Hoensbroek f ff/ \V I
telefoon 045-227700 /fl<g| C--A>i.l

fj£^A^r//// Raadgevende Ingenieurs bv
/^ YtWw/A \t Ë fJW f_f_f_^ .COMAN Ingenieurs--1 1 E 'Mkf fff^m I organisatie,
m. V f W W fff postbus 3013,

r " f' " ■ 6202 NA
HEERLEN * MAASTRICHT * UTRECHT maastricht

Het stukadoorswerk werd verzorgd door

VRÖSCH BV HEERLEN
De Muilender 6, tel. 045-716445

TEGELWERKEN PAUL DOMINIKOWSKI XX<\
Valkenburg ad Geul, tel. 04406-16327

Roderlatld SI Steenbergstraat 25
■■^^*-*^»'" ■«-■■■*«■ | W__% 6460 AM Kerkrade

~^«S*% '4 UfAvL IcüSËH Telefoon 045-436363
flfln l WeiK IJnmSfflJiaiH Telefax 045-423577

" Centrale verwarming " Luchtbehandeling en airconditioning " Sanitaire techniek
" Sprinkler-installaties " Industriële leidingsystemen " Staalconstructies

" Energietechniek " 24-uurs service

De elektro-installaties zijn geleverd door

__M-\\\\w_ technisch bureau gulikers bv
Weth. Sangersstraat 25, Beek (L), tel. 04490-75555*
postbus 112, 6190 AC Beek (L)

Het complete schilderwerk en behangwerk werd verzorgd door

fM VCftHACG*ZN.
schilderwerken - spuitwerken - behangwerken Heirstraat 30, 6129 PK Urmond, tel. 04490-32553 - fax 04490-36344

Bloemversiering
|nterieurbeplanting in hydrocultuur en
waterqeefsysteem inclusief onderhoud

*r "^ff MAASTRICHTERL. VAALS. TEL. 1368

De aluminium vliesgevels, ontvangstruimte, trappenhuis, hal en de aluminium puien in
het gebouw werden geleverd en gemonteerd door

EMM Wmïm lil Kif 6369 ZG Simpelveld
■■IfJIvJ IVJfVI flkv aAmW W tel. 045-442022, fax 045-440685

—^—^—m——m——-m___—_———. —————i^————
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II 11 888 __fl I __■
«mb Bflr "'^flfl BBjb\ I IAVI^üi^B Vfl vfl fcYo&^H

Ww I I bwIH __fï^è?'^ii^B

W^^^^^ SAMENWERKENDE

9 GratisANWB taxatie van __^^£mmWÉ tA |if_i^^B
de auto die U inruilt IbWtJTMwI WaWAI fl *

MAASTRICHTSE AUTO-DEALERS j
Maak kans op een —jw^v^&WA&z^&y %ssss&—
extra korting tijdens 00^M&ï&yêp pl^ÖI.
deshow

"^ 300 occasions van alle bekende merken I________________
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Dubbelslag
Voerendaal

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
ERENDAAL - De Voerendaalse volleybalhaan kan zijnh gaan smeren. Want, ijs en weder dienende, moet er in delende weken twee keer victorie gekraaid worden. Zowel de
ïes- als de herenhoofdmacht van Vc Voerendaal gaan - metIdrie speeldagen voor de boeg - soeverein aan de leiding inhoogste districtsklasse. De vrouwenequipe van coach HubMeren heeft morgen bij degradatiekandidaat NMS/RapidPoende aan de kleinst mogelijke winst om de titel binnen tem. De mannenploeg onder leiding van speler/trainer Harrieoen kan volgende week in eigen huis de champagnekurken!ft knallen.

met michiel bunik

systeem in 2KI terecht: 0:1H; W:lSch;
0:2K1 en einde. Het 2KI-bod garan-
deert minstens een 5-kaart en West
paste omdat hij wist dat zijn partner
geen sterk spel had (max. 16p).
Zuid startte met ruitentien, voor de
heer van Oost, die in slag 2 schoppen-
heer op tafel legde en, toen Noord niet
nam, vervolgde met schoppentien.
Noord won en speelderuiten voor het
aas van West. In slag 5 en 6 volgden nu
schoppenvrouw en boer (bij Oost 2
hartens weg) en Zuid troefde. Hij
speeldenu ruitenvrouw, door Oost ge-
troefd, waarna deze aan de troef be-
gon. In slag 8 wordt dan ook klaver 6
op tafel gelegd. Zuid speelt de 7; in
dummywordt de 3 gelegd(l) en Noord
is zuinig en duikt. Als hij overneemt
met de heer en harten speelt, gaat 2KI
gewoon 1 down, maar nu zit Zuid met
een probleem. Wat moet hij, met nog
in handen harten H72 en Klaver AB,
naspelen? Harten naspelen kost de
downslag en klaveraas eveneens. Zuid
vond dus de oplossing en speelde kla-
verboer na! Noord won en kwam ein-
delijk met de verlossende harten. Al-
dus ging 2KI ook 1 down en bleef het
verschil van 2 punten gehandhaafd.
Hulde overigens aan de Groeningers,
want ze hebben niet echt verloren; ze
kwamen alleen t.o.v. de andere win-
nende partij toevallig 2 punten te kort.-

Een klein verschil aan dè meet bete-
kent natuurlijk niet datjehet hele par-
cours naast elkaar op bent gereden.
6Sch gemaakt t.o. 6R gedoubleerd 4
downen 3H gemaakt t.o. 2Sch gedou-
bleerd met een overslagzijn evenzo ve-
le tekenen dat er op die bewuste zon-
dagnamiddagnogal eens afstand werd
genomen. Maar gooiend en smijtend
bleken beide partijen aan het einde
ongeveer evenveel porseleinkasten te
hebben vernield, zodat, met nog 1 spel
te gaan, Zuid-Limburg de leiding had
met 2 punten verschil. Het laatste spel
lag als volgt.

Schaesberg) hadden het er maar knap
moeilijk mee en konden met slechts 2
punten verschil meester van de situa-
tie blijven. Zelden is er na afloop zo
lang gezocht of niet hier en daar een
overslag was vergeten, want met 2
overslagen heb je dit verschil wegge-
schreven. Maar gelukkig voor de
Zuidlimburgers bleek de administra-
tie dit keer perfect te kloppen.

In de nationale open viertallencompe-
titie, beter bekend als deMartini-com-
petitie, is Zuid-Limburg tot de kwart-
finale doorgedrongen. Begin deze
maand werd daartoe gewonnen van
team Heg uit Groeningen. Volgens de
captain telt dit Noordlimburgse
plaatsje slechts 240 inwoners, eenklein reservoir dus als het om bridgers
of wat dan ook gaat. Zouden mis-
schien alle Groeningers bridgen of
heeft men veel uitstraling en trekt
men veel bridge-intellect van buiten
aan? Gielkens-Gielkens en v.d. Pep-
pel-Spaay (Geleen "- Maastricht -

In de open kamer hadden deZuidlim-
burgers met de OW-handen 2SA be-
reikt: 0:1K1; W:1R; 0:1H; W:lSch;
0:1SA en West bood nu nog ~2ISA(V).
Dit was net 1 te veel; 2SA ging na kla-
verstart en ruitenswitch van nature 1
down. Aan de andere tafel kwamen de
Groeningers met hun Crazy Diamond-Licht voor

HC Kerkrade

f de VCV volleybalsters wordt,1e derde aanloop uit de clubge-
?edenis naar het nationale kom-
[tieniveau. Het vorige seizoen
"^deerde de formatie uit de der-livisie en haakten liefst zes

Een leven tussen wielen
Pieke Quaedvlieg ruim 44 jaar manusje-van-alles

jfcRKRADE - Vandaag wordt
f nieuwe lichtinstallatie van
ij-keyclub Kerkrade, door bur-

{Püeester Jan Mans, in gebruik
tornen. De installatie bestaat

«■acht lichtmasten van elk acht-
F> meter hoog en kost 50.000
l"den. Een helft van dat bedrag
l^oor sponsors opgehoest. De
f^eente Kerkrade betaalt de
ft- De hockeyclub maakt van
feestelijkheden rond de nieu-f verlichting gebruik, door aan-
F-ht te vragen voor een nieuw,
J^pitieus plan. De Kerkraadse
l^keyers willen een kunstgras-
rd. De festiviteiten beginnen
P>19.30 uur.

5.c4,d:c4 6.L:c4,e6 7.f4,c5 B.d:cs,L;cs
9.Pf3,a6 10.Pc3.b5 H.Ld3,Lb7
12.a3,Pc6 13.Pe4,0-0 U.M.Lei
15.Le3,f6 16.Lc2,f:e5 17.Pfg5,De8
18.Dd3,Tf5 19.0-O-O,PfB 20.Pe5,L.e5
21.L:C5,Tc8 22.Kb1,Pd4 23.L:d4,e:d4
24.Thel,Tfc5 25.T:e6,Dd7 26.Lb3,Ld5
27.T;a6,Dc7 28.Pe4,Tcl 29.Ka2,Lc<
Hier ging zwart door de vlag, maar
na 30.T:cl is bet toch uit. 1-0.
Hansen-Kasparov 2e partij (Konin-
gindisch).

MAASTRICHT - Na enkele trai-
ningsritten en de clubkampioen-
schappen gaat komende zondag
in Neerbeek het Limburgs wieler-
seizoen écht van start. Behalve
het wedstrijdgebeuren is de sei-
zoensouverture in Neerbeek
steeds een rendez-vous van al die
mensen die al jaren hun hart aan
de wielersport verpand hebben.
Mensen zoals bijvoorbeeld Maas-
trichtenaar Pierre 'Pieke' Quaed-
vlieg. Vooral deze trouwe TWC
Maastricht-vertegenwoordiger is
steeds van de partij. Als het even
kan zal hij waar de wielen ook in
het Limburgse draaien zijn met
een opvallende snor gesierd ge-
zicht laten zien.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

K^ERLEN - Uitslagen van de tweede
K\ van het Caumerbron-bridge toernooi,

■i* en eerste klas; 1. Crombag-Spaay
Jj°). 2. Peree-Hendrix (52.78%).
£RKRADE - Uitslagen Kerkraadse("Jartkampioenschappen; 1. Kritzman,
C/aven, 3. Krichelberg. Bij de clubs; 1.. 'Punt, 2. Bleyerheide, 3. Kloth.
C^RLEN - Tijdens de wedstrijden
J^ielrijden in de Varenbeuk is eenij* Nederlands record gevestigd. DennisH? van KWV Heidebloemscoorde een

van 294.70. Hij verbeterde hetK^cord van Peter Vandeberg met maarH-85pnt.

1.c4,g6 2.Pc3,Lg7 3.d4,Pf8 4.e4,d«
5.Pf3,0-0 6.h3,e5 7.d5,Pa6 B.Le3,Ph5
9.Ph2,DeB 10.Le2,f5 H.e:fs,Pf4
12.0-O,L:f5 13.Tel.Dn 14.Pf1,L:h3
15.g:h3,P:h3 16.Kg2,Pf2 17.Db1,e4
18.Pg3,Dd7 19.L:f2,T:f2+ 20.K:f2,Dh3
21.D:e4,Pc5 22.De7,Le5 23.Tg1,Tf8
24.Kel,L:g3+ 25.Kd2,Tf7 26.De8+,Tf_t
27.De7,Lf4+ 28.Kc2,Df5+ 29.Kd1,Tf7
30.De8+Kg7 31.Tfl,Df8 32.Kc2,Tf8
33.T:f4,D:f4 34.De7+,Tf7 35.De8,Dg3
36.Td1,Te7 37.Dc8,Df6 38.Ld3,Df2+
39.Td2 V2-V2.

" Pieke Quaedvlieg toont de trui waarin de toenmalige TWC
Maastricht-renner Jo Maas in 1980 een Touretappe won.

Foto: WIDDERSHOVEN

Het doek is voor Jan Timman geval-
len. De achtste en negende partij wer-
den verloren, waardoor de eindstand
6V2-2V2 voor Karpov is geworden.
Concluderend kunnen we stellen dat
Timman niet in grootsevorm was. En-
kele partijen stond hij aantoonbaar
beter dan Karpov, maar faalde in de
afwerking. Timman had datzelfook in
de gaten, getuigezijn uitspraken na de
match: „Karpov heeft niet van mij ge-
wonnen, ik hebmijzelf verslagen." En
zelfverzekerd klonk hij toen hij zei:
„In het volgende Kandidatentoernooi
ben ik er uiteraard opnieuw bij.Als de
stijgende lijnzich doorzet, ben ik over
drie jaar uitdager." Natuurlijk is Kar-
pov desalniettemin deverdiende win-
naar van de match. Weliswaar beging
hij onnauwkeurigheden die hij zich in
de match tegen Kasparov niet veroor-
loven kan, enkele partijen heeft hij
prachtig opgezet. De start van de
match verliep voor Anatoli Karpov
uitermate gunstig. Winnen met zwart
door een weerlegging van een ope-
ningsidee die jeeen jaar eerder zelfin
een openingsboek hebt aangegeven!
Het was Timman c.s. niet opgevallen.
In oktober spelen Kasparov en Kar-
pov voor de vijfde keer tegen elkaar
om het wereldkampioenschap. Kaspa-
rov is favoriet, maar Antaloli „the best
oftherest" Karpov zal het hem weder-
om niet gemakkelijk maken. Gary
Kasparov speelde tijdens de Timman-
Karpov-match op het eiland Fünen
een minimatch van twee partijen te-
gen de Deense kampioen Curt Han-
sen. Kasparov won met IV2-V2.
Kasparov-Hansen, le partij (Pirc-
verdediging).
1.e4,d6 2.d4,Pf8 3.f3,d5 4.e5,8fd7

dammen
met john van den borst

schappen meegemaakt, alle grote
klassiekers en etappewedstrijden
met de auto gevolgd, somt Pieke
Quaedvlieg op. „Ik was ook in de
Tour de France present als chauf-
feur van de Limburgs Dagblad-
equipe. Allemaal te veel om op te
noemen. Maar in één woord: schit-
terend. De wielersport is mijn leven.
Meer dan mijn hobby".

Al meer dan 44 jaarzit hij in het wie-
lergebeuren. Pieke Quaedvlieg is in
het vaderlandse en het buitenlandse
cyclisme een begrip. „Na de laatste
wereldoorlog heb ik onder anderen
tweeëndertigwereldkampioen-

ï?°an football, Landgraaf, sportpark
t£agen. 13.00 uur. Zuidlimburg «tri-
tjjtóorbacks Zwijndrecht.
y*\, LANDGRAAF, sporthal Bane-
tt./. 14.15 uur: Datak/VCL-Pancratius-
Wj,*CH 3(dames), 16.00 uur: Datak/VCL
I,'Phus. KERKRADE, sporthal Rol-
L,-00 uur: Furos-SEC/V.,£*■ Heerlen, Valkenburgerweg. TVON
»*" Onthulling kunstwerk, vanaf 17.00

'ji^len, Simson Schaesberg treedt aan
**rt ht teëen de Halter. De ploeg is al. "ands kampioen.

Het bovendrijven van VC Voeren-
daal als meest prominente titelkan-
didaatbij de heren, kreeg pas in de
tweede kompetitiehelft gestalte.
Trainer/speler Harrie Berben: „Voor
de winterpauze gaf Heipoort uit
Maastricht de toon aan. Die ploeg
moest door intern gekrakeel steeds
meer terrein prijsgeven. Overigens
is de promotieklasse naar mijn me-
ning vrij zwak. Slechts 3 a 4 teams
maken echt de dienst uit." Naast
Berben beschikt de equipe in Joep
Peters over een tweede oudgedien-
de met eredivisie-ervaring. Leu-
nend op een voorsprong van vier
punten ten opzichte van de concur-
rentie, wacht het VCV sextet even-
wel nog een pittige eindsprint. „We
moeten oppassen om niet in een
soort roes, gevoed door eigen over-
schatting, te geraken," waarschuwt
Berben terecht, „ledere tegenstan-
der is extra gemotiveerd als tegen
ons wordt aangetreden. Als dewed-
strijdconcentratie op peil blijft,
moet het lukken." De voormalige
international rekent in geval van
promotie kansen uitvoor een langer
verblyf in de derde divisie.„De con-
sequentie is echter wel intensievere
trainingsarbeid en verbreding van
de selectie met een of twee spelers,"
aldus Berben.

Eindsprint

" De dames en heren van volleybalclub Voerendaal. Foto: CHRISTAhalbesma

speelsters af. Trainer Hub Didde-
ren, al bijna vier en een half jaar
werkzaam in Voerendaal, was ge-
noodzaakt om rond het gebleven
kwartet Nicole van de Berg, Domi-
nique Budé, NicoleKleynen en Re-
gina Sangen een nieuwe team te
smeden. De aanvullingkwam, naast
de teruggekeerde Tiny Mertens, uit
het tweede team. Didderen: „On-
danks de vele mutaties was ik er van
overtuigd dat we voldoende kwali-
teit in huis hadden om bovenin mee
te doen. Een onderschatting, want
we waren zo sterk dit jaar, dat gaan-
deweg de 10l eraf ging door gebrek
aan tegenstand. " Het nog ongesla-
gen VC Voerendaal staat te trappe-
len om ditmaal vaste bodem in de
derde divisiete veroveren. „We heb-
ben geleerd uit het verleden," stelt
Hub Didderen, „handhaven op na-
tionaal niveau vereist op de eerste
plaats een hogere stabiliteit in pass,
opslag en lage verdediging. Daar-
naast gaan we ook veel trainingstijd
steken in meer aanvalsvariaties om
straks goed geprepareerd aan de
start te kunnen verschijnen."

STK-functionaris verlaat na tien jaar HCC Heerlen

PaulBeurskens naar Aken

Pieke Quaedvlieg is een gedreven
verteller. Ontelbare anekdotes
schudt het bestuurslid van TWC
Maastricht uit de mouw. Met zijn
aangeboren charme is het dan ook

Pieke Quaedvlieg (60) heeft vlak na
de oorlogsjaren zelf gedurende vier
seizoenen gekoerst. Hij was bepaald
geen groot coureur. Zijn eerste
prijsje, een 19e plaats, behaalde hij
omdat de rest van het deelnemers-
veld uitviel. „Niet zo verwonder-
lijk", schertst hij, „er was geen tijd
om te trainen. Thuis in de kappers-
zaak stond ik aan de scheerstoel.
Vaak twaalf uur per dag. En staan is
funest voor wielrenners".

niet verwonderlijk dat hij overal ge-
liefd is.Quaedvlieg: „Ze kennen me
in heel Europa. Het kost me bij
WK's of andere grote evenementen
weinig moeite om bijvoorbeeld op
de eretribune te zitten. Een kwestie

van goeie contacten. Men is er wel
eens jaloers op hoe ik dat allemaal
regel."

Toine Gense
13-19 32.38-32
Zoals gezegd, Scholma zal voor de-
duivel nog geen pas opzijdoen. Eeif
speler met minder temperament had
zich op deverdedigingtoegelegd. VerJ
standiger lijkt 32.39-34 gevolgd door
31-27 en 37-32.
32... 15-20 33.42-38 19-24 34.32-27 20-25
35.37-32 28x37 36.31x42 25-30 37.40-35
23-28! Verhindert 42-37 door(30-34) err
(9 13). 38.27-21 9-13 39.42-37 13-lg
40.37-31 18-23 41.50-45 3-8 42.45-10 8-13
43.31-27 13-18

Het lot dat vele verenigingen treft,
slaat ook Heerlen niet over. De
STK-functionaris die vanuit het mi-
nisterie van WVC wordt gesubsi-
dieerd moet een groot gedeelte van
zijn uren inleveren vanwege het te-
rugtrekken van de subsidiegelden.
„Je ziet bij alle verenigingen dat de
inbrengvan de Sport Technisch Ka-
der-functionaris wordt afgebouwd.
De PNL-gelden (Perspectieven
Nota Limburg) verdwijnen, en daar-
mee ook een stukje professionali-
teit. Veel verenigingen zullen het
daar moeilijk mee hebben."

dere kant is het maar goed ook,
want het betekent wel dat de club
langzaamaan de taken zelf invult en
vorm geeft. Het leukstewerk blijf ik
echter doen; het trainen van de
jeugd."

Inleveren

" Na tien jaar pionierswerk voor HCC Heerlen gaat Paul
Beurskens naar Aken. Foto: christa halbesma

Van onze medewerkster
jv LISETTE MEYRINK

t^^LEN - Paul Beurskens ver-va- tien jaarnauwe verbonden-
Sr T^et de Heerlense hockeyclub
«]j "puitsland. Met het bestuur van
*t> °keyvereniging Aken heeft hij
'sst °°ntract getekend waarin is

elegd dat hij het eerste heren-
ig van Aken gedurende één
\r °nder handen neemt. Paul
Irjjp er»s blijft voor zeventien uur
%r

,
t,tlst van Heerlen om de jeugd-s te trainen.

ft|^(>jfeFste herenteam van Aken
r , ir> de tweede Bundesliga.

S *ens staat voor de opdracht
Vr, team naar de hoogste gele-
'>oe te loodsen. „Ik kende de.
\ $ a^ van internationaletoernooi-

pil 6*3 ze een keer zien spelen,"
\ul7eurskens, „en had een goede
W^an ze. Ze bezitten die ty-
fste u'tse mentaliteit: vanaf de
\ a] minuut trainen zonder gelul.
JN ef in Limburg is het in Duits-

-8 m°eilijk om gekwalificeerdy v
te vinden. Ik denk dat ze daar-

% °0r een Nederlander hebben
3 Cn- Als coach zal ik op zonda-
% dei Noord-Duitsland door rei-
%fj Us spelen bij het eerste van> n zit er niet meer in."
PUIr
l'l HeUrslcens is een oude beken-

kins Limburgse hockeywereld.
H>a speelde hiJ bij het nationa-am. Daarna heeft hii twee iaar

44.38-32 28x37 45.27-22 18x27
46.21x41 Het is nu duidelijk dat wits
strategie mislukt is. Hij heeft geerv
greep meer op de stand en Wiersma's^
aanval rolt verder. 46...23-28! Dreigt
(28-33) en (30-34) met doorbraak. 47.40-
-34 29x40 48.35x44 24-29 49.41-37 11-17
50.36-31 17-22 51.37-32 28x37 52.31x42
12-17 53.42-37 Op 44-40 volgt (22-28) 40-
-35 (29-33) 35x24 (33x44) 24-20 (44-49)
en zwart moet het eindspel kunner*
winnen. 53...22-27 54.44-40 27-31!
55.48-42 6-11! De klemzet blijkt dade-
lijk van doorslaggevende betekenis.
56.40-35 29-34 57.35x24 34x43 58.24-20
43-49 59.20-15 49-27! Om op 15-10 (7-
-12)! te kunnen doen. 60.37-32 27x47
61.26x37 47-36! Profiteert nog een
keer van de klemgezette schijf op
16.62.37-32 36-41 en wit gafhet op. Een
fraai duel, en al helemaal onder de ge-
geven omstandigheden.

Een sensationeler einde van de natio-
nale hoofdklassecompetitie viel wel
niet te verzinnen. Westerhaar, dat de
hele competitie lang aan kop had ge-
staan, werd uitgerekend in de laatste
ronde nog voorbijgegaan door Cóte
d'Or-IJmuiden. Een 10-10-gelijkspel
in het onderlinge slotduel was genoeg
geweest voor Westerhaar, maar het
werd 11-9 voor de ploeg van oud-we-
reldkampioen Harm Wiersma. IJmui-
denwerd zo voor devijfde keer in zijn
bestaan landskampioen.
In de beslissende ontmoeting leek
Westerhaar, ondanks absenties van
Vermin en Wesselink, aanvankelijk
recht op de titel afte gaan. In het vier-
de speeluur zag het er aan meerdere
borden goed uit. Maar de tweeën ble-
ven uit. Alleen Boom wist te winnen,
terwijl intussen aan de andere kant
oud-kampioen van Nederland Wim de
Jong tegenscoorde. En Wiersma ver-
vulde een glansrol voor IJmuiden. Hij
ontmoette aan bord zeven collega-
grootmeester Auke Scholma.
Scholma-Wiersma Westerhaar-IJmui-
den, nat. comp. '89/'9O.
1.32-28 16-21 Een oorlogsverklaring bij
de eerste zet. 2.31-26 11-163.38-32 18-22
4.43-38 13-18 5.49-43 9-13 6.37-31 21-27
7.32x21 16x27 Vlijmscherp openings-
spel. 8.41-37 6-11 9.37-32 11-16
10.32x21 16x27 11.47-41 19-32
12.28x19 14X23 13.34-29 23x34
14.39x30 7-11 15.41-37 1-6 16.46-11 10-
-14 17.44-39 14-19(!) Verhindert 30-25
door de damzet (19-24 25x14 (17-21)
26x28 (27-32) 38x27 (13-19) 14x23
(18x49).
18.30-24 20x29 19.33x24 19x30
20.35x24 5-10 21.40-34 10-14 22.39-33
2-7 23.34-29 4-9 24.45-40 Wat rustiger
was 24.37-32, na 24... 14-20 25.32x21 22-
-28 26.33x22 18x 16 27.45-40 heeft zwart
dan niet veel. Maar Scholma is niet het
type speler dat strijd uit de weg gaat,
ook al heet de tegenstander Wiersma.
24... 18-23! 25.29x18 12x23 26.37-32
8-12! 27.32x21 22-28! 28.33x22 17x28
Een verrassende verandering van
spelbeeld. Met het zo meteen terug-
winnen van schijf 24 zet zwart een ge-
vaarlijk uitziende aanval in.
29.43-39 14-20 30.21-16 20x29 31.41-37

Geen grootspraak van Quaedvlieg,
want in het Maastrichtse is hij wel-
licht bekender dan burmeester
Houben. En men weet hoe serieus
hij met 'zijn' wielrennen omspringt.
„Ik heb een archiefvan 44 jaarTWC
Maastricht in de kelder staan. Er
zijn veel mensen, dieme om bepaal-
de zaken raadplegen. Het zijn vaak
ook persoonlijke herinneringen, die
daarmee samenhangen. Zo kreeg ik
eens tijdens een veiling de trui ca-
deau waarin Jo Maas in 1980 de
Touretappe Roubaix-Brussel won.
Bij opbod had het shirt 375 gulden
opgebracht. Ik ben derhalve een
echte wielerfanaat. Ik heb er ook
geen moeite mee als men mij zo
noemt."

Herinneringen

Door de Maastrichtse wielerorgani-
sator,wijlen Toine Gense ('Mijn gro-
te vriend Toine was een enorme per-
soonlijkheid'), werd Pieke Quaed-
vlieg 'geronseld' om bij de oprich-
ting in 1948 de gelederen van de
TWC Maastricht te versterken.
Eerst als sportcommisielid; daarna
als bestuurslid. „Twee jaar geleden
ben ik ermee gestopt. Ik wilde het
aan de jongeren over laten. Maar het
bloed kruipt nu eenmaal waar het
niet gaan kan. Ik ben sinds kort op-
nieuw bestuurslid van TWC Maas-
tricht. Ik bemoei me hoofdzakelijk
met de sponsoring. En geld lospeu-
teren voor het wielrennen lukt me
nogal goed".

De intrekking van de STK-gelden
betekent voor de hockeyverenigin-
genin Limburg dat van de 45 betaal-
de krachten er nog 15 over blijven.
In de toekomst wil vanuit de pro-
vinciale overheid de functionaris-
sen toewijzen. Beurskens: „Ik ge-
loof dat dat eerlijker en doelgerich-
ter werkt. Nu profiteren vaak de
grote verenigingen van de subsidie-
gelden terwijl de kleine clubs ze het
best kunnen gebruiken. Straks kun-
nen alle verenigingen om gerichte
ondersteuning vragen voor een be-
naalrle nerinrip als zü dip wensen "

hoofdklasse en eerste klasse ge-
speeld bij Venlo. Vervolgens trad
hij dichter bij huis aan, in het eerste
team van Heerlen. Daar heeft hij de
basis gelegd voor een goed functio-
nerende club. „Tijdens mijn eerste
jaren bij de hockeyclub verrichtte
ik pionierswerk. Vroeger was je
'iY»ann<ïi*i van all^c* pn Iralkta i*» 7<alf«

de lijnen van het gras.l^Ja de verhui-
zing naar stadion 'De Kaldeborn'
groeide de club uit tot een steeds
professionelere vereniging. De za-
kelijkheid nam toe. Aan de ene kant
is dat jammer, want daarmee viel
ook een stukje verantwoordelijk-
heid van je afen werd je niet overal
maar voor inppQrhnlrelH Aan He an-

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
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Dames- en herenhoofdmacht op drempel kampioenschap
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sport kort

agenda
RGEN

schaken

bridge
met wiel gielkens

sport
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r-_^_—~—_^_w*-—_^_w^—^ L^ mm ■ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - caté - dancing - disco - braderie - _^_^~~~:^_W_r~~~^_^_______W!!lZÏa\WEl^

__*.♦ onop inn
KCRHRADI HOOFOSIRAAI 2b

Do. - vr. - za. - zo. geopend
Zondag 1 april topformatie

SOLD OUT
Dit mag je niet missen!!!!

DISCOTHEEK -

ledere.rijdag.zaterdagenzondag

VanavondDENISE pinupclub)

Zaterdag 31 maart
de nieuwste sensatie

EX-T.V.S.
Zondag 1 april_ Razzle Dazzle

HET STREEPERKRUIS
■ |jl Schaesberg

Voor al uw bruiloften,
bedrijfsfeesten, koffietafels.

Nu ook op zaterdag

T A r>TT Tl^FlVrF VANAVOND
L/\ Vierhonderdachtenveertig pond

Jkvi_\ a live onstagebigfat kingsize

%ltè£Mf JOHN RUSSELL
een begnp .n L.mburg Vlïjdag 6ap.ïl RENDEZ VOUS

UN DRHSEH EEH RRMP l

t^SSh MH NAAR WÖEMKRMP!
Laatste week inschrijvingen.

Inl.: dagelijks

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711, b.g.g. 045-752518

i m —Wi y ~wom "* JSSr
WmK'. _^. * ■-■ aj - *-— 28SBoH

ZONDAG 1 APRIL: OPEN HUIS
Tijdens de Paasveemarkt opent Globe de deuren vanaf 13.00 u.

ledereen van 0-100 jaar is welkom voor een kijkje in ons uitgaanscentrum.
Entree vrij. Doorlopend lichtshows.

I vrijdag 6 april : ANN SUMMERS ROADSHOW I
Europa's mooiste en spectaculairste lingerieshow

met schitterende kado's tijdens de avond zelf. Aanvang : 20.00 u.

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenttraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297 |

Dancing HOUSMANS Montfort I
ZA TERDAG 31 maart LA STRADA \

__________________________J

jgUXfr^ Elke zaterdag toporkesten
/XSmi v // Morgen, 31 maa

MmcJ^ FRES
ül I I i Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

* Eldorado infolijn 04493-4848 * —
THE SPIKES

Zaterdag 31 maart
in de

Fanfarezaal,
Nieuwenhagerheide

Hoogstraat 191
Landgraaf

DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM

Zaterdag dansen met orkest

APOLLQ-TRIO

Gemeenschaps-
huis Schimmert

Zaterdag
LIVE

UN DER CUDER
Zondag

DISCO

Dancing-disco I

Maastrichterlaan 116, Vaals | I

FEATURING

i\^^^!t\ai_mm

/ /i/>»/>y^ Geilenkirchen.
j’fY^r/fyjCZ--' Am Extra-Markt

Alle drankjes 1.99 DM

Vr 30 mrt. Der Bettelstudent; 20.00 uur Operette van Carl Millöcker door Orpheus
Roermond.
Entree ’ 29,50// 24,00.

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

Di 3 apr. Hartzeer
20.00 uur Toneelstuk met o.a. Monique van de Ven

en Thorn Hoffman Entree ’ 25,50// 21,00.

Wo. 4 apr. Dom Juan
20.00 uur Toneelstuk in de Franse taal van Molière.

Entree ’ 15,50’ 12,00.

Za. 7 apr. West Side Story
20.00 uur Uitverkocht.
Zo. 8 apr. Lenteconcert
20.00 uur Philharmonie Sittard en harmonie St.-Jozef.

Toegang gratis.

Expositie: tm 15 mei Huub Wouters, geïllumineerd
kaligrafeerwerk en miniaturen.
Openingstijden kassa: di. Tm vr. 10.00-16.00 uur, za.
10.00-12.00 uur.

jgQCORSTENS-
JQJZ VERSCHUREN

/"&* Helmond koopt
Zat. 31 maart mankanarieslichte
kleur 12donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes 13
kneu- § sijsbast 13 putterbast
27.50, JONGE KANARIES
broed 1990 alle kleuren 6 JON-
GE rode& roodzalm man & pop-
jes 10 pst. glosters, witte & kui-
ven spec. prijs. d. duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 park 8 val-
ken 20 witte etc. 30roseicollis 20
pp. brengen: SITTARD 10.30-11
putstr. 10 HEERLEN 11.30-12
emmastr. 7a TERBLIJT 12.30-1
rijksw. 46.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

__J

g GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

K- ■ CTUrGTCDC IkJ 1 5 Zalen met een voor'elk walwilsprogramma.
Kt ! J I IC.rllL.rij IMI I Oat is Hs,de meest komplete bioscoop van 'iZuiden.

K : De leukste Belg aller tijden zet de modewereld /"',,_.,_ „ ..,,-, ~~NK : op zn kop. f KOKO FLANEL \
E i URBANUS is KOKO FLANEL
K~ ■ metBea van der Maat en Willeke van Ammelrooy j"^>HË " dagelijks 14 30, 19.00 en 21.30 uur . <, 3K: za. enzo. 14.30, 16.30, 19 00 en 21.30 uur A.L. yysG\S.:Jf : -«£ *r _£)_

■ 3= ? ■ Detective Seot Turner had een hondeleven... ,*>£■) .. - V& «4-:*__ : totnui .(Jè/V/ , ..' -^m£ ; TURNER & HOOCH AL .^ , " -^o_sf
; ■£■ _ : Doldwaze aktiekomedie met Torn Hanks ... .7 ,^, év_( <Si ""£'"")
I tfc * ■ en de hondHooch. yt %tixy->y
■3E ï ■ dagelijks 14 00, 1830 en 21 00 uur 1

J_Ji m : za. enzo. 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur I I
■ =§!■■ ; 4 Oscar-nominaties waaronder beste film. _________________________________________________________________
' ■ Hij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder
S| K maakte Robin Williams vervult een glansrol in

E DEAD POETS SOCIETY 12 J ■BSBI
dagelijks 14 00, 18 30 en 21 00 uur JSfhffSkflza. enzo 14 00, 16.15, 18 30 en 21.00 uur |}flvl,VPlW

i '. Michael Douglas, Kathleen Turner en I -Danny DeVito eindelijk weer samen ■TilMm'H Im^Ü: THE WAR OF THE ROSES AL- HfWfrfH^^fll
" dagelijks 14.15, 1845 en 21 15 uur W\__\\ JivJrjlilüVfl

zaen zo 14 15, 16 30, 18 45 en 21.15 uur H^^^k^U
S Een smeris op de rand van de afgrond... BH HH H"^^^H

■ MICHAEL DOUGLAS in PiIMpWHHMiripPMj : BLACK RAIN 16J |MmHgßg|
dagelijks 18 30 en 21 00 uur ' __\ BWWïïS; vr, ma, di., do. 14.00, 18.30 en 21.00 uur

j Walt Disney Pictures presenteert K Wmll'B
een splinternieuwe tekenfilm IVi'HV: OLIVER &CO KA/A' tl
NEDERLANDSGESPROKEN!
zaterdag en zondag 1400en 16.00uur V^^^É^l ZI Iü. woensdag 14 00 uur A.L. ■■ Bil

VERWACHT: ■7^ QdTS<Driving 9Aiss 'Daisy I JrÉ fivl
de film die 4 Oscars kreeg I jm_3 éTA aKWwaaronder die voor de Beste Film \ ÈPfMHMfIM en die voor de Beste Actrice: TignrajPM||t : Jessica Tandy (80 jaar).

1 9 llstadsschouwburg heerlen

LIMBURGS SYMPHONIE KARIN BLOEMEN "Bosje
ORKEST ol v Thomas Bloemen" ’ 27- - ’ 24- -
Sanderling solist: Boris ’ 21,-; pasp. ’ 19,-; JTP-Tip
Berman, piano, ’ 20- - ’ 12,50

’ 17,50- ’ 15,50; pasp

’ 14.50 IÜÜBM BÜfÜWi
BTTtfM (kleine zaal)■JJBèiUèMBMBBBfiUM GILAS TRIO progr Mozart -

(kleine zaal) Debussy - Tsjaikowsky
Première ELLA door ’ 18,50; pasp. ’ 14-
Volkstheater Heerlen; regie:
Jos Prop. ’ 13,50; pasp. I"fWRHB BCT7IFB

Introdans geannuleerd I

(kleine zaal)
ELLA door Volkstheater West Side Story uitverkocht!
Heerlen ’ 13,50; pasp.
/ io.-- TITBI
B7WfM IKfinW (foyer kleine zaal)Mi_UMaa~a\\\\\a%\\\\\\aaaaaaaM CIRCUS SQUARE
COLLEGIUM MUSICUM JAZZBAND’ 8,50; pasp. en
LIMBURG ’ 8,50; pasp. en kinderen tot 14 jaar ’ 6,-;
kinderen tot 14 jaar ’ 6,-; crèche ’ 2,50.
crèche ’ 2.50
mt^_m.______________________________________m^am

____M lul THEO LENARTZ
Performance + opening "Composities voor Igor."
expositie THEO LENARTZ, Openingstijden tijdens
toegang gratis. kassa-uren en voorstellingen.

Openingstijden kassa: ma tm vr. 10 00-15 00 uur.
Za. 10 00-12.00 uur: één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.
Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-6177t0

Tlir ATpRRHN 2laa' Seld'S Vanaf " 10" Verknigbaar en I
■CMI UIDUIa inwisselbaar bij alle nederlandse theaters. I

I

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

f lmLU

REUMABESTRIPNG
MÓÉTDOORGAAN

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

| DIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy

altijd en overal met
zich meedraagt.

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maarde
rest van zijn leven!
De wetenschapprobeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766I t.n.v. DFN, AMERSFOORT

Y_^^F Wijngrachttheater

\ j Rodahal
l^g^^^B^ Kerkrade

Vrijdag 30 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater
MINNA VON
BARNHELM
Westfalisches Landestheater
Entree: ’ 17,50; passen: ’ 12,25

HZaterdag 31 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater

Entree: ’ 17,50; passen: ’ 12,25
Zondag 1 april, 15.30 uur
Wijngrachttheater

Muziek uit de passietijd
'Via Crucis' van Liszt
Entree: ’ 15,-; passen: ’ 10,50

H
Zondag 1 april, 18.00 uur
Wijngrachttheater

- De entreeprijs voor één film
bedraagt ’ 6,-- Twee films kosten ’ 10-- Twee films met etentje
(Spaanse vuurschotel of
paella) slechts ’ 15-

U wordt verzocht telefonisch te
reserveren
Vrijdag 6 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
DER BETTELSTUDENT
Karl Millöcker
Door de 'Stichting Orpheus'
Entree: ’ 30,-; passen: ’ 21-
Zaterdag 7 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
CABARET
'VEER EN VIEF'
'Gein Gezich'
Entree: ’ 12,50; passen: ’ 8,75
Even bellen is voldoende:
045-454141.
Openingstijden kassa: di.-vr.
10-16 u., za. 10-12 u., vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUE ATEDDfIU Verkrijgbaar en inwisselbaar bij
I nCH I CnDUN alle Nederlandse theaters. .

mLimburgsDagblad £
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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.

In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de
Geestelijke Gezondheidszorg, draagt de Stichting Psychiatrisch Centrum
"Welterhof" de zorg voor ambulante-, consultatieve-, semi- en intramurale
psychiatrische hulpverlening in de regio Zuid-Oost Limburg.
Het Psychiatrisch Centrum Welterhof omvat ca. 470 medewerkers en heeft
een capaciteit van 349 bedden, 73 deeltijdbehandelingsplaatsen en ca.
13.000 poliklinische verrichtingen per jaar.

Ten behoeve van de Hoteldienst zoeken wij een

MEDEWERKER RESTAURANT-/KOFFIEPIENST(M/V)
minimaal 12,5 uren per week

TAKEN
Onder de directe verantwoordelijkheid van de assistente hoofd hoteldienst:- Zorgen voor uitgifte van maaltijdcomponenten in het personeels-

restaurant;- mede toezicht houden op een correct aanbod van vuil serviesgoed
aan de "afruimbalie";- bedienen van de kassa;

- de zorg rond de koffie- en theedistributie;- lunches serveren.
Verder:- bereidheid om in te vallen ingeval van afwezigheid van collega's;- voorkomende werkzaamheden zoals: inzet aan voedselverdeelband/verzor'

ging recepties, ontvangsten enz.

AANSTELLINGSCRITERIA- Moet zelfstandig en in teamverband kunnen werken;- is voorkomend, representatief en bereid service te verlenen;- is bij voorkeur in het bezit van het diploma MDGO-CT/gelijkwaardig
of heeft LHNO met ervaring in soort gelijk werk.

ARBEIDSVOORWAARDEN- CAO-Ziekenhuiswezen;- salaris: FWG-functiegroep 20, minimum fl. 2.100,- en maximum
fl. 2.644,- bruto per maand (op full-time basis).

INLICHTINGEN- mevr. K. Laumans, assistent hoofd hoteldienst, toestel 454;- de heer J. van Maanen, hoofd hoteldienst, toestel 455.

SOLLICITATIES
Schriftelijk voor 10 april 1990 te richten aan:
P.C. Welterhof, J.F.Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen, t.a.v. afdeling
Personeelszaken onder vermelding van vacaturenummer 724.

welterhof
I Psychiatrisch Centrums

... . i "*^"^ j

Diversen

Een telefoonbeantwoorder
geeft een rustig vakantiegevoel

vanaf ’ 189,- excl. BTW
Spraakgestuurde beantwoorder ’ 499,-.

met garantie erkend dealer

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58A. Tel. 045-722315

Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Te koop SCHAARWAGEN
op zwenkwielen; 2 tuindeu-
ren; 2 binnenschuifdeuren; 2
Louvre kastdeuren; 2 tui-
melramen; siersmeedijzer
voor raam van 76x54 cm;
pikhouwelen. 04409-1350.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te k. aangeb. witte wastafel

’ 50,-; BUTAGASGEISER

’ 75,-; Zibro Kamin kachel

’ 250,-. 045-253594.
Te k. WASDROGER Ignis i.
z.g.st.; 3-delige grenen kast;
grenen bankstel 3-2-1 mcl.
tafel; tev. kamer en keuken;
hanglamp. 045-457326.

Te k. mooi BED ’350,-,
hanglamp ’ 150,-, K.t.v. met
teletekst Vz jr. oud ’ 750,-.
Te bevragen 045-463698.
Te koop 6 BEWEGINSBAN-
KEN vlg. Dr. Stauffer con-
cept, t.e.a.b. 045-229708.
Te k. bovengr. OLIETANK
1500 I, mcl. pomp, ’350,-.
045-314218.
Nw. MOUNTAIN-BIKE nw.
pr. ’ 1.000,- vr.pr. ’700,-;
stereo-inst. radio, platensp.
en dubb. cass. deck met
spec. rolkast, 1 jr. oud

’ 450,-; Philips spelcomp.
met spellen, ’300,-. 045-
-417551.
Te k. 2 z.g.a.n. C.T.O-4300,
Television-camera I.T.C.
Ikegami voor bewakings-
systeem, lens F1.6, 16 mm.
Vr.pr. per stuk ’ 350,-. 045-
-444294.

Door jonge mass^g
totale ONTSPANNI^
MASSAGE met j

gesprek en (frisdra'")
Eens geweest, u bijl' |
men! Tel. 045-353489>X. '— wr
HORECA opgelet!! te
2-drs. roestvrijstalen
kast, z.g.a.n. afm. 2-2» a
1.45 breed, 97 diep.y
/ 2.500,-. Tel. 045-2'
b.g.g. 04499-1293I_^/PORNOVIDEOCASSÉ^I;
TES te k. va. / 22,50 i
voor/100,-. Stationss' ■#
Sittard. Maastricht, wj
gia 105 (Brusselse r
Ook verhuur. <<jjt
Te k. Mini-cooper owy
len, tevens HERENr
Tel. 04459-1473^_^--<^il
KINDERWAGEN di *j
Teutonia, grijs, 5 rn"
nieuw, ’300,-. kfVflzwart met spiege' cm
goudrand), 3drs. * 3 m
deuren) 3m x 2.20rn,
oud. ’1.100,-. Tel
5511 na 18.00 ""I^-T/fF1

De massage vanTe|NIQUE blijft uniek. 'c /

2__B4BL
Piccolo's in het J-' P^Dagblad zijn groo'
SULTAAT! Bel: 045
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