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MORGEN
brengt het Limburgs

Dagblad de bijlage over de
AMSTEL GOLD RACE.

Zaterdag wordt de 25e
editie gereden door het
Limburgse heuvelland.Een jubileumtocht dus. In

de bijlage wordt
teruggekeken op de eerste
Amstel Gold Race, maar

Worden ook kanshebbers
van dit moment

geportretteerd. Daarnaast
zijn het complete

routeschema en de
volledige deelnemerslijst

opgenomen.

Hummel geen
wethouder

- Rein Hummel
""ordt geen wethouder in Heer-
j:*l- Gisteravond koos het
Plaatselijke CDA voor voortzet-
ÏÏ^g van de coalitie met de. vdA. De Groepering Heerlen-

werd door het CDA ge-
casseerd.

sein5 ein Hummel, voormalig
Kamerlid, trad toe toteze lokale partij, nadat hij bij

'e PvdA zowel op landelijk als°P lokaal niveau niet meer ge-Wenst bleek.

Pc Groepering Heerlen-Noord
gehaalde vervolgens een grote
yerwinning tijdens de verkie-zingen in maart en werd even

poot als de PvdA die fiks ver-kor. Hummel, die veel stem-den trok, was tot gisteren dan
°°k serieus kandidaat voor een""'ethouderspost.

het weer

stfn e?n noorwestelijke lucht-
stah*ning wordt koele en on-

'e ,ucnt aangevoerd.
be^Vankelijk is het wisselend
-"«li *ïkt en kunnen er gemak-
vfth buien ontstaan, waar-

'W s°n»mige met hagel en on-

' Oh.*r de op de dag worden de
I (jk£,artngen breder. De wind

i)0
ait van zuidwest naar

Üeh
r<* west en 's matig en tij-

tiUj Duien V"J krachtig. De
tot dagtemperatuur loopt op

I'sh
xl graden, terwijl hetkwik. 'achts daalt naar 3 graden.,cöAAG:

in' °P: 06.37 onder: 20.43
H,~ilttop: 03.57 onder: 12.02

1n," °P: 06.35 onder: 20.15
! 04.19 onder: 13.20
Iw

Belasting
Sjevardnadze gaf toe dat de kwes-
tie-Litouwen een belastingkan wor-
den voor de relaties met de Ver-
enigde Staten. „Tot nu toe heeft
Washington een politiek van rede-
lijkheid gevolgd. Ik weet niet of dat
in de toekomst ook zo blijft," zei hij.

Gisteren, tijdens een spoedzitting
van het Litouwse parlement, bleek
dat hetKremlin maandag al direct
concrete actie had ondernomen. De
directeur van het regionale gasdis-
tributiecentrum in de naburige re-
publiek Wit-Rusland had een richt-
lijn ontvangen om vanaf 17 april
1990 de leveranties aan Litouwen
drastisch te beperken.

De Litouwse premier Proenskiene
had maandag in een telegram om
een gesprek met Soyjet-leider Gor-
batsjov gevraagd. „We zijn tot een
compromis bereid", aldus Proens-
kiene. Maar die bereidheid, zo bleek
gisteren tijdens de parlementszit-
ting, gaat aanzienlijk minder ver
dan de Sovjet-leiding wil.

Optimisme
De Litouwse president Landsbergis
zei gisteren in het parlement nog
steeds te geloven dat een dialoog
met Moskou mogelijk is. De Li-
touwse leiding baseert zijn optimis-
me hierover op het feit dat in- Gor-
batsjovs ultimatum niet langer de
intrekking van de onafhankelijk-
heidsverklaringvan 11 maart wordt
geëist.

Straaljagers
botsen boven

Karslruhe
KARLSRUHE - Ter hoogte van
Karlsruhe zijn gisteren twee F-18
gevechtsvliegtuigen van de Ca-
nadese luchtmacht op elkaar ge-
botst. Een van de twee piloten
kwam om het leven; de andere
piloot raakte gewond. Hij kwam
met zijn schietstoel op een druk-
ke autosnelweg terecht.

De brandende wrakstukken van
beide straaljagers kwamen ver-
spreid over de hele stad terecht.

Verscheidene auto's raakten
zwaar beschadigd. De brand-
weer vanKarlsruhe moest her en
der kleine branden blussen.
Twee voorbijgangers, een man
en een vrouw, raakten licht ge-
wond.

De materiële schade bleef be-
perkt omdat de toestellen niet in
dichtbewoond gebied terecht
kwamen. Het ene vliegtuig viel
neer in een natuurgebied en het
andere in de buurt van een in-
dustriegebied.

Beide toestellen waren afkom-
stig van een basis bij Rastatt, on-
geveer 40 kilometer ten zuidwes-
ten van Karlsruhe. Over de oor-
zaak van de botsing is nog niets
bekend.

" Een van de twee verongelukte gevechtsvliegtuigen, waar-
van de wrakstukken verspreid over een groot gebied neer-
stortten.

Bush beraadt zich over maatregelen tegen Moskou

Kremlin vermindert
olietoevoer Litouwen
Van onze correspondenten

MOSKOU/WASHINGTON -
De Amerikaanse president
Bush overweegt 'strafmaatre-
gelen' wanneer het Kremlin de
levering van gas aan de Balti-
sche republiek Litouwen dras-
tisch gaat beperken. Bush rea-
geerde gisteren tegenover ver-
slaggevers bij het Witte Huis
op de aankondiging van het
Kremlin dat er fors zal worden
gekort op de gasleveranties
aan Litouwen. Inmiddels
heeft de Litouwse premier me-
vrouw Proenskiene aangekon-
digd dat Moskou vanaf van-
daag de olieleveranties zal be-
perken.

De grote olierafinaderij Mazeikiai
zal in het geheel geen olie meer krij-
gen. Premier Proenskiene gaf een
positieve draai aan de beslissing
van Moskou. „Dit is het begin van
onze vrijheid," zei ze. Sovjetleider
Gorbatsjov had vrijdag de Baltische
republiek, die 11 maart eenzhdig de
onafhankelijkheid uitriep, al ge-
dreigd met een economische blok-
kade.

Bush zei niets over de aard van de
maatregelen waarmee hij Moskou
tot een politieke oplossing van het
geschil met Litouwen wil dwingen,
maar Amerikaanse regeringsfunc-
tionarissen hebben laten doorsche-
meren dat een van de tegenmaatre-
gelen zou kunnen zijn het niet toe-
kennen van de status 'meest be-
voorrechte handelspartner' aan de
Sovjetunie. Deze zgn. MFN-status
houdt onder meer een aanzienlijke
verlaging van importtarieven in.

Vindingrijk
De WIO heeft al eerder gesteld
weinig heil te zien in een herhaling
van de veelal ludieke acties van
1989. De vereniging heeft nog geen
beeld van de beoogde „hardere" ac-
ties, maar vertrouwt op de vinding-

rijkheid van de leden in de regio's.

Door te kiezen voor acties buiten de
instellingen hoopt de WIO de sym-
pathie van het publiek te winnen.
De patiënten mogen geen hinder
van de acties ondervinden. Pas in
het uiterste geval komen acties bin-
nen de instellingen, waaronder sta-
kingen, in beeld. De WIO werkt bij
de acties samen met de verplegers-
bond NMV. Op plaatselijk niveau is
echter ook samenwerking met de
andere bonden AbvaKabo en CFO
mogelijk, aldus een WIO-woord-
voerder.
i -

President verwerpt zwart meerderheidsbewind

De Klerk eist dat
ANC geweld afzweert

KAAPSTAD - President Frederik
deKlerk van Zuid-Afrika heeft gis-
teren uitgehaald naar de anti-apart-
heidsorganisatie ANC en geëist dat
zij 'ondubbelzinnig' de gewapende
strijd opgeeft. In een rede voor de
drie naar ras gescheiden Kamers
van het Zuidafrikaanse parlement
kondigde hij geen nieuwe maatre-
gelen aan om de apartheid te ver-
zachten, waarop parlementariërs en
journalisten de afgelopen dagen
hadden gespeculeerd.

Aan het begin van het vier dagen
durende hegrotingsdebat zei De

Klerk nog eens dat hij uit is op 'een
nieuw en rechtvaardig Zuid-Afrika'
waarin geen apartheid bestaat. Hij
kwam echter niet met voorstellen
om discrimerende wetten af te
schaffen, in tegenstelling tot wat
een aantal Zuidafrikaanse kranten
het afgelopen weekeinde had voor-
speld. De president eiste echter een
'ondubbelzinnige toezegging' van
het African National Congress
(ANC) dat het het blanke minder-
heidsbewind niet langer met ge-
weld zal bevechten.

„Het nieuwe Zuid-Afrika zal toebe-

horen aan het hele volk, het zal vol-
ledige vrijheid, veiligheid en wel-
vaart bieden en het zal niet tenprooi
vallen aan een deel van de bevol-
king," aldus De Klerk. Hh' vervolg-
de: „Wij geloven dat een meerder-
heidsbewind niet geschikt is voor
een land als Zuid-Afrika omdat het
leidt tot overheersing en zelfs tot
onderdrukking van minderheden."

De president verduidelijkte: „Een
meerderheidsbewind is alleen op-
lossing voor wie tot de meerderheid
behoort, maar het bergt grote geva-
ren in zich voor de rechten en waar-

den van minderheden. Wij zijn er-
van overtuigd dat het delen van de
macht op basis van volledige parti-
cipatie van iedereen (gekoppeld
aan) de bescherming tegen over-
heersing het enig werkbare ant-
woord is."

vandaag
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WIO wil nu acties
buiten instellingen

UTRECHT - De vereniging Verple-
genden en Verzorgenden In Op-
stand (WIO) zal vanaf eind deze
maand buiten de zieken- en ver-
pleeghuizen en zwakzinnigenin-
richtingen actie voeren. Met onder
meer blokkades en het verstoren
van vergaderingen wil de WIO
aandacht vragen voor de eis van 8
procent voor de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden in het zieken-
huiswezen.
Dit heeft de WIO gisteravond mee-
gedeeld. De onderhandelingen over
een nieuwe cao zijnvorige week af-
gebroken. De werkgevers hebben
hooguit 3 tot 3,5 procent ruimte te
bieden, terwijl de meeste bonden 6
procent ruimte eisen, waarvan 4
procent voor loonsverhoging. De
bonden beginnen ook eind deze
maand met acties.

Startpunt van de acties van de
WIO moet een landelijke demon-
stratie op 26 april in Den Haag wor-
den, ondersteund- door het draaien
van zondagsdiensten in de instellin-
gen. Daarna is het initiatief aan de
regionale actiecomités.

Politie bevrijdt
ontvoerd meisje

ROME - De Italiaanse politie heeft
gisteren de 8-jarige Patrizia Tac-
chella bevrijd, die tweeeneenhalve
maand geleden was Ontvoerd. Het
meisje, dochter van eeh van de
grootse sportkledingfabrikanten
van Italië, werd vastgehouden in
een villa in de buurt van Genua. Bij
de inval in de villa zijn zeker drie
ontvoerders gearresteerd. Er vielen
geen gewonden en er werd niet ge-
schoten. De ontvoerders zouden
ruim 60 miljoen gulden losgeld voor
het meisje hebben geëist. Minister
Gava van Binnenlandse Zaken zei
dat er niets was uitbetaald.

sport

" Roda JC zoekt
versterking in
Tsjechoslowakije
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Gullit klaar
voor rentree

LEUVEN - De Belgische chirurg
Martens heeft gistermiddag beves-
tigd wat eigenlijk al als zeker werd
beschouwd: Ruud Gullit mag weer
voetballen. De Nederlander sprak
bijna een uur met Martens, die in
aanwezigheid van Milan's clubarts
Mario Tavana en haptonoom Ted
Troost geen afwijkingen meer aan
het gewricht constateerde.
Met de goedkeuring van de gekwet-
ste knie is de weg voor Gullit vrij
om op korte termijn zijn rentree te
maken bij zyn club AC Milan. Bo-
vendien staat deelneming van Gul-
lit aan de WK vrijwel niets meer in
de weg.

" Zie verder pagina 19

Libanees voor
37ste keer

land uitgezet
HENGELO - De Hengelose politie
heeft afgelopen weekeinde een 26-
-jarige Libanees bij Roosendaal de
grens met België overgezet. De man
verklaarde dat het de 37ste uitzet-
ting uit ons land was. Hij stelde dat
deze uitzetting zeker niet de laatste
zou zijn.
De eerste keer was in 1987 nadat zijn
asielaanvraag niet was ingewilligd
en hij derhalve geen verblijfsver-
gunning kreeg. De Libanees wilde
zich vanuit België in ons land vesti-
gen en dat is de reden waarom hij
ook telkens weer de Belgische
grens wordt overgezet.

„Nederland is een fijn landen ik wil
hier graag wonen," verklaarde de
vloeiend Nederlands sprekende Li-
banees tegenover depolitie. Die had
hem slapend in een portiek aange-
troffen. Twee agenten van het Hen-
gelosekorps brachten hem weg, na-
dat hij eerst een goede maaltijd
voorgeschoteld had gekregen.

'Gelijkwaardig'
De Klerk concludeerde dat dit in-
houdt dat iedere volwassen Zuid-
afrikaan een 'gelijkwaardige stem'
krijgt. Hij legde echter niet uit hoe
voorkomen kan. worden dat de
zwarten, de overgrote meerderheid
van de Zuidafrikaanse bevolking,
de macht in handen krijgen. Preto-
ria blijft erbij dat het nieuwepolitie-
ke bestel van Zuid-Afrika in onder-
handelingen gestalte moet krijgen,
aldus De Klerk en hij kondigdeaan
dat hij in het overleg met de ANC-
leiding begin mei zal herhalen dat
zij de gewapende strijd moet afzwe-
ren. Het ANC eist dat er een 'één-
man-één-stem'-systeem wordt inge-
voerd. De organisatie heeft steeds
verklaard dat het de apartheid ge-
wapend zal bestrijden tot een demo-
cratische toekomst verzekerd is.

(ADVERTENTIE)
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-1 in Maastricht '

Gratis Staatslot. Maak kans op een half miljoen.
By aanschaf van 300,- Extra "meubeP'tijden.
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KIJK I
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VIERDE RONDE
lET

AH LETTERSPEL
Speel mee voor de hoofd-

prijs en kijk vanavond naarde
bekendmaking van de begirv
en eindletter van de vierde
ronde.

Nederland 1 in het Ster-
blok na het journaal van
19.00 uur en op RTL-Veroni-
querond 17.57 uur.
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Dag en nacht
kinderopvang

bij politie



Duurzaam
Wij moeten streven naar een andere,
duurzame welvaart, maar ook naar
een betere verdeling van die wel-
vaart. Is nu het streven om de wel-
vaartskloof tussen de minima en an-
deren te verkleinen goed of slecht
voor het milieu? Je zou dan eerst
moeten weten in hoeverre het con-
sumptiepatroon van minima mi-
lieubelastend is. Dit uiteraard in
vergelijking met het consumptiepa-
troon van andere groepen. Uit de
gegevens van de CBS-Budgeton-
derzoeken kan hieromtrent iets
worden afgeleid.

middelde huishouden. Voor zover
er een verband bestaat tussen con-
sumptie en milieubelasting lijkt het
er op, dat huishoudens met een mi-
nimuminkomen het milieu veel
minder belasten.
De laagste inkomensgroep moet re-
latiefmeer uitgeven voor het wonen
dan het gemiddelde huishouden.
Die ongunstige verhouding is tus-
sen 1982 en 1987 nog vergroot. De
welvaartskloof is dus toegenomen.
De laagste inkomensgroep besteedt
veel minder aan de auto. Ook uit an-
dere onderzoeken komt duideljk
naar voren, dat het autobezit en het
autogebruik bij mensen met een
laag inkomen veel lager ligt. Wat de
auto betreft kan worden gesteld, dat
huishoudens met een minimumin-
komen in ieder geval veel minder
milieuvervuiling veroorzaken. Hier-
bij moet wel worden aangetekend
dat een autokilometervan een huis-
houden uit de laagste inkomens-
groep in het algemeen meer milieu-
belastend kan zijn. Men heeft im-
mers weinig geld en wil toch auto-

rijden. Dit gebeurt dan vaak in
oudere, goedkope en slecht afge-
stelde auto's. Is hier niet het te lage
inkomen oorzaak van een relatief
hoge milieubelasting?
Hoe hoger het besteedbaar inko-
men des te hoger is de belasting van
het milieu als gevolg van energie-
verbruik, autogebruik en afvalpro-
duktie. De hoogte van het besteed-
baar inkomen bepaalt tevens de mo-

1982 1987
Totale bestedingen gemiddeldper huishouden f 33.971 36.432
Totale bestedingen laagste (10%) inkomensgroep 17.182 18.088
Uitgaven woning(huur, verwarming, verlichting) 7.881 8.634
gemiddeld per huishouden
Uitgaven woning(huur, verwarming, verlichting) 4.880 5.643
laagste (10%) inkomensgroep

Uitgaven auto gemiddeldper huishouden 2.616 3.242
Uitgaven auto laagste (10%) inkomensgroep 739 904

De totale consumptie per jaar is
voor de laagste inkomensgroep
slechts de helft van die van het ge-

gelijkheden om een milieubelas-
tend consumptiepatroon om te bui-
gen in een milieuvriendelijk con-

sumptiepatroon. Spaarlampen (bij-
voorbeeld) zijn op de lange duurwel
voordeliger, maar mensen met een
minimuminkomen hebben geen
geld om dieaan te schaffen.

Kinderopvang
Naar aanleiding van artikelen
met betrekking tot gesubsi-
dieerdekinderopvang wil ik nu
reageren. Is het niet vreemd
dat de overheid spreekt van
werken wanneer anderen je
kinderen opvangen, maar wan-
neer je je eigen kinderen op-
vangt niet? De (meestal) vrouw
wordt gedwongen werk te zoe-
ken en de kinderen door ande-
ren te laten opvangen, die dat
wèl als erkend werk mogen
doen?

Is het nietvreemd datdie ande-
ren daarvoor loon ontvangen
en subsidie terwijl die datwerk
maar 8 uur per dag, 5 dagen in
de week doen en de ouder 12-

16 uur per dag, 7 dagen in de
week? Wordt het niet tijd dat
ook ouders uit de pot voor kin-
deropvang geld krijgen, te-
meer daar zij vaak van slechs
één inkomen rond dienen te
komen, en de tweeverdieners
met gesubsidieerde kinderop-
vang door derden, bevoordeeld
zijn?
„Werken met behoud van kin-
deren" noemde minister Hedy
d'Ancona het. Dat hebben
ouders al van den beginne ge-
daan; tot behoud van kind en
maatschappij. Maar dat is niet
wat zij bedoelt. Waar zij op zint
gaat juist ten koste van het
kind. En zo ook van de maat-
schappij.

DEN HELDER F.J.L. Zegers

'gastgesprek'
ln de rubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen
op bepaalde gebieden de ruimte om hun visie op
een actuele zaak te geven. Vandaag schrijft Wim
de Heer, lid Provinciale Staten voor
Groen Links/PPR, over het milieubeleid en de
mogelijke gevolgen daarvan voor de inkomens
van de minima.

Roda JC 4
Langs deze weg wil ik mijn onge-
noegen uiten over het vertoonde
spel van Roda JG van de laatste we-
ken.

Ondanks de hoge klassering gedu-
rende de hele competitie ben ik
bang dat we aan het eind van derit
weer met lege handen staan. Dit zou
dan puur een gevolg zijn van de
slechte mentaliteit.
Hoe is het mogelijk dat men tegen
PSV, Twente en Ajax wel goede
wedstrijden kan voetballen en te-
gen mindere ploegen, zoals Den
Bosch, en Fortuna, compleet faalt.
Jan Reker houdt na zulke wanpres-
taties de spelers zelfs nog een hand
boven het hoofd.

In de wedstrijden tegen Fortuna en
Den Bosch zie je dan ook totaal
geen reactie van de heer Reker
langs de lijn.
Alleen bij wedstrijden die goed ver-
lopen, springt hij wel eens op, als er
een doelpunt valt. Dit irriteert niet
alleen mij.
Verder wil ik nog kwijt dat de spe-
lers, zolang deze competitie bezig is,
enkel met Roda JC bezig dienen te
zijn.
Na twee a drie goede wedstrijden
denken ze al aan een topclub, waar
ze heen willen.

Ik hoop dat mijn bange vermoeden,
dat wij weer achter het net vissen,
niet uitkomt, want dit Roda JC
hoort op de derde plaats.
KERKRADE P. Erkens

Subsidies
Overigens moet worden opgemerkt,
dat een verhoging van het mini-
muminkomen met 15% niet auto-
matisch leidt tot een evengrote ver-
hoging van het besteedbaar inko-
men, vanwege het verminderen of
wegvallen van kostprijsverlagende
subsidies (zoals huursubsidie).
Als er niets wordt gedaan om het
consumptiepatroon te veranderen
dan zal een verhoging van het be-
steedbaar inkomen van huishou-
dens met een minimuminkomen
kunnen leiden tot meer milieubelas-
ting. Los van het wel of niet verho-
gen van het besteedbaar inkomen
van minima is het absoluut noodza-
kelijk het consumptiepatroon aan te
passen om de aarde ook op lange
termijn enigszins leefbaar te hou-
den. Het autogebruik moet dras-
tisch worden beperkt, evenzo het
energieverbruik en het goedere-
naanabod zal drastisch moeten ver-
anderen. Al deze maatregelen zullen
het leven duurder maken. Zonder
extra compensatie zouden de mini-
ma dan tot een welvaartspeil terug-
zakken, dat helemaal onaanvaard-
baar is.
Om een milieubelastend consump-
tiepatroon om te buigen in een mi-
lieuvriendelijk consumptiepatroon
is voor de minima een extra verho-
ging van het besteedbaar inkomen
noodzakelijk om het huidige lage
welvaartspeil te kunnen handha-
ven. Daarnaast moet de kostprijs-
verhogende Groentax worden aan-
gewend om de dan ontstane koop-
kracht op peil te houden. Op deze
wijze behoeft het verbeteren van de
positie van de minima geenszins in
strijd te zijn met het door Groen
Links voorgestane milieubeleid.

recept
Ham-preiragoût
met roomkaas
Benodigdheden: 500 g prei, zout,
30 g boter, 30 g bloem, 2 dl melk, Vi
bouillontablet, 1 pakje roomkaas,
100 g fijngesneden achterham, pe-
per en ragoütbakjes.

Snij de prei in dunne ringen, was
zeer grondig en laat ze daarna goed

uitlekken. Kook de groente onge-
veer 10 minuten in water met een
snufje zout. Laat daarna ook weer
goed uitlekken.
Smelt de boter, voeg dan de bloem
toe en schenk er scheutje voor
scheutje en onder voortdurend
roeren de melk bij tot, een gladge-
bonden saus is ontstaan. Los het
bouillontablet op in die saus.
Laat de in stukjes gesneden room-
kaas langzaam in de saus smelten,
voeg daarna de ham en de preirin-

gen toe en breng het geheel op
smaak met zout en peper. Serveer
goed doorgewarmd in ragoütbak-
jes.

TIP: Dit gerecht kan ook als voor-
gerecht dienen of bij de lunch ge-
serveerd worden. Verdeel de ra-
gout dan wel over vier grote pastei-
bakjes.

hub meijer

in gesprek

Meer geld voor minima noodzaak
Peter Lankhorst (lid Tweede Kamerfractie Groen Links) stelt,
dat Groen Links de belofte aan de minima om hun inkomen
met 15 procent op te trekken moet latenvallen.Dit zou in strijd
zijn met het door Groen Links voorgestane milieubeleid. Poli-
tieke commentatoren hebben dit een moedig standpunt van
Lankhorst genoemd, een voorbeeld voor anderen. De redene-
ring is: als je echt iets wil doen voor het milieu dan moet er
minder geproduceerd en geconsumeerd worden. Dan moet je
af van de 'als-maar-meer-filosofie.

Ik ben van mening, dat Groen Links
de eis van 15 procent méér voor de
minima moet handhaven. Dit be-
hoeft geenszins in strijd te zijn met
het milieubeleid, dat Groen Links
voorstaat. Ik zal dat beargumente-

De PvdA heeft de welvaartskloof
die er tussen de minima en de rest
van de samenleving bestaat geac-
cepteerd en probeert nu de'koppe-
ling in stand te houden, opdat de
kloof niet groter wordt. Groen
Links wordt verweten de minima
iets te beloven, dat niet kan worden
waargemaakt. „Een schreeuw in de
nacht", noemt Van Mierlo het. Wij
mogen ons niet laten ompraten door
het economisch-technocratische ar-
gument dat het niet betaalbaar zou
zijn. Ook het milieubeleid mag geen
alibi zijn de eis van 15 procent te la-
ten vallen.
Ik ben in het algemeen nogal prag-
matisch ingesteld. Toch vind ik dat
wij voor die door anderen onhaal-
baar geachte eis moet blijven vech-
ten. Ik wil geen genoegen nemen
met een samenleving, waarin een
grote welvaartskloof bestaat tussen
verschillende groepen. De één moet
elke maand de laatste gulden drie
keer omdraaien om te kiezen tussen
melk en limonade; de ander vraagt
zich af of de krokusvakantie in de
skigebieden (met te weinig sneeuw)
moet worden doorgebracht of op
Mallorca. Verschillen tussen inko-
mensgroepen zijn acceptabel, maar
deze verschillen absoluut niet.

# Zonder extra compensatie bestaat het gevaar dat de minima op een onaanvaardbaar laag
welvaartspeil terecht komen. In mei vorig jaarwerden acties gehouden, zoals hier in Amster-
dam, waarbij hogere uitkeringen werden geëist.

Autorijden

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

De moderne heks is de automobi-
list, aldus Maij-Weggen en Hans Al-
ders. Er is een soort vervolging
gaande van de autobezitters, waar-
onder eveneens 'de kleine man die
lang krom gelegen heeft om een
tweedehands auto te kunnen ko-pen. De automobilist wordt open-
lijk door dit ministerpaar uitge-
maakt voor de grootste vervuiler die
er bestaat. Onder het mom van 'de
vervuiler betaalt' moet men, boven
dewegenbelasting (die voor dit doel
slechts ten dele wordt gebruikt) de.ongeveer 80 procent hoge brand-
stofbelasting betalen, en verder
Deel 111, parkeerbelasting en even-
tuele boetes.
Voorts moet de automobilist straks
opdraaien voor het zogenaamde re-
kening-rijden, de tolheffing en de
spitsuurheffing. Bovendien wordt
straks het centrum van de stedenaf-'
gesloten, waardoor 'boodschappen
doen' er niet meer bij is. (Krijgen
slecht ter been zijnde personen een
ontheffing?).
Deze bewindslieden blijven echter
zelf wèl autorijden, mét chauffeur.
Hoe lang zullen de automobilisten
dit alles nog slikken?
HERKENBOSCH John Scharis

Winkels
Hier een reactie op het lang^l
open houden van de winkels. "fl
gene die dit weer heeft uitgeVo»'j
den is niet goed snik of h#"
smeergeld ontvangen van "e
grootwinkelbedrijf. ledere
heeft tijd genoeg om te winkel^,
Men werkt gemiddeld 36 tot*|
uur, en de winkels zijn 52 UTJopen. In de tijd die overblijftK*|
er heel wat worden gekocht in *ji
winkels.

De ambtenaren hebben gemak^
lijk beslissen. Zij hebben ook ne%
een vrije zaterdag, worden bet£l'
betaald en zijn veel vroeger thu*H
Het winkelpersoneelwerkt tot zt)
uur, moet daarna de zaak poetsj
of opruimen (de ambtenaar do*F
het licht uit en is klaar) zodat Jüzeker nog een half uur onbetaa'
werk bij komt.
Het verschuiven van vijf naar i
uur op zaterdag is helemaal bc'(chelijk. Het weekeinde is sowiê?
al zo kort.
De acties van de FNV zijn niet'
zeer tegen de wijziging van 'Winkelsluitingswet gericht, mV
om meer zieltjes te winnen, *.
extra geld in hun kas bref*|
Daarvoor wordt deze gelegenhjj
gauw aangegrepen, maar voor JJwinkelpersoneel dat zich hierVJgek laat maken betekent dit *j
een loonsverlaging van enj^
procenten door de maandelij)*'.
premie, waarvoor men bijna m'
terug krijgt. Alleen krijgen de"
ren van de bond nog vettere sa'
rissen!
HEERLEN H.Geerli-1*

Oplossing van gisteren
KANDIDAAT
W T O
I-STÈEK-
N-KAMER-*
I'RER-D A R H
-EL BE'
AUTO-ABEI
L-EDELE -
A-REBEL-?
R R - .. - ï
METROPOOL

puzzel van de dag

FIGUURPUZZEL 2
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti- 3
caal woorden van navolgende betekenis 4
verkregen kunnen worden:
1. stekelharig paard met een bles;

inwoner van zekere Nederlandse Pr"l
ciale hoofdstad;
meteorologie;
klagend (muziek); ' ■ J
5. hard en taai houtsoort van &]

boom.
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'tCaribische gebied
ligt even tussen de

Roulettetafels en de
Jackpotclub.

Van 18 april tot 4 mei verkeren de Holland Casino's
in Caribische sferen.

Aan de barkunt u dan genieten van aantrekkelijk geprijsde
tropische longdrinks en cocktails. Terwijl u in het restaurant

een culinair reisje door het fV?
Caribische gebiedkunt maken. /Cs \ 11
Want daar hebben we een l/i\ r~it-^
specialemenukaart. 1 I \ /—jL-j

ledere dag vanaf 14.00 uur \| fff Jl \
kunt u zich tussen de Roulette- \ w >^//
tafels en deJackpotclub duseven \ \A/ /
in de Caribbean wanen. <^~,<\ r-v*^>

-Holland
Casino's

In deHollandCasino'skom jeogentekort.
HOLLAND CASINO'S: AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN- VALKENBURG- ZANDVOORT.

LEEFTUD MINIMAAL 18 JAAR, CORRECTEKLEDING EN GELDIGLEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT

2
Hmburgs dagblad

de kleine postruiter panda en qwzl van bl



Kabinet trekt 90 miljoen extra uit voor akkerbouw

Ontevreden boeren
handhaven acties

Van onze parlementaire redactie

[j-'N HAAG - De boerenorganisaties zijn ontevreden over het
esluit van het kabinet om tot 1994 in totaal negentig miljoen, -den extra uit te trekken voor de akkerbouw. De voor mor-
j?&aangekondigde acties gaan gewoon door. De boeren zullen

"j Verschillende provinciehuizen demonstreren. Op het Bin-
willen de akkerbouwers hun grieven nogmaals ken-

?ar maken, vooral met het oog op het overleg dat de Tweede
die dag met minister Braks (Landbouw) zal hebben.

j°°rdvoerder Dijkstra Van het ac-
i

comité van de akkerbouwers,. 6rnt de negentig miljoen gulden
\** de vier jaar 'teleurstellend, een
l * " Volgens hem 'is minstens hon-
i r(l miljoen per jaarnodig. Van de
jJSr de akkerbouwers gewenste
l hoging van de graanprijzen
I*^t weinig terecht, zo concludeer-,
0 hij. De negentig miljoen wordt|j°ral besteed aan akkerbouwers
i hun bedrijf opheffen, kritiseer-
I hij het besluit van het kabinet.

Voorzitter G. Doornbos van het
Landbouwschap meent dat het ka-
binet 'kruimelwerk' aflevert. 'On-
duidelijk' is wat de Nederlandse re-
gering in Brussel en tijdens de-ko-
mende EG-top in Dublin nog wil
doen voor de akkerbouwers. De na-
tionale maatregelen zijn onvoldoen-
de, aldus Doornbos. Ook hij becij-
fert dat tenminste honderd miljoen
gulden per jaar nodig is. Doornbos
is er ook niet over te spreken dat het
kabinet weinig doet aan het peil van
de graanprijzen. De drie procent
stijging die Braks reëel acht, valt
volgens Doornbos weg tegen de
automatische daling van de prijs,
die ook drie procent bedraagt.

Dit jaar wil het kabinet voor de ak-
kerbouw tien miljoen extra beste-
den en vanaf 1991 twintig miljoen
gedurende vier jaar. Het bedrag
moet helemaal worden gedekt uit te
verwachten ontvangsten uit Brus-
sel. Het kabinet is zeker van EG-
ontvangsten voor in totaal tien tot
elfmiljoen gulden per jaar. Voor het
lopende jaar is dat voldoende, maar
voor de periode tot en met 1994
moet jaarlijksnog eens tien miljoen
uit Brussel komen. Dat kan alleen
als meer akkerbouwers overgaan
tot bedrijfsbeëindiging of braakleg-
ging van landbouwgronden.

Ter Beek wil
meerburgers in

hoge functie
bij Defensie

M HAAG - Minister Ter Beek* Defensie wil geleidelijk aan
L6er burgers leidinggevende func-
| s geven, vooral bij de uitvoerende
Lasten. Dat is een van de maatre-
j/er> waarmee Ter Beek hoopt een

te maken aan het gevoel van
J^erstelling bij burgerambtena-
l!'n het defensie-apparaat ten op-
Ijjhte van hun militaire collega's.
J heeft dat gisteren in een brief

de Tweede Kamer geschreven.

J[ Beek reageert in zijn brief op
k; advies uit november vorig jaar
ijlde Maatschappelijke Raad voor

(MRK) over de ver-
Lading tussen burger- en militair
Pspneel bij het ministerie van De-
t)se- Hij kondigt in de brief aan
k een of meer burgerambtenaren
tJenomen zullen worden in de staf
jf.de Inspecteur-Generaal van de
L ljgsmacht. Vanuit die functie
L^en ze controle uitoefenen op
lij. heleid ter verbetering van de po-e van de burgerambtenaren.

tj]. °eek is het eens met de aanbe-
L-ng van de MRK dat voorkomen

"«
Worc*en datbij voorbaat alvast

($. dat bij een bepaalde afdeling
rL Militair de chef is en een burger

s plaatsvervanger. Ter Beek
Hj.?t pok dat het plaatsen van een
{5 '*air op een burgerfunctie terde-
l beargumenteerd moet, kunnen. rden.

Commissie
De minister reageerde met zijn stel-
lingname, die gisteren ook in een
brief aan de Tweede Kamer is ge-
zonden, op de voorstellen van de
Commissie van Goede Diensten. De
leden van die commissie, oud-mi-
nister De Koning en de commissa-
rissen van de koningin Wiegel en
Meijer, deden een groot aantal aan-
bevelingen om de noodlijdende ak-
kerbouwsector te helpen. De analy-
ses van de commissie worden door
Braks gedeeld, maar de meeste van
de voorgestelde maatregelen zijn
voor het kabinet 'een onbegaanbare
weg.

De minister erkent dat meer moet
worden gedaan aan produktiebe-
perking, maarkan de akkerbouwers
niet tegemoet komen. Aanvankelijk
had het kabinet voor ruim 360 mil-
joen gulden uitgetrokken voor
steun aan de akkerbouw tot en met
1994. De negentig miljoen uit Brus-
sel komen daar nu bovenop.

binnen/buitenland

Smokkel helpt
Derde Wereld bij

maken kernwapens

- Smokkel speelt
rol in de uitbreiding

?" het aantal kernwapens in Derde
'ereldlanden. Volgens een rapport
y*l een Amerikaans onderzoeksin-
J'uut, het Carnegiefonds voor in-
Sationele vrede, maakt met name
JBondsrepubliek en in toenemen-
F mate China zich schuldig aan
J* illegale handel. Het gaat om le-

aan Pakistan, India, Ar-
kttinië, Brazilië en Irak.

I e rol van Westduitse burgers en
f?* a's is verontrustend. Bovendien'het aannemelijk dat de laksheid
r ll de Westduitse exportcontro-
f**rs belangrijk heeft bijgedragen
l*het probleem," stelt het rapport,

dat gisteren werd gepubliceerd.
De Chinezen hebben India en Ar-
gentinië aan nucleair materiaal ge-
holpenvia een Westduitse makelaar
die op zijn beurt weer handelde via
een Zwitserse tussenpersoon om
Westduitse exportwetten te ontdui-
ken, ontdekten de onderzoekers. Zij

dringen er bij Bonn op aan dat ex-
portwetten worden aangescherpt en
de straffen op illegale nucleaire han-
del worden verzwaard. Ook moet er
een internationale regeling komen
om landen die herhaaldelijkzijn be-
trokken bij deze handel te kunnen
straffen, menen zij.

Volgens Leonard Spector, die het
onderzoek heeft geleid, zouden de
kernwapenmogelijkheden van Pa-
kistan, India, Argentinië en Brazilië
niet zover zijn ontwikkeld als in de
jarentachtig de export beter was ge-
controleerd- Deze controles zijn ook
nodig om de ambities op dit vlak
van Irak, Iran, Libië en in minder
mate Noord-Korea in te dammen,
meent hij.

Overigens staan de ontwikkelingen
in Irak, datwordt verdacht van aan-
koop van onderdelen voor kernwa-
pens, nog in de kinderschoenen,
constateren de Amerikaanse onder-
zoekers. Bagdad is nog vijf tot tien
jaar verwijderd van de mogelijke
productie van kernwapens, stellen
zij.

Populariteit Walesa sterk gedaald

Jaruzelski ziet geen
reden nu af te treden
WARSCHAU - President Wojciech
Jaruzelski van Polen zal mogelijk
aftreden na nieuwe parlementsver-
kiezingen, maar overweegt niet om
zich nu al terug te trekken. Dat heeft
Slawomier Witek, woordvoerder
van de voormalige communistische
partijleider, gisteren in Warschau
verklaard.

Volgens Witek is Jaruzelski 'realis-
tisch over zijn toekomst' en is hij er
niet op uit om 'per se' zijn presiden-
tiële termijn van zes jaar, die vorig
jaarjuli inging, vol te maken. „Maar
anderzijds bestaat er voor de presi-
dent ook geen reden om op dit mo-
ment af te treden. De samenwer-
king met regering en parlement ver-
loopt in goede harmonie," aldus Wi-
tek.

Hoewel de eerstkomende volledig
vrije parlementsverkiezingen staan
gepland voor 1993, zullen de Polen
naar verwachting al volgend jaar
naar de stembus worden geroepen.

Reactie
De woordvoerder van Jaruzelski
deed zijn uitlatingen in reactie op
verklaringen van Lech Walesa, de

leider van Solidariteit, die zich vori-
ge week aandiende als presidents-
kandidaat. Walesa viel Jaruzelski in
een vraaggesprek met de regerings-
krant Rzecpospolita fel aan. Hij
noemde Jaruzelski een incapabele
president die communistische ma-
nagers de gelegenheid biedt het
land leeg te roven. Volgens Walesa
vereist de huidige situatie een presi-
dent die niet wordt belast door een
communistisch verleden.

Overigens is de populariteitvan Wa-
lesa in Polen sterk teruggelopen. De
aan Solidariteit verbonden krant
Gazeta Wyborcza publiceerde giste-
ren de uitkomsten van een in maart
gehouden opinie-onderzoek waar-
uit blijkt dat Walesa sinds novem-
ber vorig jaar 34 procent aan aan-
hang heeft ingeboet.

Na premier Tadeusz Mazowiecki, de
katholieke kerk en het parlement
neemt Walesa de vierde plaats in op
de ranglijst van populaiije 'institu-
ties.

FNV/CNV: verhaal
WIR-tegenvaller
op bedrijfsleven

UTRECHT - De vakcentrales FNV
en CNV vinden dat de overheid de
onverwachte hoge miljarden-tegen-
valler bij de WIR op het bedrijfsle-
ven moet verhalen. CNV-voorzitter
H. Hofstede pleit voor een tijdelijke
verhoging van de vennootschapsbe-
lasting, maar de FNV vindt dat een
te algemene maatregel. De goeden
zouden dan onder de kwaden moe-
ten lijden, aldus de FNV gisteren.

De Federatieraad van de grootste
vakcentrale verklaarde in reactie op
de kaderbrief van ministerKok van
Financiën al het 'vanzelfsprekend'
te vinden dat de werkgevers wor-
den aangeslagen voor de budget-
overschrijding in de Wet op de In-
vesterings Rekening. Dat geldt te
meer nu minister Andriessen van
Economische Zaken heeft bekend
gemaakt dat het bedrijfsleven nog
aanspraak kan maken op een aftrek
van 4,6 miljard gulden aan investe-
ringspremies, 3 miljard meer dan in

de kaderbrief was gemeld

Het CNV acht een diepgaand onder-
zoek naar de overschrijding noodza-
kelijk. „Elke zichzelf respecterende
Tweede Kamer kan deze miljarden-
overschrijding niet zonder actie la-
ten passeren," aldus het CNV. Be-
halve het tijdelijk verhogen van de
vennootschapsbelasting wil het
CNV ook subsidies voor grote on-
dernemingen aanpakken, bij voor-

beeld op het gebied van technolo-
gie.

De fractie van D66 in deTweede Ka-
mer vindt evenals de fracties van
PvdA en CDA dat het bedrijfsleven
zelf moet opdraaien voor de nog te
verwachten extra tegenvaller van
drie miljard gulden bij het toeken-
nen van WIR-premies. Waar PvdA
en CDA echter al verschilden over
de beste methode om het bedrijfsle-

ven te laten bijdragen, komt D66
nog met een derde variant. De De-
mocraten kiezen voor een tijdelijke
verhogingvan de vennootschapsbe-
lasting.

D66 voelt niets voor het CDA-voor-
stel om ter compensatie van de ex-
tra WIR-uitgaven te bezuinigen op
technologie-subsidies voor het be-
drijfsleven. Dat zou onverstandig
zijn in verband met het gevaar van
achterstand op het buitenland, al-
dus D66.Compensatie in de premie-
sfeer, zoals door het PvdA-Kamer-
lid Melkert bepleit, vindt D66 ook
niet voor de hand liggen omdat juist
kapitaalsintensieve bedrijven het
meest geprofiteerd hebben van de
WIR. Bovendien leidt premieverho-
ging tot stijging van de arbeidskos-
ten, waardoor de werkgelegenheid
in gevaarkomt, zo menen de Demo-
craten.

" Zie ook pagina 5

Activist Ralph
Abernathy
overleden

ATLANTA - De zwarte baptisten-
predikant Ralph Abernathy, die in
de jaren 60 aan de zijde van zijn
vriend Martin Luther King voor ge-
lijkerechten voor kleurlingen in de
Verenigde Staten streed, is gisteren
op 64-jarige leeftijd in een zieken-
huis in Atlanta gestorven.

Abernathy werd op 23 maart in de
kliniek opgenomen. Er is niet be-
kendgemaakt waaraan hij is overle-
den. De activist, zelf kleinzoon van
een slaaf, heeftzijn leven gewijdaan
de strijd voor gelijke rechten van
zwarten in de VS. Na de moord op
King in 1968 nam Abernathy de lei-
ding van de Soutern Christian Lea-
dership Conference op zich, de bur-
gerrechtenorganisatie diehij in 1957
met andere geestelijken oprichtte.

Servië vraagt
opheffing van
noodtoestand

in Kosovo
BELGRADO - De Servische autori-
teiten hebben de centrale regering
in Belgrado verzocht de noodtoe-
stand in de provincie Kosovo op te
heffen, nu de politie daar geheel on-
der Servisch bestuur is gesteld.

Servië had vorige maand al laten
weten dat een eind zou worden ge-
maakt aan de zelfstandigheid van
de politiemacht van Kosovo, omdat
die zich afzijdig zou hebben gehou-
den bij de demonstratiesvan de Al-
banese bevolking in de provincie.
De Albanese inwoners van Kosovo,
die 90procent van de bevolking vor-
men, hebben herhaaldelijk gede-
monstreerd uit protest tegen het feit
dat Servië de autonomie van de pro-
vincie ongedaan probeert te maken.
Een van de maatregelen die Servië
heeft getroffen is de instelling van
een gedeeltelijke noodtoestand in
maart vorig jaar.

Giftig voedsel:
aantal doden al
tot 150 gestegen

LUCKNOW - In de noordelijke In-
diase stad Lucknow zijn minstens
150 mensen die zondag een bruiloft
hadden bijgewoond door voedel-
vergiftiging om het leven gekomen,
zo heeft het Indiase persbureau PTI
gisteren gemeld.

De slachtoffers moesten naar zie-
kenhuizen vervoerd worden nadat
zij ziek waren geworden van het
eten van een broodgerecht. Volgens
het persbureau was het meel waar-
mee het brood was gebakken vergif-
tigd met fosfor. Naar nu is gebleken
zijn maandag 80 van de deelnemers
aan het feest overleden; gisteren
stierven nog eens 70 mensen. Aan
huwelijksceremionieën in India ne-
men vaak hele dorpen deel.

puntuit
Executies

Zuid-Korea heeft gisteren ne-
gen moordenaars geëxecu-
teerd. Zeven gevangenen wer-
den opgehangen in een gevan-
genis in Seoul, één in de stad
Taegu en één in Pusan in hét
zuidoosten. De meesten had-
den zich niet alleen aan moord,
maar ook aan verkrachtingen
en gewapende overvallen
schuldig gemaakt.

Televisie
Langdurig televisiekijken
maakt kinderen in de Ver-
enigde Staten dik en geweldda-
dig. Dit heeft de Amerikaanse
Academie voor Kindergenees-
kunde maandag in haar blad
gemeld. Amerikaanse kinderen
besteden, afgezien van slapen,
de meeste tijd aan televisiekij-
ken. De ouders wordt geadvi-
seerd het televisiekijken van
hun kinderen te beperken tot
één a twee uur per dag.

Videofilm
Minister D'Ancona (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur)
heeft gisteren in Den Haag de
eerste exemplaren van een se-
rie nieuwe videobanden voor
geestelijk gehandicapten in
ontvangst genomen. De serie is
geproduceerd door KLOS-tv
(Kleine Omroep Stichting). In
de videofilms spelen acteurs si-
tuaties over onderwerpen die
(ook) geestelijk gehandicapten
bezighouden zoals sport, dood-
gaan, angst, vriendschap en
dieren.

Schildpadden
Mexico moet een einde maken
aan de slacht en de export van
zeeschildpadden. Dat eist een
milieugroep van president Car-
los Salinas de Gortari. In Mexi-
co broeden zes van de zeven
soorten zeeschildpadden die op
de wereld leven. Mexico over-
schrijdt zijn contingenten voor
leer en schilden van schildpad-
den ruimschoots. De schilden
worden gebruikt als decoratie
en voor het maken van een sex-
stimulerend middel.

Hasjcake
Een 'grap' van een 49-jarige
vrouw in Baarn met een hasjca-
ke is zondagmiddag zwaar uit
de hand gelopen. Drie mannen
die van het gebak hadden gege-
ten, moesten ziek naar het zie-
kenhuis in Emmeloord worden
gebracht. Tegenover de politie
verklaarde de vrouw later, dat
het haar bedoeling was dat
ieder er wat vrolijker van zou
worden. Drie mannen kregen
echter ernstige ademhalings-
moeilijkheden.De twee andere
raakten zelfs bewusteloos.

Redding
Snel ingrijpen van een Duitse
toerist bij een ongeluk heeft in
Hoorn het leven gered van en-
kele mensen. Nadat een auto te
water was geraakt, bevrijdde de
Duitser drie inzittenden. De
vierde werd door de brandweer
uit zijn benarde positie verlost.
Het busje was op weg naar
Schardam met een langzaam
leeglopende linker achterband.
De bestuurder dacht zijn huis
nog wel te halen met het man-
kement. Hij verloor echter de
macht over het stuur. De auto
sloeg over de kop en raakte te
water. ,

Nieuws
Bibliotheekbezoekers kunnen
voortaan behalve boeken lenen
ook het complete nieuwsaan-
bod inclusiefbiografiën van het
ANP opvragen. Daartoe is gis-
teren een contract getekend.
Voor bezoekers van bibliothe-
ken, die zijn aangeslotenop het
computersysteem van het
NBLC, zijn 50.000 nieuwsbe-
richten en 3000 beschrijvingen
van bekende Nederlanders
continu toegankelijk.

Hervestiging
Rond de twee miljoen leden
van etnische minderheden in
Vietnam zijn sinds 1968 ge-
dwongen naar een andere
woonplaats te verhuizen. Een
regeringskrant bestempelde de
hervestigingsoperatie, die in
1968 van overheidsswege werd
gestart, als 'noodzakelijk en
succesvol. Zij stelt dat de min-
derheden door gedwongen her-
vestiging uit hun miserabele en
onzekere leefomstandigheden
worden gehaald.

Chemnitz
De inwoners van Karl-Marx-
Stadt in de Duitse Democrati-
sche Republiek beslissen de
komende dagen per referen-
dum of hun woonplaats de hui-
dige naam behoudt of de oor-
spronkelijke naam Chemnitz
terugkrijgt. Volgens de progno-
ses lijdt het geen twijfel dat de
bevolking van Karl-Marx-
Stadt, die bij de onlangs gehou-
den parlementsverkiezingen
massaal op conservatieve par-
tijen stemde, zal kiezen voor te-
rugkeer naar de naam
Chemnitz.
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De Amsterdamse reinigingsdienst tilt
eens in de zoveel tijd 'vermiste'fietsen uit de
hoofdstedelijke, internationaal zo befaam-
de, grachten boven water.
Het eindresultaat van dat grootscheepse
schoonmaakkarwei is meestal overweldi-

gend. Dekschuiten boordevol allerhande
voorwerpen gaan dan richting vuilnisbelt.
Een groot deel van deze scheepsladingen be-
staat echter telkens weer uit danig verkreu-
kelde en door ongetwijfeld talrijke
Amsterdammers 'vermiste' rijwielen.

(ADVERTENTIE)

I Sola cassettes voor de]

Showmodellen, restanten en beursgoederen in edelstaal en
zwaar verzilverde uitvoering. NU MET KORTINGEN TOT MEER
DAN 50% OP DE VERGELIJKBARE WINKELWAARDE!
Kookpannen en keukengerei met kortingen tot 70%!

ÉrTf7ïï*77c!cT»/TfT37l
speciale verkoopdagen

EéSiïSiÉmmmmmréßMm (donderdag koopavond).:
I Donderdag 19 april 12.00-21.00 uur.C—Zfl|>—l Vrijdag 20 april 12.00 - 17.00 uur."Jt-JV-^H—4 Zaterdag 21 april 10.00 - 16.00 uur.

Limburgs dagblad



"vj LimburgsDagblad'

■3piccolos
m^Mm\r .VJ,.!-»-! JM:JIMMJ*^*^*H
"

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Pnjs per

! millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwi|kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedreven 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 ).
Mimmumhoogte: 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 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door'meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2Z)ub

Vermist/Gevonden
Zat. 15.4.1990, plm. 20uur Als u ons voor 12 uur's mor-
Markt, Spekholzerheide, gens belt, staat uw PlCCO-
zwart leren POLSTASJE LO devolgende dag al in het
met inhoud verloren t.b.t.b. Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-045-317293 bggg 313228. 719966.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - SittardI Tel. 04490-18537

Voor VAKBEKWAME bin- Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk- nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020. zaamheden: 045-210020.

Personeel gevraagd

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 3 1/2 uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Vakbekwame Hoveniers
gevraagd. Bij voorkeur met ruime ervaring.

Hoveniersbedrijf W. Smeets, Uzerenkuilenweg 23,
6231 AA Rothem-Meerssen. Tel. 043-622340.

Gevraagd met spoed
Tandartsassistente

20 uur per week, 's middags, min. leeftijd ca. 25 jr.,
in praktijk te Brunssum. Voor sollicitatie J. Geraeds,

Kruisbergstr. 15A, 6444 BC, Brunssum. Tel. 045-254246.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn voor diverse afdelingen van een
autofabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-, 3-ploe-
gendienst of dagdienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard
werken voor een prima salaris? Kom dan langs voor een

inschrijving.
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriana Koulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3.
" Voetbalvereniging Doenrade vraagt

Speler/Trainer
voor seizoen 1990/1991.

Inl. G.J. Bus, Kluisstr. 38, Doenrade. Tel. 04492-3512.

Ervaren metselaars
gevraagd voor div. projecten in geheel Zuid-Limburg.

Te bevr.: Metselwerken van de Kleut BV, Boesberglaan 3
Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.
I.v.m. uitbreiding aktiviteiten gevraagd chauffeur voor

Kip auto
en chauffeur voor

internationaal vervoer
voor

aanhangwagen combinatie
Nic Brassé BV, tel. 045-241574.
Meisjes gevraagd Club L'Amitie

Wij hebben nog plaats voor enkele leuke meisjes in onze
club in Kerkrade. Hoge verdiensten. M/V. Weekeinden
gesloten. Zowel voor hele dagen als voor halve dagen.
Voor ml. bel 045-425656 of kom even langs voor een

gesprek. Club L'Amitie, Kaalheiderst.wg. 154, Kerkrade.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Constructie-bankwerker m/v
bij een bedrijf in Brunssum. De werkzaamheden omvatten
het periodiek onderhoud en reparaties aan diverse (staal)
constructies t.b.v. de technische dienst. Wij denken hierbij
aan een LTS-er met enige ervaring op dit gebied. Deze
opdracht gaat langere tijd duren.

Voor informatie:
045-719940, Nino Bellinzis

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.

f7)fëaS-:EN MONTAGEBEDRIJF"
3 VAN DAAL - DIETEREN B.V.P'n m

Oud Roosteren 33, 6116 AB Roosteren.
Tel. 04499-3182.

Wij vragen met spoed zelfstandige
C-bankwerkers
en pijpmonteurs

met ervaring. Bellen tijdens kantooruren.

Actieve verkoper M/V
voor kledingzaak. Leeftijd 18-20 jaar. Sollicitaties Flitz

kleding-mode, Saroleastr. 35, Heerlen. Tel. 045-741337.

GSC vraagt
voor directe indiensttreding:

EERSTE PIJPFITTERS
ARGONLASSERS G 6

CO2 LASSERS
STEIGERBOUWERS

IJZERWERKERS
CONSTRUCTIESCHILDERS

LOODSENBOUWERS/VOORLIEDEN VAN TEK.
ELEKTROMONTEURS V.E.T.

Wij bieden u een hoog loon.
Referenties tijdens kantooruren. Tel. 010-4625755.
Gevraagd met spoed

Hoveniers
Cultuur Techn. Hoveniers-

bedrijf te Sittard.
Tel. 04490-20594.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
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.
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.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Gevr. sympathieke VER-
KOOPSTER voor Slagerij te
Oirsbeek voor 20 u. p.wk.
S.v.p. bellen na 19 uur. Tel.
04493-4545.
Dames leuke bijverdiensten
met COSMETICA. Inl. tel.
045-316565.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
KAPPERS(-STERS) gëv7
voor full-time baan, filiaal
Kerkrade, ml. Mudo Kappers
tel. 04490-53313.
Gevr. FRITUREHULP voor
enkele dagen per week.
Zonder erv. onnod. te soll.
Tel. 045-222790.

CLUB-BAR zkt. nette
dames, Eschweiler direkt
achter Aken. Vervoer en
woonmogelijkheid voorhan-
den. 0949-2403-37001 v.a.
21 uur
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker.
Tel. afspraak 09-49-2431.
6345 of privé 09-49-2405.
93641.
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
Gevr. BOEKH.ACC. v. bon-
en bedrijfsadm. mid. bedrijf.
Br.o.nr. B-4262, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEUR, full-time. Heerenweg
267, Heerlen.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Privéhuis Michelle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
Personeel gevr. om met de
KERMIS mee te reizen. Bel
voor info 18, 19 en 20 april
045-417149.
Zelfst. HULP in de huish.
gevr. voor 4 ochtenden per
week. Tel. 045-752389.
Diverse part-time VER-
KOOPSTER voor snackbar
te Kerkrade (2 avonden).
Tel, info 045-457845.
Gevraagd lieve OPPAS en
huish.hulpvoor kind van 3 jr.
2 dagen per week (dinsd. en
donderd.), leeft. v.a. 35 jr. en
niet gebonden aan school-
vakanties, erv. met kinderen
gewenst. Tel. 045-271395.
Gevr. nette VERKOOP-
STER bij voorkeur met eni-
ge ervaring, lft. plm. 18 tot
20 jr. Slagerij Hermans,
Kasteellaan 85, 6415HN
Heerlen. Tel. 045-720102.
Goed betaalde BIJVER-
DIENSTE, veel werk het
hele jaarrond. Welke (evt. al
wat oudere) buitenman, niet
roker met 2 rechterhanden,
voelt zich flink en capabel
genoeg om de komende
jaren aanleg en onderhoud
op zich te nemen, van de
groente-, kruiden-, siertuin
en hoogstamfruitweide rond
onze woning in Hombourg,
Reu de Sippenaken 15, 8
km. bij Slenaken, Epen over
de grens in België
Bent u die ervaren VER-
TEGENWOORDIGER nu
gestopt/gepensioneerd,
door omstandigheden zon-
der werk die nog graag 1 a 2
dagen per week de baan op
zou willen, regio Zuid- en
Midden Limburg, doelgroep:
supermarkten en tijdschrif-
tenzaken, verdiensten

’ 15,- per uur, kleine provi-
sie, km. vergoeding. Tel.
09-3287786810
HULP gevraagd voor friture
te Sittard. Tel. 04490-19776
na 18.00 uur.

Onroerend goed te huur aangeboden
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te h. mooi APPARTEMENT
woonk., 2 slpks., keuken,
douche wc, tel. en tv.-aansl.
evt. garage en park.gel. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT, event. jong
echtpaar, huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.

Te huur te HEERLEN win-
kelruimte 30 m2. Tel. 045-
-228054.
SCHAESGBERG centrum.
Zeer grote boyenwoning te
huur. Huurpr ’650,- p.m.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.

Te huur gevraagd
Alleenst. moeder zkt. WO-
NING, max. ’560,- p.mnd.
Tel. 09-49-240168689.
Werkend stel zoekt z.s.m.
(per 1 mei) app. of STUDIO
in Maastricht tot ’ 700,-. Tel
04409-4239 (Jolanda).

Onroerend goed te koop aangeboden
Té koop Weiten:

Frankenlaan 23
Fantastische souterrainwoning

Koopje!! ’ 142.000,- k.k.
Mergelseweg 72

In uitstekende staat verkerende drive-in-woning.
Pr. ’ 131.000,-k.k.

Weltertuynstraat 92
Zeer mooie drive-in-woning.

Pr. ’ 158.000,-k.k.

Inl.: Vijgen Onroerend Goed
045-711617.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.

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.
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. aan de Stampstraat in
Simpelveld, opp. va. 570 m2
pr. ’82.000,- v.o.n. Grou-
wels-Daelmans tel. 043-
-254565. Op zaterdag 10.00-
-13.00 u. 043-641321.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. te Urmond, opp. va. 609m2, pr. va. ’ 56.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Op zaterdag
10.00-13.00 U. 043-641321.

Te koop bevallig Ardeens
WOONHUISJE in natuur-
steen te Ville-My (Ferrière)
Rue du Centre, 13A, groot
290 m2, (op 8 km van
Durbuy). Inl. bij notaris Jean
Depuydt te Brugge. Tel. 09-
-3250331571.
BOUWKAVELS. Nog enkele
bouwterreinen te koop in
Schinveld, gelegen aan de
Broekstraat, opp. va. 285m2, pr. va. ’ 42.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.
Pracht modem WINKEL-
PAND, bijz. mooie stand
Geleen centrum, enkele mtr.
af A-H. Plusm. 100 m2ver-
koopr., groot en mooi woon-
ged, (plusm. 100 m 2tuin).

’ 275.000,-, ook genegen
ander pand in te ruilen. Tel.
04490-43950.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal,
onderhoud, regio Heerlen.
Tel. 045-419764.
KERKRADE-C. Grupellostr.
22, luxe appartement op 1e
etage met lift; woonk. m.
open keuken; Badk.; 1 slp.k.
m. balkon en aparte berging
in sout. Tot. opp. 66 m2. bwj.
1981, pr. ’97.500,- k.k. Inl.
045-751280.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
Perfect onderhouden woon-
huis 1970, garage, 3 slpk.,
badk. met ligb., 2e toilet, ka-
mer 32 m2, grote veranda,
luxe aanbouwkeuken, kel-
der, geheel huis parket.

’ 145.000,- k.k. Wencke-
bachstr. 9, SCHAESBERG,
tel. 045-423635.

HEERLEN centrum. Groot
tussenliggend woonhuis,
ook geschikt als kantoor.
Vraagprijs ’ 175.000,- k.k.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.

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

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.
Gem. KAMER t. h., voll.
pension, huis. verkeer en
bewassing. 045-753136.
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douchete
Kerkrade Tel. 045-443380.
Te huur BENEDENAPP. zit/
slaapk. Te Kerkrade. Tel.
045-454729.
HEERLEN-centr. mooi ge-
stoff. kamer te h., ’390,-
-all-in. Bezicht. vandaag om
19.00 uur. Kruisstr. 16,
Heerlen.
Te h. gr. gemeub. kamer
met gebr. van keuk., badk.,
voor net werkend persoon te
HOENSBROEK. Tel. 045-
-221003 na 18 uur.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.

Bouwen/Verbouwen
Door grote inkoop partij dakrollen, voor alle eigenbouwers

en particulieren tegen groothandelsprijzen met BDA--
certificaat A.P.P. 10 m. lang 4 mm dik, ’ 75,- per rol.

De Kloe dakbedekking
Koumen 146, Hoensbroek. Tel. 045-229333.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2

terrasplavuizen
’24,50 per m.2

Garageplavuizen
’21,50 per m 2

Woonkamertegels

’ 24,50 per m2

tÉm|iatiiHptaßlH
Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

1Diepvries- en KOELKAST-
-1REPARATIES zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490; 46230. Service binnen 24 u.

' SINGERDEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045--. 316938, reparatie van alle
merken naaimachines.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.
Te koop aangeboden
Harmeling Interieur

Woodshop
- Schoenenwanden- leg en hang-rekken- halogeenverlichting

enz. enz.
Ook losse verkoop
Tel. 045-459230

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te koop gevr. FLEISCH-
MANN Trix express of Mark-
lin, Sch.HO. 04746-2635.

Landbouw en Veeteelt

~§|~
Het adres voor Shell

Brandstoffen en Smeermiddelen
KEULEN B.V. Schinnen, tel. 045-243222

Hooi te koop
Tel. 04409-1602.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4WD,
IHC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
land 262; MF 65, MF 285;
Renault R56; Renault R7O
smalspoor; Ursus C 362;
Zetor 6911, Zetro 7211. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
TARWE-STRO te koop. Tel.
04451-1230.

Fella HOÜIBOUWWERK-
TUIGEN. Alle types maaiers
schudders en harken uit
voorraad leverbaar. Profi-
iteer nu nog van onze spe-
ciale voorverkoopprijzen.
Collé Sittard. Tel. 04490--: 19980.

IKalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

i Te k. jonge HENNEN tegen
I de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-.rade 43, Nuth. Tel. 045-

-! 241284.
Een PICCOLO in het Lim-. burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

Profiteer nu!!!
KARCHER HD 595

Hogedrukreiniger, 500 Itr./uur, 100 bar.
Compleet met hogedrukslang 10 mtr., spuitlans,
wasborstel, reinigingsmiddel en wandconsole.

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

|<^RP BV.

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

Vaste prijzen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden *

inclusief onderdelen, motorolie, arbeidsloon
en BTW, enkele voorbeelden:

Onderhoudsbeurt klein groot
Micra 1.2 ’ 87,-’ 275,-
Micral.o. ’ 86,-’ 328,-
Cherryl.3 ’ 86,-’ 302,-
Cherry 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.3 ’ 86,-’ 302,-
Sunny 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.6il2V ’ 92,-’ 217,-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0 diesel ’ 99,-’ 365,-

-* Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden geldt een
garantie van 12 maanden.

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Huisbergerstr./Hoek Schelsberg. Tel. 045-723500.

Paasshow
Mercedes 200 groen 1988 ’ 47.500,-
BMW 320 IHartge blauwmet 1986 ’ 29.500,-
Audi 90 Quattro wit 1986 ’ 29.500,-
VolkswagenGolf 1.8Manhaften zwart .... 1989 ’ 29.500,-
Opel Kadett GSI zwart 1988 ’ 29.000,-
Volkswagen Golf 160pk groen 1985 ’ 21.500,-
Nissan Sunny 1.6SLX automaat rood 1988 ’ 19.750,-
Peugeot 205 1.6 GT i grijs 1985 ’ 18.500,-
Seat Ibiza 1.2 Special wit 1989 ’ 16.500,-
Ford Escort 1.3CL wit 1986 ’ 14.500,-
Mazda 626 Coupé zwart 1985 ’ 14.500,t
Opel Corsa 1.3S grijs ; 1987 ’ 14.500,-
Seat Ibiza 1.2GL wit 1986 ’ 11.000,-
Ford Escort XR3 i grijs 1982 ’ 9.500,-
Opel Corsa 1.3SR wit 1983 ’ 9.500,-

Bedrijfswagens :
Seat Terra Demo wit 1988 ’ 9.000,-excl.

Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Kunt U rekenen???
10% korting

Op al onze gebruikte auto's
Panda 34 wit 1986
Panda7soCL, donkerrood, 15.000km!!! 1987
Panda 750 CL, wit en striping 1988

Panda 45 CL, blauw 1986
Panda 1000 CL, grijsmet. en wit 1988
Fiat Uno 45 diversevanaf 1984
Fiat Uno 45 super groenmet 1987
Fiat Uno 60 super diverse vanaf 1985
Fiat Uno 70 super grijsmet 1984
Fiat Uno 75 SX iE blauwmet 1988
Ritmo 60 L, 5-drs, LPG, blauw 1985
Citroen AX 1.0E rood 1988
CitroenBK, beige 1983
Citroen 2 CV 6 transat, wit en striping 1984
Mazda 3231.5 GT donkergrijsmet 1982
Mitsubishi Colt 1.2 GL blauw 1985
Peugeot 205 GTI, wit 1984

Bovaggarantie - Inruil - Fianciering
Fiat Creusen Heerlen

Op ons kunt U rekenen!!!
Parallelweg 34. Tel. 045-742121

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat, 1973
Mercedes 260 E, alle extra's, SEC Look 1987
Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Mercedes 190 E, heel appart, sport, uitv 1984
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987
Porsche 911 Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977
Alfa Romeo Spider, zomer- winterkap 1979
Mazda RX 7 Sport, 1e eig., unieke conditie 1980
Volvo740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
OpelKadett 13 SGT, pakket spec. uitvoering 1987
Opel Manta 9 TE 1800, goudmetallic ." 1984
HondaPrelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW 318 i, 1e eig., in nieuwst, 4-drs 1988
BMW3IB, metLPG, kleur blauw 1985
Toyota CamryTurbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

* Keuze uit plm. 75 mooie occasions
* 100% financiering mogelijk

* Inruil alle merken
* 3 mnd volledige garantie vanaf ’ 10.000,-

-* Autoparck Kerkrade, Locht 44. Tel. 045-426424.

Citroen
AXIITRE 1987 wit

BXPalmarés 1989 wit

BK Basis 1989 grijs

BXI4RE 1988 wit

BK 16TRi 1987 wit

Andere merken
FiatUno6oS 1987 blauw

Audi 100 1988 beige

Renault2sGTS 1984 wit

8MW316 1982 blauw

Lada 1200 S 1986 wit

—VOLLEDIGE GARANTIE—
—INRUIL MOGELIJK—

—FINANCIERING—

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkrade.

Ind.terrein Dentgenbach
Tel. 045-453355.

Te koop gevraagd alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.

Te k. Opel KADETT 1200
LS, bwj. '85, veel access.
Tel. 045-215923.

Proficiat "iciatuDeborah

met je 73e verjaardag. £j HMI W
De Kinderen. wenst je, Léon!!!

Fiat Croma iE SL
Direktieauto - elektr. ramen voor en achter - katalyse

stuurbekr. etc. etc. blauwmet:, aug. 1989, schadevfl
Fabrieksgarantie, ’ 10.000,- onder nieuwprijs.

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121. J

OpelKadett 1.2LS bwj.'B7, 5-drs, 1e eig ’ 13.3*
Ford Siërra 1.6 CL bwj.'B7 1e eig ’ 15-7?
Opel Ascona 1.6LS'B7 1e eig ’ 13.2:
Mercedes 200D '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi .’ 7.2>

Tel. 045-255784. >■—-—r«i

Volvo 480 turbo
april '88, kl. rood, 1e eigen.,
schadevrij, stereo-install.,

sportvelgen, boordcomputer
alle extra's, nwpr. ’ 56.000,-

NU

Inruil en financiering mogel..

/ □F-'EL.e

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700.

Prisma 1.61E symbol '88
Prisma 1.61E'87
Prisma 1.6 '86
Prisma 1.5 '85
VlO Fire '87

Kompier B.V.
Een begrip in Lancia

Akerstraat 150 Heerlen.
045-717755

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

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

Stuk voor stuk
Saab select auto's

Dat betekent bij Kompier
2 jaar garantie,

een brok vertrouwen
Kompier B.V.

Een begrip in Saab
Akerstraat 150, Heerlen.

045-717755.
Citroen BK I,6TRi '87

Nissan 1.3 DX '84
Peugeot 1.4 GR 4-drs. '87
Ford Siërra 1.6 Laser '86
Kompier B.V.

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Grandioos LENTESPEKTA-
KEL: de nieuwe Favorit, nu
diverse aktie-modellen.
Grijp deze kans! Nooit zo
voordelig bij uw Skoda-cen-
trum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
BMW 628 CSi type '86 zwart
wit ledereninter., autom.;
BMW 635 CSi zwart, uitb.,
iets aparts; BMW 525 i '86
zwart; BMW 525 i '84 autm.,
blauwmet.; Mercedes 190 E,
zilver, autom. '85; Mercedes
300 E diamantzw., autom.,
alle access. '87; Senator 3.0
E autom., zilver '84; VW Golf
turbo diesel '85, antraciet,
GTi uitv.; VW Golf Manhaf-
ten '87 wit; VW Golf Jetta 2X
'84 en '86 v.a. ’7.750,-;
Golf GTi '82 zilver; Escort
'87 1300 CL rood; Citroen
Visa RX '88 wit; Escort ca-
brio '85 rood; VW Passat
diesel '86 goudkl. stationcar;
Opel Rekord stationcar 3X
'84 t/m '87 5-drs. luxe uitv.;
Audi 80 antraciet '87; Opel
Ascona 3X '84 t/m '87; Opel
Kadett 4X '83 t/m '88; Re-
nault R53X '82 t/m '85; Opel
Manta GTJ '85 wit, verl. en
uitgeb.; Mazda 323 2X '83
en '86 zilver; BMW 318 i
zwart '82; VW Karman Ghia
sport coupé zwart/rood;
Mercedes 280 SE coupé
goudkl. '69, lerenbekl. in nw.
st.; Ford Siërra '83 t/m '86;
Fiat XJ9 cabrio wit, koopje!
Inkoop, inruil, ook motoren,
boten en caravans. Garantie
v.a. 6 mnd. t/m 2 jr. Garage
Lucar, Holzstr. 67, Kerkarde
Tel. 045-456963.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
Opel ASCONA 5-drs nw.m.
bwj. '82 i.z.g.st. ’4.950,-,mr. evt. 045-316940
Koopje! ALFA Sud 1.5 Ti,
bwj.'B2, met APK, vr.pr.
’2.000,-. Inr. mog. Ganze-
weide 101, Heerlen.
AUDI 80 bwj. '80, 1300 L 4-
drs. APK, i.z.g.st. ’ 2.750,-.
Tel. 045-720951.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop weg. aansch 'auto BMW3I6opLPG. IF

'84. Tel. 045-219609.^
BMW 520 i, m. '83, 6 <j
mooi, nieuwe mot., sul
dak, alarm, spoiler, trt^
Tel. 043-219354. <
Te k. BMW 323ibwj. '8&Ï
g.st., blauwmet., vs

’ 22.500,-. Inl. 04450J5
BMW 323i bwj. '83, l\
veel opties, '88er motor>
60.000 km gelopen. <i
aanw. Pr. . ’ 18.7**
04490-26923. _^
BMW 316inw. model, 9.
'88, diamantzwart, ** .
zeer gunstige prijs. lnr
spreekb. 04490-28336^/
Te koop CITROEN
bwj. '80, APK, klein en]
nig, ’1.700,-. 045-214]!?
INKOOP goede auto's,
geld. Joosten, Scharne^3. Maastricht. 043-634gff
Te k. GEVRAAGD auto'5!
bedrijfsauto's, schade o'
fect geen bezwaar,
sloop. Tel. 045-7202Q0>
FiatUNo 751E, SX, bwi!,
39.000 km., meest luxeK
pr. ’16.000,-. Tel. o**'
53507.
FIËSTA type I.IL Fe»
'82 ’ 3950,- als nw. F°*2lenerf 544, Hrl.(Renngrrj
FORD Escort 1100 \\'84; Ford Fiësta 13 SI
Ford Fiësta 1100 '80. KT
42, Heerlen. J
Ford FIËSTA i.z.g.st. "I
11-77, APK 4-'9l. i
’1.250,-. Tel. 04490-48?|
Te koop Ford ESCOPU
Van bwj. '81, nw. motor. <§
'85, 1300 S, APK nov-/V
gr. kent. Tel. 04492-12°^
Ford SIERRA 2300
Combi Diesel bwj. '86, H
’15.000,-. 045-423805^
Ford ESCORT 1600 Gl
'81, 5-drs. pr. ’ 5.5^Autobedr. Dortangs, £Jstr. 2 Schinnen 04493JJ |
Ford ESCORT 1300 GL.
5-drs. ’ 5.250,-. Aut<s
Dortangs, Altaarstr. I
Schinnen. Q4493-2212>1
Ford ESCORT 1.6 Ghial
gaaf en goed, APK 17-*Jplm. ’ 3.950,-. 045-3237*
Tek. Honda CIVIC 1.3.3
5-gang, bwj. '81, 4 nw.
den, nw. uitlaat, i.z#
’3.500,-. 045-22801» I
17.00 uur. A
Mooie MAZDA 323 bwjj
APK 4-'9l, vr.pr. ’ 1-9*"Tel. 045-225913.
Te k. Automatiek lvlA%'
323 4-drs, bwj. 10-'Bl.'
st., ’ 3.450,-, 045-4535J/,
MERCEDES 280EkIV
aut., div. opties, bwj. '8 |
le keur. toegest. .
’ 14.750,-. 04490-2383^
MERCEDES 280 S bWJ-
'77, APK 2-'9l, LPG'
’1.500,-. 045-228915^Te koop MERCEDES .
D, bwj. 4-'BB, veel e*h
pr.n.o.t.k. Tel. 045-462^
Te koop MINI 1000 bwj (
Prof. Einthovenstr.
Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Cd[j
D, "de luxe" bwj- i
’12.500,-. Tel. 043-64^
Nissan BLUEBIRD 2-° J
bwj.'Bs, donk. blauw, trs]
pr. ’ 9.500,-. 045-7160fe
Nissan CHERRY, 130° j
'84, LPG, ’6.500,-. t
bedr. Dortangs, Altaaf5'
Schinnen. Q4493-221J>^
Opel KADETT C, i.Z-Ü
APK t/m 1-'9l, o.a- 'j
banden, remmen en K°Q
ling, ’ 1.800,- 04490-j^
Te k. Opel MANTA 2.0' \
te bevr. Leenheerstf
Brunssum. Tel. 045-gs>;
Opel ASCONA 1.9 \i%
APK, bwj. nov. '80, vl
’2.450,-. HeerenweS I
Heerlen. yï
Opel KADETT HB 2
schadevrij, blauwmet..J
'81, 67.000 km, f^l
Tel. 045-723932.
Opel MANTA GTE 2Ai
'83, zeer mooi. Kisse' I
Heerlen. A.
Te koop Opel KADEfJ
'87, zeer mooi, iedere a
toegest. Tel. 045-2l9jjyj
Opel REKORD 2.0 GISM
10-'B5, zeer mooi, J
centr. vergr., velours'^
enz. pr. ’ 10.750,-. °26923.
Te koop Opel KADEfU
S bwj. okt. '81, APK ’100%. Tel. 045-4197^
Opel KADETT Coupéj
APK 2-'9l, apart
’1.950,-. 045-218925y

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina"
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Vermoeden
De resultaten van het onderzoek
zijn er nu. Wat veel deskundigen al
lang vermoedden maar nooit kon-
den hard maken, blijkt uit te ko-
men. Een nieuwe tegenvaller van
ten minste drie en mogelijk zelfs vijf
miljard gulden ligt op het bord van
het kabinet. Minister Andriessen
heeft zijn eerdere uitspraken, dat
het bedrijfsleven niet voor de over-
schrijdingen aansprakelijk kon
worden gesteld, ijlings moeten her-
roepen. „Tot het onmogelijke is nie-
mand gehouden", zei hij maandag,
zich beroepend op overmacht.

En daarmee is de laatste strohalm
voor het bedrijfsleven verdwenen.
De minister van Economische Za-
ken heeft zijn traditionele rol van
verdediger van de bedrijven laten
varen. In politiek Den Haag is er nu
brede steun voor het idee van de mi-
nister van Financiën, Wim Kok, om
dewerkgevers op een of andere ma-
nier een deel van de teveel ontvan-
gen premies te laten terugbetalen.
Dat zal overigens nog niet meeval-
len. De werkgeversorganisaties
VNO en NCW hebben zich al eerder
fel verzet tegen elke vorm van com-
pensatie. VNO-voorzitter Van Lede
heeft zelfs gedreigd alle afspraken
over werkgelegenheid te zullen ver-
geten, als het kabinet zijn afspraken
uit 1988 bij het afschaffen van de
WIR niet nakomt.

Andriessen en Kok (respectievelijk
ex-vertegenwoordigers van een
werkgevers- en een werknemersor-
ganisatie) staan nu voor de moeilij-
ke taak het bedrijfsleven zover te
krijgen iets van de gigantische mee-
valler voor de ondernemers terug te
betalen. Maar dat moet wel min of
meer vrijwillig, want op andere ter-
reinen heeft het kabinet de werkge-
versorganisaties hard nodig.

Conservatieven hebben jachtop radicale hervormers geopend

Crisis in Sovjet-partij
stijgt naar hoogtepunt
Van onze correspondent

WSKOU - De conservatievenJ1de communistische partij van;e Sovjetunie zijn op heksen-
'n ' *^et vorige week met een
"Pen brief van het Centraal Co-
g lté aan de partijafdelingen in-
le vf tte offensief tegen de radica-
q hervormers lijkt uit te draaien

*** een splitsing in de partij.

oelwit van de conservatieven is
ofvvPartij fractie (ook al mag datlcieel niet zo worden ge-
y met de haam Democra-
blan Platform- In net partij-dag-
e er> "^ravda van maandag wordt
Sch tDreuk met dit 'reformisti-
Ori?e en opportunistische blok'
Co^ermijdelijk genoemd. De
vjs"Servatieven vrezen de in-

van net Democratischlitf ■m*Landelijk bekende po--ICI als Boris Jeltsin, Joeri Afa-

nasjev en Sergej Stankevitsj voe-
ren het platform aan in een bitte-
re strijd tegen 'Het Apparaat.
De radicalen zijnbinnen de twin-
tig miljoen leden tellende partij
ontegenzeggelijk in de minder-
heid. Maar hun positie is aan-
zienlijk versterkt bij de recente
verkiezingenvoor plaatselijkeen
republieksraden (Sovjets). In
Moskou, Leningrad en Kiev, om
maar een paar steden uit een rij
te noemen, hebben de radicalen
de meerderheid weten te verkrij-
gen.

Het partij-establishment zit niet
stil. In hoofdstad Moskou heeft
de door conservatieven beheer-
ste afdeling aan de vooravond
van de eerste bijeenkomst van de
nieuwe gemeenteraad een aantal
overheidsgebouwen snel op
naam van de partij laten zetten.
En twee kranten, de Moskovska-

ja Pravda en Vetsjernaja Mosk-
va, werden eveneens onder con-
trole van de partij gebracht.
Voorheen werden ze gezamen-
lijk door partij en gemeentebe-
stuur uitgegeven.
De conservatieven moeten zich
gesteund weten door president
en partijleider Gorbatsjov, die
vorige week eveneens uithaalde
naar de radicalen. Gorbatsjov
vroeg hen dringend de partij de
rug toe te keren, zij het op vrij-
willige basis.
De harde opstellingtegenover de
radicalen duidt erop, dat voor
het partijcongres dat op 2 juli be-
gint, de kaarten geschud moeten
zijn. Voorkomen moet worden
dat het Congres in het teken
komt te staan van verbale veld-
slagen tussen radicalen en con-
servatieven. En vooral dat de
breuk daar bekroond wordt met
de oprichting van een tweede

partij: die van de verliezers van
het conflict.
Gorbatsjov heeft gekozen voor
een radicale medicijn, die echter
voorzichtig moet worden toege-
diend. De radicalen willen een
'shock-therapie': snelle invoe-
ring van vrije-markteconomie en
een meerpartijensysteem.
Tot de verkiezingen had het De-
mocratisch Platform weinig
meer in te brengen dan radicale
voorstellen in het Sovjet-parle-
ment. Nu op plaatselijk niveau
bestuursmacht is verkregen, ligt
dat anders. In Moskou bijvoor-
beeld wil 'Democratisch Rus-
land', de naam waaronder de

Russische hervormers zich heb-
ben verenigd, de 60 procent van
de zetels in de stadsraad gebrui-
ken om vergaande economische
hervormingen af te kondigen.
De gigantische problemen van
Moskou - variërend van verkrot-
ting, leegstand, een telefoonnet
uit het jaarnul tot bestrating pas-
send in een maanlandschap -willen de hervormers te lijf met
puur kapitalistische maatrege-
len. Meer investeringsmogelijk-
heden en voordelenvoor het bui-
tenlandse bedrijfsleven bijvoor-
beeld om de harde valuta binnen
te halen.

In het Kremlin ziet de partijtop
de bui al "hangen. In plaats van
staats- en partijcontrole hervor-
mingsanarchisme dat zich via de
steden en republieksleidingen
over het land verspreid. Dat past
absoluut niet in de koers naar
een 'gereguleerde marktecono-
mie', die Gorbatsjov heeft voor-
geschreven. De partijtop vreest
de maatschappelijke onrust die
hetgevolg zou zijnvan de 'shock-
therapie'. Nu al gonst het in Mos-
kou van de geruchten over re-
cordprijsstijgingen verbonden
aan de economische hervormin-
gen waarover dezer dagen in
Gorbatsjovs presidentiële raad
heftig wordt gedebatteerd.

hans geleijnse

"BORIS JELTSIN
...aanvoerder Democratisch

Platform...

binnen/buitenland

Tegenvaller zorgt voor nieuwe nachtmerrie bij' Andriessen en Kok

WIR-spook blijft in
Den Haag rondwaren

Van onze Haagseredactie
HAAG - Wet investeringsrekening (WIR). Wie dit woord

in politiek-Den Haag durft te laten vallen, loopt de kans ter
Waatse aangevallen te worden door een schuimbekkende

van Financiën, Economische Zaken of Algemeneaken. WIR, eens stonden de drie letters voor een maatschap-
pij hervormend wetsvoorstel waarmee bedrijfsinvesteringen
j°or de overheid gestimuleerd en gestuurd zouden worden,

staan zij echter symbool voor een regeling die over
1986-1989 ruim elf miljard gulden meer kostte danwas begroot en nu opnieuw voor een tegenvaller van zeker drie

zorgt.

elfs een besluit om de regeling met
""gang van 29 februari 1988 te sta-en. heeft er niet toe geleid dat eren einde kwam aan de nachtmer-es op de diverse Haagse departe-
menten. De tegenvallers gingen ge-w°°n door. Over 1988 een miljard

gulden en over 1989 waarschijnlijk
een zelfde bedrag. Wat de toekomst
zal brengen, wist tot maandag nog
niemand.
Eindelijk is er echter een min of
meer betrouwbaar onderzoek ge-
daan naar de omvang van de claims
die de staat nog te wachten staan.
Het probleem is dat ondernemers
nog jaren, nadat zij verplichtingen
tot investeren zijn aangegaan,
claims bij de fiscus op tafel kunnen
leggen. En pas wanneer de bedrij-
ven hun belastingaangifte doen,
wordt duidelijk op hoeveel premie
zij recht hebben.
De oorzaken van alle ellende zijn
nooit echt duidelijk geworden. Het
aantrekken van de economie, het-
geen gepaard ging met hoger dan
geraamde investeringen van bedrij-
ven, was een optie. De rommelige
registratie van WIR-aanspraken een
andere.

Onder druk van de Tweede Kamer
liet oud-minister De Korte (VVD)
een onderzoek instellen naar nog te
verwachten WIR-claims. Deze be-
slissing van De Korte was zo onge-
veer zijn laatste beleidsdaad. Op
Economische Zaken verscheen An-
driessen, op Financiën Wim Kok.
De nieuwe coalitiezat nog niet koud
in de stoelen of berichten over nieu-
we WIR-tegenvallers verschenen.
Het kabinet beloofde een onder-
zoek: een steekproef onder het be-
drijfsleven naar nog te verwachten
WIR-claims in de toekomst. Men be-
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loofde dus hetzelfde als De Korte al
enige weken daarvoor had gedaan.
Alleen was de mededeling van de
oud-minister onopgemerkt geble-
ven zodat de nieuwe ploeg nog rus-
tig, als gold het een krachtdadig op-
treden, met de eer kon gaan strij-
ken.

" MINISTER ANDRIESSEN
■"■tot onmogelijke is niemand

Utrechter sluisde
'vals' geld naar

verzet Filippijnen

UTRECHT/MANILA - De uit
Utrecht afkomstige A.H. blijkt
sinds 21 februari van dit jaar in
Zwitserland vast te zitten op ver-
denking dat hij 1,3 miljoen dollar
heeft willen storten op enkele
bankrekeningen van verboden
communistische partijen in de
Filippijnen.

Tienprocent van het geld zou bo-
vendien vals zijn. A.H. is voorzit-
ter van een vereniging die sym-
pathiseert met het verzet in de
Filippijnen tegen president
Aquino.

De zaak is in de publiciteit geko-

men door berichten uit Manila
dat communistische rebellen
zijn betrokken bij de vervalsing
van geld en andere misdadige ac-
tiviteiten in West-Europa om wa-
pens voor hun 21 jaar oude op-
stand te financieren.

Het Filippijnse leger heeft al va-
ker gezegd dat het door commu-
nisten gedomineerde Nationale

Democratische Front vanuit een
kantoor in Utrecht geld en steun
werft voor de rebellen.
Het Utrechtse kantoor wordt ge-
leid door de voormalige priester
Roberto Jalandoni, die volgens
de Filippijnse politie deel uit-
maakt van het Centraal Comité
van de Communistische Partij.

In Utrecht verblijft ook de op-
richter van de partij José Maria
Sison. Filippijnse autoriteiten
beweren dat Sison in het geheim
het leiderschap over de commu-
nistische beweging in de Filip-
pijnen weer op zich heeft geno-
men.

'Hoop maakt leven in kampen Jordanië draaglijk'

Vluchtelingen dromen van
terugkeer naar Palestina

Van onze redactie buitenland

AMMAN - De droom dat hij
op een dag naar Palestina zal
terugkeren, houdt Diab Has-
san op de been. Het maakt dat
hij zijn leven in een vuil vluch-
telingenkamp in Jordaniëvol-
houdt, „Wij proberen onder
moeilijke omstandigheden het
hoofd boven water te houden,
omdat wij allemaal vanuit de
hoop leven om naar ons land
terug te keren", aldus Hassan,
een metselaar van middelbare
leeftijd, die zijn huis op de
Westoever \ an de Jordadn ont-
vluchtte toen de Israëlische
militairen kwamen.

Hij is een van de honderdduizenden
Palestijnen die na de stichting van
de staat Israël in 1948 of tijdens de
Zesdaagse Oorlog in 1967 de wijk
namen naar Jordanië, Syrië, Liba-
non of Egypte. Hassan die in het
kamp Sukhneh, 50 kilometer van
Amman, woont, kan vasthouden
aan zijn vluchtelingenstatus in de
hoop naar huis te gaan of besluiten
het kamp te verlaten en in Jordanië

een bestaan op te bouwen. De mees-
te vluchtelingen van de Westoever
zijn Jordaanse onderdanen, omdat
het gebied tot de bezetting door Is-
raël in 1967 tot Jordanië behoorde.

" De levensomstandigheden
in de Palestijnse vluchtelin-
genkampen zijn bijzonder
slecht. Soms is hulp van het
internationale Rode Kruis
dringend noodzakelijk.

Symbool
Maar als de Palestijnen buiten de
kampen gaan leven, dan verliezen
zij de steun van de Verenigde Na-
ties. Het leven in de kampen is voor
hun een krachtig symbool voor hun
ontheemd bestaan. Het houdt te-
vens een kans op terugkeer naar
hun land in.

Het leven in Sukhneh is moeilijk.
Het kamp is een warboel van mod-
derige stegenen huizen, die de afge-
lopen 20 jaarzijn gebouwd, en biedt
onderdak aan 6.000 mensen. Zij wo-
nen dicht op elkaar. Soms wel met
zeven of acht op een kamer. Scha-
pen en geiten scharrelen in de mod-
der op dekleine binnenplaatsen. De
huizen in het kamp hebben stro-
mend water en elektriciteit, maar
geen riolering. Het afvalwater loopt
door open goten in het midden van
de stegen. Naar het kamp lopen as-
faltwegen vol gaten.
Najah Misleh vluchtte in 1967 met
haar man van de Westoever naar

Jordanië. „Nu wonen wij met tien
kinderen, ook een getrouwde zoon
met diens twee kinderen, onder één
dak", zo verzucht zij. „Niemand
heeft privacy. Wanneer een van ons
ziek is, verspreidt de ziekte zich bij
donderslag." Israël heeft Jordanië
en andere Arabische landen bij her-
haling ervan beschuldigd dat zij de
Palestijnen in de kampen houden
als wapen in het Arabisch-Israëli-
sche conflict.

Jordaanse functionarissen erken-
nen dat de kampen een symboli-
sche functie hebben. „De kampen
worden gezien als onderdeel van
een politiek probleem dat nog niet
is opgelost", aldus Ahmed Qatana-
ni, het hoofd van de afdeling Pales-
tijnse Zaken van het Jordaanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken.

„Intussen doen wij onze best, om
met de hulp van de VN-organisatie
voor hulp aan de Palestijnse vluch-
telingen (UNRWA) de levensom-
standigheden in de kampen die in
de nabijgelegen plaatsen te laten
evenaren."

Permanent
Qatanani zei dat hij veel verzoeken
van vluchtelingen had afgewezen,
die nieuwe vertrekken aan hun hui-

zen wilden toevoegen. Dat had hij
gedaan omdat zulke verbeteringen
de kampen permanent zouden ma-
ken. „Vluchtelingen kunnen buiten
de kampen alles doen, maar als zij
daarbinnen willen blijven, moeten
zij zich aan de regels houden", aldus
de functionaris.

Volgens UNRWA woont minder
dan eenkwart van de 916.000 Pales-
tijnse vluchtelingen die in Jordanië
bij de organisatie zijn geregistreerd,
in kampen. De VN-organisatie heeft
tien vluchtelingenkampen erkend
en biedt drie andere Palestijnse ne-
derzettingen beperkte hulp. Am-
man beschouwt alle 13 als vluchte-
lingenkampen.

Vechten
De vluchtelingen hopen dat de 28
maanden oude 'Intifada' (opstand)
op de Westoever en in de Gaza-
strook en het uitroepen van een Pa-
lestijnse staat door de PLO hun
kansen om naar huis terug te gaan,
hebben vergroot. Sommigen zijn
echter bang dat de stroom van Sov-
jet-joden naar Israël ertoe zal leiden
dat deze immigranten zich in de
door Israël bezette gebieden zullen
vestigen. „Mijn kinderen weten niet
hoe de plaats waar zij vandaan ko-
men, eruit ziet", zo zegt Jalil Sala-
meh. „Maar sinds het begin van de
opstand willen zij allemaal daar-
heen om tegen de vijand te vech-
ten."
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Auto's
■*■""' -" ■ ï".'"";'^: ...
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina, '79, nw. koppeling
uitlaat, APK, als nw., vr.pr.
’2.900,-. Tel.xQ4s-461203.
"Opel KADETT 1.6 D '84, s-
drs., kl. rood; Aanhangwa-
gen Ixb 2.10x1.15. 045-
-422000.
Donkerblauwe PEUGEOT
205 i.z.g.st. bwj. '87. Tel.
04409-3500.
Te k. PEUGEOT 505 SX,
'87, m. LPG (Vialle), schuifd.
en trekh., met. grijs, ANWB
testrapp. aanw. ’ 16.500,-.
'Tel. 04405-2097
PEUGEOT 205 GR '84, s-
drs., blauwmet., auto verk. i.
z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-444014, na 18.00 uur.
RENAULT 11 GTL spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw. vr.pr.

’ 18.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken, '80, kl. wit,
km. 80.000, in goede staat.,
vr.pr. ’1.550,-. In de Hei-
graaf 19 Schinveld. Tel.
045-257213.
Renault FUEGO Coupé '81,
APK 12-'9O, zeer mooi en
'uitst. lopend ’ 3.850,- graag
tel, afspr. 04490-23619.
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr. ’ 7.950,-. 045-
-710634 of 419743.
MATRA Simca Rancho, i.z.
g.st, met trekh. en radio. Te
bevr. 045-725734.
Te k. SKODA 105 L, 1985,
64.000 km., in nw.st., pr.
’3.750,-. Tel. 045-310098
SUBARU Mini Jumbo M7O-
SDX, mei '89, 6.500 km ver-
br. 1:19, ’ 11.000,-. Genkstr
15 Geleen. 04490-53204.

Te k. leuke SUZUKI Alto FX,
bwj. '82, 4-drs., grijsmet.
Bernardstr. 12, Munsterge-
Jeen.
toyota COROLLA de luxe,
bwj.'Bo, APK gek., zeer
mooi, vr.pr. ’ 2.000,-. Zes-
kant 251, Heerlen, 045-
-723689
Toyota CELICA 2.0 KT lift-
back, bwj. 1984, i.z.g.st,
met div. extra's, Pr.n.o.t.k.
Tel. 04405-3393.
Te koop TRIUMPH Spitfire
bwj. '71, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 045-728576.
VW GOLF Caddy Diesel '86;
VW Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 marktver-
koopwagen, '78. Kissel 42,
Heerlen.
Te koop VW GOLF 1600,
bwj. '84, GTI-look, prachtige
auto. Nieuwstr. 53, Schan-
delen-Heerlen. 045-724096
GOLF 13 L sportw., zr. mooi
km.st. 72.000, ’ 4.750,-.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
.Te k. Golf CABRIO, bwj. '82,
i.st.v.nw. mr. mog. Tunnel-
weg 54, Kerkrade-West.
GOLF diesel '84, groenmet.,
geh. turbo-look uitgev., alle
keur. toegest. i.pr.st. Pr.n.o.
t.k. Past. Sandersstr. 3 Oirs-
beek, na 13.00 uur.
VW GOLF 1600 Sprinter,
bwj.'Bo, APK gek., zeer
mooi, vr.pr. ’ 3.800,-. Kissel
29, Heerlen, 045-725102
VW Golf LS autom. '80,
58.000 km. ’ 4.250,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
VW DERBY GLS, m. '80,
APK 2-'9l, Res.groenmet,
zeer zuinig, wegerfbel.

’ 86,-, bijz. mooi, i.z.g.st. Pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-259809.
VW GOLF 1.6 S, veel ex-
tra's, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-751780.
Te koop GOLF GTS bwj.
'83, geh. Zender-uitgeb. kl.
met.bordeauxrood, met veel
ace. o.a. brecje banden,
sportvlg. Vr.pr. ’ 11.000,-.
Tel. 045-417211 tussen
18.00-20.00 uur.
Te koop GOLF GTS bwj.
'83, geh. Zender-uitgeb. kl.
met.bordeauxrood, met veel
ace. o.a. brede banden,
sportvlg. Vr.pr. ’11.000,-.
Tel. 045-417211 tussen
18.00-20.00 uur.
VW GOLF bwj.77, APK gek.
’975,-. Nic Beetsstr. 98,
Heerlen-Molenberg
VW GOLF 1100 bwj. '78,
APK3-'9l, ace, 70.000 km,

’ 1.450,-. 045-720951.
VW POLO APK 4-'9l, i.z.g.
st. ’ 1.250,-. Heemskerkstr.
66, Hrl. Meezenbroek.
Te koop VOLVO 340 DL,
bwj. 88, 5-versn., get. glas,
antr.grijs. Tel. 045-751196.
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
'89, mcl. ace. 045-410343.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Te koop LANCIA Delta 1.5
L, aut., bwj. dcc. '82, met
alarm, nw. banden en rem-
men, in pr.st, pr. ’4.250,-;
Mazda 323, bwj. '79, techn.
100%, met radio-cass. en
nw. banden, APK, ’ 600,-.
Peter Schunckstr. 1304,
Heerlen.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.

WETZELS Auto's: Merce-
des 300 Turbo diesel, '90 al-
le opties; Mercedes 300
Turbo diesel '88; Mercedes
230 TE autom. '87; Merce-
des 190 E 2.3 autom. '87;
Mercedes 280 SL aut. '85;
Mercedes 300 D aut. '89;
Mercedes 300 D aut. '88;
Mercedes 2.5 TD '88; Mer-
cedes 190 E aut. '84; Mer-
cedes 190 D '87; Mercedes
200 TD '87; Mercedes 300
SD aut. '84; Chevrolet Ca-
maro Z2B Crossfire '85; Ja-
guar 3.6 aut. '87; BMW 635
CSI 88; BMW 728 I aut. '86;
BMW 320 I Baur '84; BWM
323 C 1'86; BMW 520 I aut.
'88; Porsche 944 '84; Golf
GTI '85; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Opel Senator 3.0
I '88 aut.; Opel Kadett 13S
'88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3TD '83;
Opel Kadett 1.6 I aut. '88.
Industriestraat "35, Sittard.
Tel. 04490-10655.
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84; Corsa 12 S
'84; Kadett 1200 '79; Fiat
Panda '86. J. DENNEMAN
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
AUDI 100 diesel met nw.
motor en kop. '83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE'88; Ford Fiësta
1300 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S '79; Ford Tau-
nus 1600 Ghia '79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80, Lada
2105/81. Kissel 42, Heerlen
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Nissan Micra FDX
'85; Opel Ascona 16S 4-drs.
'83; Mazda 626 GLX 20 die-
sel 11-'B4; Mitsubishi Sa-
porro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 Itr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S beri. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; BMW 525
div. extra's '78; Fiat 127
speciaal 5-bak '82; Renault
Fuego TX 2.0 '80; Volvo 244
DL 1e eig. '78 ’1.750,-;
Manta GTE i.z.g.st. voor
liefhebber. Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
GOLF D 11-78; Golf D '77;
Opel Rekord D '81; Kadett
Station D 83. 04499-3398.
Mazda 626 GLX PS, aut. 2.0
'88; Mazda 626 LX 2.0 die-
sel, '85; Mazda 626 GLX 2.0
'84; Mazda 626 LX 1.8, '88;
Mazda 626 LX 1.687; Maz-
da 626 GLX 1.6 '87; Mazda
626 GLX 2.0 '84; Mazda 626
GLX 2.0 '83; Mazda 626
SDX 2.0 '82; Mazda 626
GLX PS, 2.0 '87; Mazda 626
GLX 1.6 '86; Mazda 323
GLX 1.3 '88; Mazda 323 LX
1.1 87; Mazda 323 LX 1.3
'86; Mazda 323 GLX 1.5 '86;
Mazda 323 1.3 '79; Mazda
323 GLX 1.5 '87; Mazda 323
GLX 1.5 '86; Mazda 323
GLX Estate 1.7 diesel, '87;
Mitsubishi Galant GL LPG,
1.6, '82; Mitsubishi Galant
GL 1.6 '86; Opel Rekord S
2.05, '82; Opel Kadett SC
1.2 S, '87; Opel City 1.2 76;
Fiat Uno 60S, zilver 1.1 '87;
Fiat Panda 750 '86; Fiat Rit-
mo 1.3 '83; BMW3IBi, I.Bi,
'87; VW Golf C 40 kw, 1.3
'85; VW Jetta C 1.3 '87; La-
da 1200 E 1.2 '83. Mazda-
Kroongarantie. Auto LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
6141 BK Limbricht. 04490-
-15838.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.

Volvo 740 turbo, '86, Ford
Scorpio 2.0iCL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Scorio 2.0
GL aut. LPG '88 ’ 29.500,-;
Ford Siërra 1.6CL Sedan s-
bak '89 ’25.500,-; Ford
Siërra 1.6 CL, '87/'BB va.
’18.500,-; Ford Siërra 2.0
GL, autom. '86, ’ 16.750,-;
Ford Sierra 2.0 Laser aut.
’16.250,-; Ford Sierra 2.0
CL specfiaal '88 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 Laser '86
LPG ’15.750,-; Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’14.500,-;
Ford Escort 1.6 Bravo '86
’11.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’9.500,-; Mazda
626 1.6 '87 ’ 16.500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 '86
’15.500,-; Ford Siërra 2.3
diesel, '83, ’9.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs', Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Land-
graaf. 045-311729.
Honda Civic aut. '80
’1.750,-; Ford Taunus
combi '81 ’2.500,-; Opel
Ascona '81 ’1.250,-; Ford
Taunus aut. '79 ’ 750,-; Alfa
Guiletta 1.8 '80 ’1.250,-;
Peugeot 305 SR combi '81
’1.750,-; Lada 2105 '83

’ 2.250,-; VW Golf GLS '77

’ 1.000,-; Datsun Sunny '81
’2.500,-; Renault 5 '81
’1.500,-; Opel Rekord '79
’1.000,-. Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.
Tek. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Opel KADETT 1300
model Berlina. '80, APK '91,
kl. groenmetal. Lampisterie-
str.2 Hoensbroek.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.

Te k. VOLVO 66 autom., bwj
'79, APK 4-'9l, ’ 650,-. Tel
045-316940.
Ford Escort 1.8 DCL 6 mnd.
jong 13.000 km. ’21.500,-;
Siërra 2.3 D '87 1e eig.
’13.500,-; Siërra 2.3 D '84-
-'B5 v.a. ’ 8.750,-; Siërra 2.0
'83-87 v.a. ’8.000,-; Es-
cort 1.6 GL '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.4 RS
'87 1e eig. ’15.750,-; Es-
cort 1.3 GL .'B2-'B6 v.a.
’6.250,-; Opel Omega 2.3
D combi '87 1e eig.
’21.500,-; Omega 2.0 i '87
1e eig. ’19.500,-; Kadett
1.6L5'86 1e eig. ’ 13.000,-
Kadett combi 1.6 '85 1e eig.
’11.500,-; Rekord 2.3 D'B4
’7.250,-; Commodore '80

’ 2.250,-; Kadett combi '80

’ 3.000,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’16.900,-;
Golf CL D*'B4 ’10.750,-;
Golf 1.6 '84 ’11.750,-;
Passat I.Bi combi Avance
'87 1e eig. ’18.500,-; Pas-
sat D combi '84 1e eig.

’ 10.500,-; Passat combi
aut. '82 1e eig. ’6.750,-;
Passat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’ 22.500,-; Audi 80 CC
'86 1 eig. 45.000 km.
’16.000,-; 100 CS '85
’16.500,-; 100 CS '80-'B2-
-'B3 v.a. ’2.750,-; 80 GT
coupé '81 ’9.750,-; Mazda
323 GLX '87 1e eig.
’14.750,-;. 626 '80

’ 2.500,-; Toyota Corolla
combi D '86 ’ 8.750,-; Sko-
da 120 L '84 1e eig.

’ 3.250,-; Honda Accord 2.0
type '87 1e eig. ’ 13.750,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Prelude EX '83
’10.750,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 25
GTI Turbo '86 1e eig.
’19.750,-; BK 14 RE '86-
-'B7 v.a. ’9.750,-; Visa 14
TRS 86 1e eig. v.a.

’ 7.500,-; 2CV6 '85
’4.750,-; BK 16 TRS combi
'87 1e eig. ’ 14.500,-; BK 16
RS '84 ’8.250,-; Peugeot
205 Accent '84-'B6 v.a.

’ 9.000,-; 305 GR'B4 1e eig
’6.000,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’14.250,-; 11
GTL '86 1e eig. ’8.750,-; 9
GTL '83-'B4 v.a. ’3.750,-;
BMW 316 4-drs. '86
’17.500*,-; 316 '82

’ 6.500,-; 323 i'81 ’ 8.250,-
-320 aut. '81 ’7.250,-; 525
'80-'B2 v.a. ’3.500,-; 728
'80 ’3.750,-; Lada 2104
combi '86 1e eig. ’6.750,-;
Volvo 345 GL D combi '83
’15.500,-; 245 GL combi
'82 ’10.250,-; 240 Van D
'82 ’ 6.950,-; 240 GL '81 v.a
’3.500,-; 340 aut. '84 1e
eig. ’ 7.750,-; 360 GLS '82

’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S '83-
-'B5 v.a. ’5.750,-; Mits.
Sunny Sport '86 ’ 10.750,-;
Galant turbo D '82-'B4 v.a.
’4.750,-; Saab 900 i '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.

Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Statio-
ncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLi '85
Opel Ascona 1600 5-drs.
'82; VW Golf CL 1300 '86;
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs.
stationcar '86; Lada 2107
'84 ’4.000,-; Opel Kadett
Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Toyota Co-
rolla, 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.
MERCEDES 200 D auto^
maat '87; BMW 324 D, 4-drs
'88; Porsche 944 '83; Por-
sche 944 '82; Ford Fiësta
'85; Renault 11 GTX'B6; O-
pel Corsa 1200 '89; Ford
Siërra 1800, 4-drs. '88. Au-
tobedrijf Cuppers, Diergaar-
derstraat-Zuid SA, Maria-
Hoop. Tel. 04743-1546.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Tek. BMW 318, aug. '84, kl.
wit, i.z.g.st, Tel. 04490-
-72242.
Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.

’ 5.800,-. Tel. 045-453591.
Te k. Fiat RITMO diesel, bwj
eind '82, APK-gek. 11-'9O,
bijzonder mooie auto. 045-
-228398.
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te koop gevraagd SLOOP-
of schadeauto t/m '84. Tel.
045-320457.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Tek. BBS VELGEN, 14 inch
zonder band, v. Golf en
BMW, vr.pr. ’400,-. Na 13
u. 04492-1045.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop ONDERDELEN Ci-
troen GSA Pallas. Tel. 045-
-325671.
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te koop TREKHAKEN voor, bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,
’150,-. Tel. 045-229667.

! Motoren

I- Krad Kluft
■ Kleding v. motorrijders

In- en Verkoop

' Voordelige nieuwe
merkartikelen.

Adalbertsteinweg 97
! Aachen 09-49-241-511507
i Te koop HONDA 750 CC ty-

pe 80l dor, vr.pr. ’ 3.250,-.

'■ H.v.Veldekestr. 7, Heerlen, j

(Brom)fietsen
Grote sortering ATB Moun-
tainbikes en City-bikes fiet-
sen v.a. ’450,-, v.a. 6, 12,
15, 18 en 21 versn. nergens
goedkoper. Simons Olthof,
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14,
Geleen Zuid 40 jaar vak-
handelservice
Te k. HONDA MT 5, kl.
zwart-rood, pr. n.o.t.k. Tel.
045-256731.
Te k. Puch MAXI, Beukstr.
46, Heerlen. Tel. 045-
-222096.
HERENSPORTFIETS 10
versn. ’175,-. Tel. 045-
-426547.
Te k. weg. omstandigh. ge-
weldig mooie Vespa CIAO,
bwj. '89, kl. blauw/wit met
sterwielen vr.pr. ’ 875,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert/Land-
graaf na 18.00 uur.
Te k. YAMAHA DT 50, kl.
zwart, ’l.lOO,- m. onderd.
Passartweg 36, Heerlen. "Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Voordelig naar Yoegoslavië
Autoreizen: 1 week hotel v.a. ’ 175,-.

Touringcarreizen 10 dagen v.a. ’ 299,-.
Excursiereis 10 dagen v.a. ’ 595,-.

Vliegreizen vanaf Beek, vertrek op 15 en 29 mei a.s.
Trogir hotel Jadran HP. 1 week ’ 550,-; 2 weken ’ 750,-.

REISBURO PAUL CROMBACH-VAN DER BURGT
Heerlen 045-740000 - Kerkrade 045-463636
Geleen 04490-53355 - Sittard 04490-26080

Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-
gus tel. 09-3211354326.
Punto Vacanze Rootenstr.
19.8, Genk:
Vrouw 60 jr. zoekt REIS-
GENOTE voor vacanties.
Tel. 04490-25830.

DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.

Caravans/Kamperen

Alpen - Kreuzer 1990
Vouwwagens in 5 modellen en 3 kleurencombinaties.

Nog enkele modellen met voorjaarskorting.
Vanaf ’ 4.450,-

Duurder hoeft niet voordeliger kan niet!
Caravans 1990

; Bürstner, Hobby, Knaus
Nog enkele overjarige modellen met extra korting. -

Voortenten: Brand, Isabella, Walker, Gerjak.
Caravan - Import Feijts

Hoofdstraat 84, Amstenrade. Tel. 04492-1860.
| TOURCARAVANS te koop ITe k. gevr. alle merken

' gevraagd vanaf bwj. 1980. TOURCARAVANS. Tel.
Tel. 04492-5296. j 045-720200.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alls onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen. 045-722566. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mogel.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
BÜRSTNER City, m. '86,
rondzit, eindkeuken, 4 mtr.,
mcl. voortent en veel extra's.
Tel. 043-219354.

Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.
Te k. mooie en prachtig gel.
STACARAVAN 9 mrt. lang;
hal, 2 slpks., toilet, aanrecht
met koelk. en kookpl. 2 mrt.
lang, eetbar, grote leefruim-
te, hardh. kozijnen en tuin-
deuren. Te bevr. na 18.00
uur tel. 045-252956.
Te koop 4 lichtgew. TOUR-
CARAVANS Adria 380 '77;
Bergland 350 '76; Kip 310
'75; Kip 430 '76. Alle met
voortent, v.a. ’ 1.500,- tot
’2.500,-. Tel. 045-323178
Te k. VW BUS bwj. '76, nw.
gespoten, geregist. als cam-
per met 60 dagenkaart,
’2.250,-. Tel. 045-325815.
Te koop 4 a 5 pers. TOUR-
CARAVAN Wilk Safari met
toiletruimte, ringverw., koel-
k. en gr. voort. Alles i.z.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-457640.
Te k. caravan SPRITE Musk
D, 5-pers., '69, t.e.a.b., Inl.
045-212859.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES met en zonder stamb.
Tel. 04404-1418.
Te koop AQUARIUM, gr.
1.25, plus ombouw en vele
toebehoren. Wilhelminastr.
153, Hoensbroek.

Te koop HONDJE, 8 wk.
oud, pr. ’150,-, geënt en
ontwormd. Tel. 043-617918.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
cocktail-ent. ’32,-; STERI-
LISATIE poes ’65,-; castr.
kat ’ 32,50. 045-244247.
Te koop 2 engelse VOL-
BLOED rijpaarden 1 jarige
en 2 pony's. 045-351796.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELTJES. Graverstr. 24,
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIEBE-,
GELEIDING in Heerlen, i
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.
Fransman geeft FRANSLES
(bijles, hulp bij bew. v. mod.
teksten.) Voor iedereen die
al een beetje Frans spreekt.
Tel. 045-274313.
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Moderne geb. jonge vrouw,
42 jr. zoekt VRIEND voor
moderne vriendschap tot 50
jr. Br.o.nr. B-4273, L.D.
P.B. 3100, 6401 DP Heerlen

Weduwe 66 jr. zoekt WE-
DUWNAAR voor vriend-
schap (liefst mét auto). Br.o.
nr. B-4293, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Charmante vrouw (wed.) 44
jr. 1.65 m. Prettige part-time
baan, volw. kin 3(uit huis)
zoekt soe. jeugdige MAN om
samen dingen te doen, die
wij leuk vinden. Fotootje
welkom: ook retour. Br.o.nr.
B-4296 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
gens communiepakjes. Tel.
045-272216/272516.
Te koop BRUIDSJURK, mt.
38, gedr. in Utrecht. Rdr.
Hoenstr. 114, Hoensbroek.

~,..,.... —!"! ■ : : . :...» : . ■
Bel de Vakman

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

Vrijblijvende prijsopgave.

Traplopers verleggen
Wij verleggen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundig!!

Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
NEW LOOK BV Schaes- Diepvries- en KOELKAST-
berg. Gevelreiniging, uit- REPARATIE zonder voorrij-
kappen, voegen, steigerver- kosten. Bel Geleen 04490-
-huur. Tel. 045-312154 of 45230. Service binnen 24 u.
045-312709. Voor a, uw QAKWERK-
DAKDEKKERSBEDRIJF De ZAAMHEDEN dakdekkers-
Nok, voor al uw dakdek- bedrijf Adams, tevens repa-
werkzaamheden, met de ratie van uw schoorstenen,
langste schriftelijke garantie. Bel voor vrijblijvende offerte:
Bel voor vrijblijvende offerte. 045-726716.
Tel. 045-224459/753008. Vnnr fiiFRRFBTRATINfi.
STOELMATTERIJ vern. rie- terras, oprit en vakman-
ten en biezen stoelen met schap, Stratenmakersbedrijf
gar. Bel. 045-418820. Nico Gerards. Vrijblijvend
Bost VERWARMING BV., W?o"" en advieS Tel'
Romeinenstr. 8, Kerkrade- 045-313956. __,
West. Sanitair, gas, water, Hans LIPS voor timmer-,cv badkamers, riolering, dak en 2jnkwerk met garan-dakwerk. Tel. 045-412547. tje Vraag vrijb| advies/
Ook voor DAKREPARA- offerte. Bel 045-453818.
ll^lq-j Be' Koehen 045" Te k. afrasteringen en poor-
-441693. ten tegen concur. prijzen.
Opritten en terrassen in klm- VEENSTRA Hekwerken. Tel
kers of SIERBESTRATING, 045-316238. Fax 045-
-tuinaanleg. 045-423699. 324791.

In en om de tuin
Exclusieve geïmpregneerde

Tuinafscheiding op maat gemaakt
Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schinnen.

Tel. 04493-3899.
T--ir-th. .;»!,>« TUINHOUTVAKMAN Im-I UinnUlSjeS preg BV in de Cramer 104,
Rlnkhi ittfin Heerlen. Tel. 045-751687.
uiuim iuiici i Voor a( uw druk geïmpregn.

planken, palen, schermen,
-rcr af S rolborders enz. Groot assor-
Qf£^X^£z^^&^^_ timent bielzen. Bez. mog.
(^^^^^fe&-^^^^^^* Vandaag nog modder en
& EHBO EOTËOTV zand. morgen GAZON.L^= E SS 3=EL/V Graszoden v.a. ’3,25 per

* J-^alll EEEfPMp m2. Jawell 045-256423.
ir*-^***-" oirln EEssE"r~^jr" u TUIN verandering, afras-j/^^^^^^^j^^^^^^^S tering, sierbestrating, met-
i^^^^. selwerk enz. Bel 045-

-272093, na 18.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag,

TUINMATERIALEN van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
BETONWAREN uw PICCOLO telefonisch

BETONKLINKERS opgeven. Tel. 045-719966.
GRINDTEGELS ~- : -- ■■-
Gebr. Creugers, Kunst en Antiek

Economiestr. 46, Hoens- ■r——-■_~„. .~,-, TT"
broek. Tel. 045-213877. Te k- GEVRAAGD antieke

De Koumen Zuid meubels. P. Cortenraad,

(achter Hlrschil Riemst (B) 09-32-12261156
Piccolo's in het Limburgs Je k°°P an» mech EET-
Dagblad zijn groot in RE- HOEKiw. tafel en 4 stoelen.
SULTAAT! Bel: 045-719966. Tel. 045-316782.

Wonen Totaal

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

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

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

Rohé het bekende Nederlandse merk.

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden bf vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

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

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

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Kent U het verschil tussen een
Waterbed en een watermatras?

Bezoek vrijblijvend onze bedden-afdeling met bekende
merkartikelen o.a Aqualux, Auping, Dunlopillo, Pullman.

Howa Binnenhuis-decoratie
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek.

Tel. 045-212900.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. massief grenen
BANKSTEL (3-2-1 zits) en
salontafel samen ’ 350,-.
Tel. 04490-26631.
EIKEN kast, zeer mooi,
2.20m. ’600,-. Tel. 045-
-451018.
"Antieke" EETHOEK d.-ei-
ken, uittrektafel en 6 stoelen

’ 2.000,-. Tel. 045-424714.
Te koop eiken uittrek, eetka-
mer TAFEL met 4 stoelen
tev. eiken TV-meubel alles
in prima st. samen ’ 800,-
-ook apart. Tel. 045-311600.
Te k. 2 wijnrode mohair
LOUIS XV sierfauteuilles,
hoge leuning, z.g.a.nw.,
’495,- per stuk. Tel. 045-
-216647.

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

MINDER
SLAAP-

KLACHTEN
Sléeptrend
=SrtS=rIWATERBEDDEN

HEERLEN
045-740317

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. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

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

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

Computers

Psssst !!!
Nu voor nog geen 2 tientjes p. wk. een PC met begeleidend

Soft-ware pakket in huis.
Bel voor meer informatie: 04998-92062.

Te k. C64 met diskdrive en
diskprgs., joyst., ’530,-. COMMODORE 128 met
Amiga SVo drive met 300 floppy 1571 en 100 diskettes
disks vol prgs. en bakken joysticks, cartridge, ’ 800,-.
’530,-. Tel. 045-229256. Tel. 04451-1379.
Alles als nieuw.

Kachels/Verwarmi ng

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

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

Muziek

Muziekhuis Guus Arons Heerlen
aanbiedingen van:
Keyboards

CasioMT22o ’ 395,-
YamahaPSß 15met standaard enz ’ 495,-
CasioDMloo ’ 550,-
Yamaha PSS 370 , ’ 599,-
GEM G 20 en stofk. en standaard ’ 895,-
JVCKB 600 N stereo ’ 1.295,-
Yamaha VS 200 (nog 3) nu ’ 1.990,-
Roland E 20 (slechts 20 stuks) ?

betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Orgels

ViscountFair Lady ’ 1.250,-
Lesliebox Mod. 770,200 Watt ’ 750,-
Wurlitzer (theaterorgel) , ’ 2.250,-
Hammond SX 1 (besc.) nu ’ 15.990,-
Yamahaßssn ’ 2.990,-
Hammond SX 2000 uitv. wit lichtekastschade .. ’ 19.990,-
Orla ’ 3.250,-
Yamahaß6os ’ 3.990,-
TechnicsEX 20 L ’ 3.990,-
GEM G7O inkl. musicoder ’ 3.990,-
TechnicsEX 25 L ’ 4.990,-
Hammond R 124 (2 stuks) ’ 6.990,-
Hammond Aurora , ’ 6.990,-
Hammond H 143en Leslie box ’ 8.990,-

-betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Piano's

Rippen occasion ’ 3.250,-
Bieling occasion ’ 3.990,-
Ronisch occasion ’ 3.990,-
Jordans occasion ’ 3.990,-
Petrof occasion vanaf ’ 3.990,-
Dörner occasion -, ’ 6.250,-
Yamaha occasionvanaf , ’ 6.250,-
Hilger occasion ’ 8.990,-
Forster Löbau occasion ’ 8.990,-
Feurich occasion ’ 12.500,-
Grotrian Steinweg occasion ’ 12.500,-

-betaling vanaf ’ 70,- per maand (zonder aanbetaling)
Vleugels

Bechstein (zonder garantie) ’ 6.000,-
Förster 1.70 occasion ’ 12.990,-

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. 045-717155.

Muziekliefhebbers opgelet!
Vrijdag 20 april om 20.00 uur Fender demonstratie

's Werelds grootste Fenderspecialist Beau-MacDougall
demonstreert de nieuwste Fender gitarenen versterkers in

motel Stein-Urmond. Mauritsln 65, Urmond.
Haal tijdig een graitis toegangsbewijs bij

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Want vol is vol.

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, ,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz- e

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

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

Te koop Yamaha ORGEL ' ~ ■ .. „„
type CSSN, 3 jr. garantie, vr. Verzamelingen,
pr. ’2.500,-. 045-425421. Te ka poSTZEGaV?
PIANOSTEMMEN en repa- ZAMELING Nederland 'ratie "De Tuner" Tel. 045- Duitsland. Tel. 045-31jg>
231326- Met een PICCOLO in'!»PIANO of vleugel? Kopen of Limburgs Dagblad raa»'
huren? De grootste keuze uw oude spulletjes 't
bij Van Urk. Vraag offerte, kwijt. Piccolo's doen v',Bel. 010-4363500. Van Urk, wonderen.. Probeer m**
Westersingel 42, R'dam. Tel. 045-719966.

Braderieën/Markten

Enorme Franse markt
zondag 22 april

centrum Baexem
vele kramen met gebruikte en nieuwe goederen-

Info 040-856693. Kraamhuur ’ 75,-.
"Grote BRADERIE" zater-
dag 19 mei bij de opening
"Buurtsociëteit Eikske Een".
Inlichtingen en standhuur tel
045-422949 b.g.g. 045-
-323234.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
VIDEO'S gevr., ook TV's va.
1982 en stereotorens. Tel.
04406-12875.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Te koop gevtv,
GOUD, zilv., munt., P*^,
etc. Cont. bet., vrijbf-
Groenstr. 109, Geleen^/,
Wij kopen GOUD, brij*
zilver. Wij betalen con'
geld! Verseveld, Sarole^ *.
80A, Heerlen. 045-71

t̂l '*Wij betalen de hoogste j -,
voor al uw oud ijzer en' .
talen.,Gebr. SWINKER «
de Cramer 100, Hee" Cl
Tel. 045-751994 _^\
Snel en VERTROUWD j ;V
auto verkopen/kopen. I)
05277-551,1 ma. t/m v^A
Te k. gevr. 2e n4P
MUNTENTELEFOON * *«
de PTT, 04490-24024^ ;6
Ik koop haal en betaal,, \
goede prijs voor DAM I
POCKETS, Boquet, I" '9

Jasmijn, Candlelight, <■„ ■*'Swept, Avondlectuur, * *<vermans, Foto- en bee3 P
mans, Mijn geheim, 'mf
niem, Hollister, Colt mi
Western Wolf, Jerry C?»
Sexy west. Alle eroti*i
sex- en pornobladen- k
0932-87786810 ilt

Diversen . %

Snuffelmarkt kerkrade rodahal e,
Zaterdag 21 april en zondag 22 april.

Huur een kraampje op deze vlooienmarkt ’ 45,- P-
Bel 01640-57521/35916. y—-,

PORNO-videocassettes te
k. va. ’ 22,50 of 5 v. ’ 100,-
Stationsstr. 31 Sittard-
M'tricht via Regia 105
(Brusselse Poort) ook verh. 'Voor Limburg LEKKERSTE -gehakt. Slagerij Houtvast |
Schinnen. - r
Vandaag KINDERATTRAC- (
TIE in Makado-Beek. j
Dóór jonge masseuses I
totale ONTSPANNINGS- i
MASSAGE met leuk ;
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft I
komen!!! Tel. 045-353489. <

Nieuw Nieuw "Blondy en Samantha Qe'
totale ontspannings',

massage met gratis dran jj
Tel. 04490-75028>/Ij

h() V|
PIGMENTVLEKKEN? /Jjv(
niet. Bel voor gratis
08434-72597 of 7245t, j,
De massage van i
NIQUE blijft uniek. Tel- v v,
228481. > V,

Te k. 14 k. dames RlN^,
briljant 0.73 k., nw. Ce ti,
045-75Ö587

Kontakten/Klubs .!;■ —' *i

Club Nirwana bekend van TVij|
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse bel° %

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS. , t>,
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00^ 't,

Heb je wilde fantasieën???
Dan kan het óók met zn drieën...

Riversideclub
E9Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 10-J
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand. t/CJvan 14 t/m 2 uur. Tel. 04755-1854. Creditcards accgg-'

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sejc Paleis.

De Olifant .
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-i'1"
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24',

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze terf^mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan on
knusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en pr°|
de sfeervan 'n nudistische club. Naaktdansen. fiim*5.1^aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder ei

Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.
RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Privéhuis Micheltë
Girls, Girls, Girlsüü!

045-228481 / 045-2296J1

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vl^g

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje ge^>
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.; Tel. 04490-23203.

Privé Cherry
Nu soft-s.m. open van ma./
vr. 10.00-19.00 uur. do/vr
20.00-02.00 uur Escort-

service 045-462805.

privéhuis Donna. 045-227734 en 045-229718
met haar vriendinnen.

Tev. ass. gevr.
Voor een party, dame, "heer of kamer

Buro Elvira
ass. gevr. 045-419384.

Contactburo
Limburg

Privé adr. in Ned. en België.
Dames aanwezig en gevr.

Tel. 04499-3003.

Privé, 2 meisjes,
tel. 045-46Q0?

Goedlopend en <A
privéhuis te Kerkrade K
dringend nog leuk i,
MEISJE. Bel even ï
425100 b.g.g. 04490-jJ>

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04**1,
74393. meisje gevrggy
Club Rustig

Nu ook totale lichaams j
sage door onze sexy %,

jes. V.d. Weyerstraa'i
Kerkrade-W. 045-43^

Vera .
Privé tel. 04754-855^
Nieuw!! Ook zaterd^'

Noenda
Met assistentes, S^

slavin 04492-560>/
nieuw bij Deflj]
4 leuke dames. Indus^l1.3Kerkrade-W. v.a

uur. 045-413887 I
tev. meisjes ggyjy I

Voor Piccolo's
zie verder pagin3
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Sfeertje
Een minstens even belangrijk as-
pect van dat eerste jaaris de voorbe-
reiding op het leven in Marokko. El-
bardi: „Op het internaat wordt een
Marokkaans sfeertje geschapen; er
is een kok die Marokkaans kookt,
de huiskamer wordt Marokkaans
ingericht, er wordt vrij gegeven op
islamistische feestdagen en van de
deelnemers wordt verwacht dat zij
de Marokkaanse normen aanvaar-
den en respecteren. Zo zal er geen
alcohol worden geschonken, wordt
de ramadan gehouden en wordt er
steeds tijd gereserveerd voor gebe-
den."
„Bovendien krijgen de jongeren
Franse en Arabische les, is de voer-
taal in de opleiding Arabisch, en
wordt in de lessen veel aandacht be-
steed aan de Marokkaanse cultuur.
Wij hopen op die manier de cultuur-
schok zeer beperkt te houden. En
we hebben de gelegenheid de deel-
nemers een jaar lang goed in de ga-
ten te houden: als een deelnemer
niet goed meeloopt in het Marok-
kaanse leefpatroon, zullen wij hem
of haar adviseren niet naar Marokko
te gaan."

Ruding naar
'Verzekering'

k^ HAAG - Oud-minister dr
V- C.R. Ruding van Financiën is
Va °rSedragen als lid van de raad
iv 9°rnmissarisen van de verzeke-
d Ssrnaatschappij Nationale-Ne-fl'an-den. Hij gaat de vacature in
VO
, a ad opvullen dieontstaat als ge-

v 0 6 Van het aftreden van de vice-ft°rzitter prof. dr. E.H. van der
Sest e' Wegens het bereiken van de
C , e leeftijdsgrens, zo heeft Na-

gistere meege-
Vjn *-*" Volgens een woordvoerder
sij het ministerie van financiën
**k ■* commissariaat bij een ver-
tl)e,er 'iigsmaatschappij een even-
t)e p benoeming tot president van
Kv Ur°pese Bank voor Wederop-
y, w en Ontwikkeling niet in de

buers-overzicht
Opgewekt

- De aandelen-
aan de effectenbeurs van

(^sterdam heeft de eerste
1^ s dag van de week opgewekt

afsluiten. De handel was
Hg/e lijk dun, zodat enkele posi-
Ijj, e factoren zoals een vriende-
QWall Street op maandag, de
"ioh e t;*o^ar en een slechts frac-
ïok 1 gedaalde Nikkei-index inItJ^o aanvankelijk hun invloed

uitoefenen. Daarna
est Damrak wat gas terugne-"L 11 door een iets lagere dollar

ccnSc*ag in de loop van de dag en
Str *aSere opening op Wall
j>6
,eet-De obligatiemarkt was de

j^Jiele dag verdeeld tot zwak.
s[ CBS-koersindex algemeen
f- 6 ot dinsdag op 197,6 punten te-
i}e 196,3 punten op donderdag,
St6^°rige handelsdag. De CBS-
VQjJ^ingsindex algemeen, diecc week n°g sloot op 118,0

(<Wten' kl°m in de loop van de
tr^OP tot 119,20. Halverwege de
tJi e dag leverde de index ietsvanL in, maar kon toch nog
omsluiten op 119,10. De totale
fljj^t op Beursplein 5 kwam
W~a g uit op een zeer beschei-
f 60n I,IS milJard' waarvan bijna
Ok *J fniljoen aandelen.
%B

hoofdmarkt sloten verre-
Sj6^ de meeste fondsen hoger,

v^t-a ts drie fondsen waren on-
'°On erd en vi^f waarden ver-
ste den een koersdaling. Groot-
kw stiJger was Ahold. ABN

1 °P de tweede plaats. Ook
■*r(/° Bank ging omhoog. De

Sft/r e omzet was in aandelen
tl6 l> die woensdag een algeme-
b6j aahdeelhouders vergadering
\Vj s Tienduizenden aandelen
s|Q e!den van eigenaar. DSM
&;" ]j f 1,50 hoger op f 123,50.
A|^2

e internationals was vooral
Hq0° 2eer gevraagd.
be jJ»°ven,s en Unilever stegen
«ii t,6. zeven dubbeltjes. Philips
en J--IVI stegen f 0,40 tot f 40,60

Verliezers in deze: Waren vooral softwarepro-
fohjl*!- Volmac en het haven-"O*8 Pakhoed.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. s.k.
AEGON 120,10 120,50
Ahold 131,90 135,10
Akzo 132,10 134,40
A.B.N. 38,30 39,20
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,60 56,60
Amro A. in F. 88,60 88,40
Amro-Bank 76,70 78,30
Borsumij W. 76,20 76,30
Buhrm.Tet. 66,30 66,50
C.S.M.eert. 82,70 83,90
DAF 35,50 35,50
Dordt.Petr. 129,50 129,50
DSM 122,60 124,10
Elsevier 80,70 81,60
Fokker eert. 46,10 47,00
Gist-Broc.c. 31.60 31,70
HCS Techn. 14,60 14,50
Heineken 121,20 122,30
Hoogovens 80,70 81,40
Hunter Dougl. 94,60 96,50
Int.Müller 95,00 96,00
KLM 35,00 35,40
Kon.Ned.Pap. 43,70 44,10
Kon. Olie 141,50 142,10
Nat. Nederl. 72,50 72,60
NMB Postbank 50,80 51,50
Nedlloyd 106.00 107,80
Océ-v.d.Gr. 310,00 b 313,00
Pakhoed Hold. 184,00 181,50
Philips 40,20 40,60e
Robeco 97,70 94,60d
Rodamco 79,80 79,80
Rolinco 94,10 92,10d
Rorento 57,90 57,80
Stork VMF 53,30 54,00
Unilever 147,70 148,40
Ver.Bezit VNU 96,00 96,70
Volmac Softw. 43,00 42,90
VOC 39,40 39,90
Wessanen 71,00 72,60
Wolters-Kluwer 51,10 51,10

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 73,00 73,00
ACF-Holding 41,50 - 42,50
Ahrend Gr. c . 245,00 248,00
Air Holland 30,50 30,80
Alg.Bank.Ned 38,90 39,80
ABN (div'9o) 37,20 38,00
AsdOpt. Tr. 21,50 21,30
Asd Rubber 5,20 5,40
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 103,00 102,60
Aut.lndjl'dam 93,00 96,00
BAM Groep 95,00 95,50
Batenburg 92,50 92,50
Beers 133,00 133,00
Begemann 167,00 167,00
Belindo 319,00 320,00
Berkei's P. . 5,45 5,45
Blydenst-Will. 30,50 30,50
Boer De, Kon. 334,50 334,00
deBoer Winkelbedr. 68,40 68,80
Bols 173,50 173,50
Boskalis W. 16,20 16,45
Boskalis pr 19,50 19,50
Braat Beheer 44,60 44,50

Breevast 16,90 16,80
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 860,00 860,00
Calvé-Delft c 975,00 970,00
Center Parcs 56,00 53,50
Centr.Suiker 81,30 82,70
Chamotte Unie 7,00 6,80
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 313,50 313,50
Content Beheer 23,40 23,30
Cred.LßN 48,50 48,50
Crown v.G.c 88,20 91,70
Delft Instrum. 50,20 50,50
Desseaux 246,00 246,00
Dorp-Groep 39,30 38,70
DSM (div'9o) 116,00
Econosto 374,00 375,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 120,80 122,00
Flexovitlnt. 94,80 94,80
Frans Maas c. 109.00 110,50
Furness 133,50 134.00
Gamma Holding 87,00 92,00
Gamma pref 6,20 b 6,30
Getronics 31,80 31,70
Geveke 46,10 46,50
Giessen-de N. 320,00 313,00
Goudsmit Ed. 420,00 423.00
Grasso's Kon. 139,00 136,00
Grolsch 147,00 146,80
GTI-Holding 193,00 192,00
Hagemeyer 107,00 107,80
Idem'/2div.'B9 103,00 104,00
HAL Trust B 14,90 15,00
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 202,00 202,50
Hein Hold 105,00 106,00
Hoek'sMach. 205,00 201,00
Heineken Hld 105.00 106,00
HollSeaS. 1,11 1,11
Holl. Kloos 507,00 505,00
Hoop Eff.bk. 10,50 e 10,60
Hunter D.pr. 4,65 4,60
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 48,00 49,00
Industr. My 220,00 210,00a
Infotheek 28,50 29,90
Ing.Bur.Kondor 608,00 625,00
Kas-Ass. 45,00 44,80
Kempen Holding 15,30 14,30d
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 81,90 83,80
KBB c. 81,40 85,50
Kon.Sphinx 137,30 137,20
Koppelpoort H. 297,00 297,00a
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 67,30 67,00
Macintosh 44,70 45.Q0
Maxwell Petr. 682,00 680,00
Medicopharma 66,80 66,30
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 22,00 25,00
Moeara Enim 1180,00 1180,00
M.Enim 08-cert 15700,00 15700,00
Moolen en Co 27,30 27,00
Mulder Bosk. 70,00 69,80
Multihouse 9,90 . 9,90
Mynbouwk.W. 415,00 415,50
Naeff 300,00

NAGRON 50,50 50,80
NIB 617,00 617,00
NBM-Amstelland 18,90 18,90
NEDAP 371,00 371,00,
NKF Hold.cert. 337,00 335,50
Ned.Part.Mij 42,40 42,30
Ned.Springst. 9550,00
Norit 1015,00 1010,00
Nutricia gb 80,50 80,50
Nutricia vb 88,20 88,70
Nijv.t.Cate 101,00 100,50
Nijv.Cate d'9o 95,00
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 76,90 78,00
OTRA 226,80 226,80
Palthe 109,50 106,00
Philips div'9o 39,10
Pirelli Tyre 36,80 34,50
Polygram 34,70 34,80
Polynorm 113,50 114,001
Porcel. Fles 178,00 178,00

.Ravast 47,00 47,00
Reesink 73,00 73,80
Riva 51,00 51,10
Riva (eert.) 49,50 49,00
Samas Groep 70,00 71,00
Sarakreek 30,40 30,00
Schuitema 1280,00 1280,00
Schuttersveld 44,00 44,50
Smit Intern. 68,30 68,00
Stßankiers c. 24,50 24.40
Stad Rotterdam c 48,00 48,00
Telegraaf De 98,80 100,80
Text.Twenthe 347,00 347,00
Tulip Comp. 42,90 42,50
Tw.Kabel Hold 161,50 162,50
Übbink 87,80 87,80'
Union Fiets. 35,00 35,30
Ver.Glasfabr. 335,00 335,00
Verto 82,80 83,00
Volker Stev. 82,00 82,50
Vredestein 25,90 25,70
VRG-Groep 68,00 71,50d
Wegener Tyl 202,00 205,00
West Invest 25,00 25,00
West Inv. wb. 100,00 100,00a
Wolters Kluwer 201,00 202,00
Idem div.'9o 49,80 50,20
Wyers 42,00 42,50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 37,70 37,70
ABN Aand.f 72,40 72,90
ABN Beleg.f. 57,00 57,50
ALBEFO - 51,30
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 230.00 227,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
AmericaFund 291,00 290.00
Amro Eur.F. 74,40 74.00
Amro Far E.F. 60,00 59,30
Amro Neth.F. 76,00 77.00
Amro N.Am.F. 60,60 60,60
Amro Obl.Gr. 154,00 154,00
Amvabel 76.60 76,50
AsianTigersFd 61,20 61,50
AsianSelFund 46,80 46.80
Bemco Austr. 49.00 49.00

Bever Belegg. 7,00 6,60
BOGAMIJ 110.00 109,10
CLN Obl.Waardef 100,70 100,70
Delta Lloyd 43,20 43,30
DP Am. Gr.F. 24.50 24,70
Dp Energy.Res. 45.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59.70 e 59,70
Eur .Ass. Tr. 11,00 10,50
EOE DuStlnF. 297,00 301,00
EurGrFund 63,20 63,40
Euro Spain Fd 8,00 8,00
Florente Fund 100,00 100,00
Gim Global 49,50 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 225,00
Henderson Spirit 63,00 62,50
Holland Fund 75,00 76,00
HolLObl.Fonds 116,50 116,50
HolLPac.F. 105,00 104,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,60 46,50
Intereff.Warr. 270,00 266.60
Jade Fonds 167,50 167,50
Japan Fund 25,50 26.00
Jap.lnd.Alpha Fd 10400,00
Japan Rot. Fund yen 8500,00
Mal.Cap.F. $ 8,30 8,30
Mees Obl.Div.Fonds 96,90 97,00
MX IntVent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund 1375,00 1390,00
NedufoA 132,00 132.00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,40 39,50
NMB Global F. 47,60 48,00
NMB Oblig.F. 34,70 34,90
NMBRente F. 102,30 102,30
NMB Vast Goed ' 38,30 38,10
Obam, Belegg. 216.90 216.90
OAMFRentef. 12,55 12,55
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,00 100,00
Pac.Prop.Sec.f. 44,50 43,80
Pierson Rente 100,80 100,80
Postb.Belegg.f. 52,00 52,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f 73,40 73,20
Rabo Obl.div.f. 48,20 48,20
RaboOnr.g.f. . 83,90 83,90
Rentalent Bel. 132,20 134,30
Rentotaal NV 30.80 30.80

.RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,50 49,50
RG geel 48,10 48,10
RodinProp.s ' 107.00 107,00
Rolinco cum.p 89.90
Sci/Tech 17,30 17,30
Technology F. 17,60 17.60
Tokyo Pac. H. 219,00 219,00
Trans Eur.F. 84,80 85,00
Transpac.F. 409,00 392,00
Uni-Invest 118,50 115,00d
Unico Inv.F. 78,50 78,50
Unifonds 38,20 38,40
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 131,00 131,00
Venture F.N. 40,70 43,20
VIB NV 82,30 d 82,20
VSB Mix Fund 51,00 50,90
WBO Int. 71,50 71,20
Wereldhave NV 200,00 200,30

Yen Value Fund 82,00 81,20

Buitenlandse obligaties
m EEGB4II) 98,70 98,70
3/2 EngWarL 32,00 32.00
53/4 EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 35,50 36,00
Amer. Brands 65,80 66.60
Amer. Expres 27,70 28,30
Am.Tel.& Tel. 41,90 41,60
Ameritech 61,30 61,60
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28.60 28,50
Atl. Richf 112,80 113,50
BAT Industr. 7,40 7,30
Bell Atlantic 94,70 97,50
BellCanEnterpr 40,70 40,90
Bell Res.Adlr 0,20
BellSouth 55,20 56,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,70 18,20
Boeing Comp. 72,50 73,10
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70.25
Chrysler 16.30 16,70
Citicorp. 24,30 24,20
Colgate-Palm. 57,00 58,00
Comm. Edison 34,25 34,25
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 20,00 20,60
Dai-IchiYen 2200,00 2160,00
DaiwaSec. yen 1450,00 1460,00
Dow Chemical 65,10 65,50
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 39,70 40,30
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr 142,00
Exxon Corp. 45,60 45.60
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. -43,75
Ford Motor 46,50 46,50
Gen. Electric 65,00 66,50
Gen. Motors 46,00 46,20
Gillette 53,00 54,00
Goodyear 36,00 35,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 89,25 89,60
Int.Bus.Mach. 107,10 110,00
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,75
ITTCorp. 54,00 54,50
K.Benson ® 5017,30
Litton Ind. 73,00 73.10
Lockheed 37,50 37,50
Minnesota Mining 82,00 83,00
Mitsub.Elect. 1030,00
MobilOil ' 59,40 60,80
Morgan $ 35,30 34,70
News Corp Auss 10,50 10,50
Nynex 83,00 84,20
Occ.Petr.Corp 26,80 27,20
Pac. Telesis 45,30 45.20
P.& O. ® 6,00 5,70 d
Pepsico 67,00 67,50
Philip Morris C. 41.80 42.10

PhiU. Petr. 25,40 25,30
Polaroid 46,30 45,70
Privatb Dkr 272,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 615,00 640,00
Saralee 29,10
Schlumberger 50,20 50,10
SearsRoebuck 38,00 37,80
Sony (yen) 48,00 49,00
Southw. Bell 58,00 58,60
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,60. 34,50
Texaco . 57,40 58,60
Texas Instr. 37,20 37,10
The Coastal C. 31,60 32,10
T.I.P Eur. 1,87 1,87d
ToshibaCorp. 1070,00 1020,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 69,00 69,70
Unisys 14,50 15,00
USX Corp 34,00 34,50
US West 76,00 d 73,60
Warner Lamb. 109,10
Westinghouse 75,80 76,60 .
Woolworth 62,20 62.50
Xerox Corp. 54,50 55,00
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 48,00 48,00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 77,00 77,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 211,00 213,00
Boeing Corp. 133,50 136,50
Can. Pacific 35,50 d35,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,00 29,00
Citicorp. 45,00 44,50
Colgate-Palm. 107,00 109,00
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 120,50 121,50
EastmanKodak 73,50 73,50
Exxon Corp. 84,50 d86,00
Fluor Corp. , 79,50 79,00
Gen. Electric 121,00 124,50
Gen. Motors 84,00 84,00
Gillette 96,00 97,00
Goodyear 68,00 66.00
Inco 47,00 46,50
1.8.M. 195,50 204,00
Int. Flavors . 118,00 113,50
ITTCorp. 119,00
Kroger 24.00 24,00
Lockheed 69,00 68,00
Merck & Co. 139,00 138,00
Minn. Min. 155,00 156,00
Pepsi Co. 123,50 126,00
Philip Morris C. 77,00 77,00
PhiU. Petr. 46,50 47,50
Polaroid 80,00 80,50
Procter &G. 130,00 132,00
Quaker Oats 92.00 92,00
Schlumberger 96,00 95,00
Sears Roebuck 70,00 70,50
Shell Canada 60,00 60,50
Tandy Corp. 62,00 63,50
Texas Instr. 69,00 70,00
Union Pacific 130,00 131,00
Unisys Corp 30.00 31,50
USX Corp 62,50 64,00

Varity Corp 3,90
Westinghouse 140,00 142,50
Woolworth 115,50 116,00
Xerox Corp. 94,00 97,00
Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,60
10/2 ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97,50
10Amev85 101,60 101,60
11 Amev 86 91,50 91,50
W/> Amro 86 94,75 94,50
10Amro 87 93.50 93,50

5V- Amro 86 90.00 91,00
Amro Bank wr 11,60 11,60
Amro zw 86 . 71,75 71,00
9 BMH ecu 85-92 95,30 95,30
7 BMH 87 94,00 94,00
10',-aEEG-ecu84 99,40 99,40
93AE18-ec.u85 96,00 f 95,90
12/2 HIAirLF 94.90 94,90
ll'/i NGU 83 100,00 100,00
10NGU 83 100.00 100,00
2'zjNMß Pb.B6 82,70 82,70
NMB Posib.war. 83,50 84,25
m Phil. 86 97,50 97,50
6%Phi1.83 " 99.00 99,00
11 Rabo 83 101,20 101,20
9Rabo 85 94,25 94,25
7Rabo 84 98,00 98,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,10 6,20
Bredero aand. 22.50 22,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 21,00 b 21,50b
LTVCorp. 1,50 1,40
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,81 o,Boe
71/» RSV 69 86.50 86,50b
Parallelmarkt
Alanheri 25,30 26,30
Berghuizer 35,90 35,90
Besouw Van c. 54,50 54,50
CBI Barin Oc.yen 2000,00 2000,00
Comm.Obl.F.l 94,40 94.40
Comm.Obl.F.2 93,90 93,90
Comm.Obl.F.3 94.40 94,30
De Drie Electr. 30,50 30.30
Dico Intern. 106,00 106,50
DOCdata 29,10 29,10
Ehco-KLM Kl. 38,80 38.40
E&LBelegg.l 73.20 73.90
E&L Belegg.2 73,60 73,90
E&L Belegg.3 75,70 75.90
FreeRec.Sh. 32.50 32,50
Geld.Pap.c. 69,80 69,50
Gouda Vuurv c 100,10 100.20
Groenendijk 37,80 37,00
Grontmij c. 193.50 193.00
HCA Holding 55.10 55,20
Hes Beheer 262.00 262,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,90 4,05
Interview Eur. 8.10 8,10
Inv. Mij Ned. 46.00 46.10
Kuehne+Heitz 49,40 49,40
LCI Comp.Gr. 17,10 17,10

Idem 8 st. 0,65 0,67
Mille 310,50 309,00
Nedschroef 125,50 125,50
Nevas st.(cert) 0,75 0,78
Nevas st.(cpref) 0,63 0,64
Newavs Elec. 10.00 10,20
NOG Belfonds 31.80 31,90
pan pacific 10,70 10,70

' Pie Med. 13,00f 12,90
Poolgarant 9,20 9,20
Simac Tech. 17,80 17,80
Sligro Beh. 53.70 53,70
Verkade Kon. 402,00 402,00
VHS Onr. Goed 14.20 e 13,80
Weweler 86.80 87,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c apr 115.00 466 5.50 5.60
aegn c jul 115,00 560 7,30 7,30
aegn c jul 120.00 257 4,50 4,40
aegn c jul 125,00 300 2,10 2,30
akzo c apr 125,00 237 7,80 a 9,00
akzo c apr 130,00 829 2,70 4,60
akzo c apr 135,00 697 0.40 1,00
akzo c jul 130,00 348 5.00 5,90
akzo c jul 135,00 421 2,90 3,40
d/fl c scp 200,00 257 1,90 a 1.60
d/fl p scp 185,00 252 3,50 3.10
dsm c apr 115,00 538 7.80 8.50
dsm c apr 120,00 949 3,20 4,00b
dsm c apr 125,00 356 0,60 0.30a
dsm c jul 115,00 331 8,10 9,00
dsm c jul 120,00 256 4,70 4,70
dsm c jul 125,00 491 2.80 2,90
dsm p apr 120,00 416 4,00 2,80
coc c apr 280,00 543 8,30 11,60
coc c apr 285,00 509 5,20 7,00
coc c apr 290,00 876 2,30 3,10
coc c apr 295,00 469 0,70 1,00
coc c mei 290,00 358 4,70 6,00
coc c mei 295,00 227 3.00 3,60
coc p apr 285,00 352 1,30 0,50
coc p apr 295,00 516 7,00 4,60a
hoog c apr 80.00 806 1,60 1,90
kim c apr 35.00 245 0,50 0,50
kim p apr 40,00 250 5,20 4,40
kim p okt 37,50 256 5,00 a 4.00
knp p apr 45,00 215 3,80 b 3,60
nmb c apr 50,00 212 1,30 1,60
natn c apr 70.00 454 2,50 2,70
phil c apr 40,00 894 0,50 a 0,90
phil c jul 40,00 504 2,90 3,20
phil c jul 42,50 658 1.90 2.10
phü c jul 45,00 424 1,00 1,00
phil c 093 30,00 1138 16.00 16.30
phil c 094 45,00 216 9.70 9,50
phil p apr 40,00 807 0,30 0.20
phil p jul 42,50 213 3.10 2,80
phil p 094 45,00 292 8.80 8,60
olie c apr 140,00 785 2,60 2,90
olie c apr 145,00 445 0,40 0,30
olie p apr 140.00 289 0,60 0.50
olie p apr 145,00 255 3.50 2,80
voc c apr 40,00 451 0.50 0.80
voc c jul 42,50 359 2,00 2,10
wes c apr 70.00 387 1,70 2,40

Driejarige opleiding in technisch vak

Remigratieproject voor
Marokkaanse jongeren

. Van onze redactie economie
- Vijftig Marokkaanse jongeren in Nederland krij-

'p1 dekans zich te laten opleiden in een technisch vak waarnae Zeker kunnen zijn van een baan in Marokko. De opleiding
,Hurt driejaar: eerst eenjaar technische scholing en voorberei-
de op het leven in Marokko. Daarna volgen twee jaar stage in
wokko bij een Nederlands/Marokkaans bedrijf. De kosten
rden gedragen door de minsteries van Sociale Zaken en

" erkgelegenheid en WVC.
'Jat ■11 is de kern van het Jongerenplan

,{;a "!okko, dat in septembervan start
i*-ie tr'-'oördinator van het project is
i*a a enter °* Elbardi: „Marok-jl^rise jongeren vinden in Neder-
!W moeilijk werk. Zelfs als ze zijn
ffVp?*~Joold, weerhoudt discriminatie
"L 1 Nederlandse werkgevers ervan
pen aai? e nemen- Bovendien mer-
ftg dat veel Marokkaanse jon-
fiLer* graag naar Marokko zouden
fjj^ëkeren. Dat zijn de twee rede-

-0n„ wij dit project hebbenjIn gezet."
r Qi komen werkloze Ma-
'V, anse JonSens en meisjes van
ï^j entien tot twintig jaar die ten
,ste vijfjaar in Nederland wonen

Hu ,le na het basisonderwijs mini-
Ih^i twee jaarvoortgezet onderwijs

achter de rug hebben.
De deelnemers worden gedurende
het eerste opleidingsjaar gehuisvest
op het internaat Roverestein in Bilt-
hoven. Bij voldoende aanmelding
van meisjes komt er een aparte
meisjesgroep op het internaat Hol-
horst in Leusden. Dat eerste jaar
wordt in de eerste plaats besteed
aan een technische opleiding bij het
Centrum Vakopleiding in Utrecht
tot naaimachine-, koel- of service-
monteur: monteurs waaraan in Ma-
rokko een groot tekort is. Elbardi:
„Het komt in Marokkaanse confec-
tiebedrijven voor dat grote naaima-
chines stil staan bij gebrek aan on-
derhoudspersoneel."

economie

Inflatie Nederland in
februari 0,4 procent

ARIJS - De consumentenprij-
S ziJn in de 24 lidstaten van de

(Organisatie van Econo-mische Samenwerking en Ont-
wikkeling) in februari met 0,6Procent gestegen. In januari be-joeg de prijsstijging 0,8 pro-
Opc Voor Nederland kwam de
il!, voor feDruari uit op een-ntlatiepercentage van 0,4 pro-cent. In januari daalden de con-sumentenprijzen in Nederlandn°g met 0,2 procent.

infi and en Zweden nam hetWlatietempo het sterkst af. De
r.SO noteerde voor Finland eenPrijsstijging van 0,4 procent te-

gen 1,5 procent in januari. In
Zweden viel de inflatie terug van
3,2 tot 0,5 procent. In beide ge-
vallen waren de prijsstijgingen
in januari versterkt door over-
heidsingrijpen.

In de Verenigde Staten, België,
Noorwegen en Zwitserland ste-
gen de prijzen in februari even-

eens minder sterk dan de maand
ervoor. In de VS bedroeg de in-
flatie 0,5 procent tegen 1 procent
in januari. Ook in de andere drie
landen kwam de inflatie de helft
lager uit, op achtereenvolgens,
0,2 procent, 0,4 procent en 0,3
procent.

Portugal boekte met 2,3 procent

het hoogste inflatiepercentage
binnen OESO-verband. In janua-
ri was dat 1,7 procent. Voor de
EG als geheel bedroeg de inflatie
net als in januari een half pro-
cent.

De energieprijzen zijn in de
OESO-regio in februari met 0,2
procent gedaald. In januari gin-
gen ze nog met 1,9 procent om-
hoog. De prijzen voor voedings-
middelen stegen met 0,9 procent
tegen circa het dubbele in janua-
ri. De consumentenprijzen zon-
der energie- en voedselprijzen
stegen met 0,5 procent. In janua-
ri was dat 0,3 procent.

Joint venture
Duitse banken

FRANKFURT- Deutsche Bank uit
de Bondsrepubliek en Deutsche
Kreditbank uit de DDR hebben be-
sloten een gemeenschappelijke
commerciële bank op te richten in
de DDR. De twee banken hebben
gisteren een intentieverklaring on-
dertekend.De nieuwe bank zal wor-
den opgericht zodra de Oostduitse
bankwetten zijn aangepast voor
commerciële-bankactiviteiten.
Deutsche Bank neemt voor 49 pro-
cent deel in de joint venture, maar
dat kan meer worden als de wetten
dat toestaan. Kreditbank zal het

kantorennet in de DDR inbrengen,
terwijl Deutsche Bank de kennis,
organisatie en scholing voor haar re-
kening neemt, zo heeft Deutsche
Bank verklaard. Beide banken 'ver-
onderstellen dat het gezamenlijke
instituut de markt niet beheerst.
Deutsche Bank is de grootste bank
van de Bondsrepubliek.Kreditbank

heeft de commerciële activiteiten
van de Ooostduitse centrale bank
overgenomen.

Het bruto binnenlands produkt van
de DDR is overigens behoorlijk ge-
groeid. Het bedroeg in 1989 353 mil-
jard Oostduitse mark, een stijging
met 2,3 procent ten opzichte van
1988. Dit jaarzijn de cijfers voor het
eerst berekend op grond van wes-
terse definities. De cijfers zijn af-
komstig van het Oostduitse bureau
voor de statistiek en gepubliceerd
door het Oostduitse tijdschrift 'Die
Wirtschaft'.

Volvo verkoopt activa
ter financiering van

Renault-overeenkomst
STOCKHOLM - De Zweedse auto-
fabrikant Volvo gaat activa ter
waarde van vijfmiljard kroon (’ 1,5
miljard) verkopen om de recent aan-
gekondigde verbintenis met de
Franse groep Renault te financie-
ren. Woordvoerder Hans Renstrom
van Volvo deelt mee dat de verkoop
waarschijnlijk een deel van het ef-
fectenbezit betreft, waaronder be-
leggingsmaatschappijen als Custos
en Investment Cardo. De totale
waarde van de aandelenportefeuille
van Volvo bedroeg eind 1989 12,5
miljard kroon (f 3,88 miljard).

Volvo en Renault kondigden in fe-
bruari in Amsterdam een verbinte-
nis aan waarbij zij deel zullen ne-
men in eikaars aandelenkapitaal.
Hierdoor worden de twee autoreu-
zen één van de grootste fabrikanten
van personenwagens, maar ook 's
werelds grootste fabrikant van zwa-
re vrachtwagens en de grootste
Europese producent van bussen.

Volgens Volvo vereist de verbinte-

nis met Renault een netto aanvangs-
investering van acht miljard kroon
(f 2,5 miljard) en een totale netto in-
vestering van twaalf miljard kroon
(f3,7 miljard).

Besparing
Het samengaan moet de kosten van
onderzoek en ontwikkeling aan-
zienlijk kunnen drukken. Volvo
verwacht hierdoor op termijn een
besparing van een miljard kroon (f
310 miljoen) per jaarte kunnen rea-
liseren. Als de overeenkomst met
Renault eind 1989 van kracht was
geworden, zou de winst vorig jaar
op 7,8 miljard kroon (f 2,4 miljard)
zijn uitgekomen. De nettowinst van
Volvo bedroeg vorig jaar zeven mil-
jardkroon (f2,1 miljard) voor reser-
veringen en belastingen tegen 8,2
miljard kroon (f2,5 miljard) in 1988.
Een aantal grootaandeelhouders
blijkt overigens afkerig te staan te-
genover de verbintenis met Re-
nault. Op de komende jaarlijkse al-
gemene vergadering van aandeel-
houders op 25 april in Gothenburg
moet het groene licht voor de over-

worden gegeven.

Goedkopere
tickets

Martinair
SCHIPHOL - Martinair heeft in na-
volging van de KLM besloten tot
een tijdelijke prijsverlaging van de
tickets op bestemmingen in de Ver-
enigde Staten. De vliegmaatschap-
pij heeft de prijzen verlaagd tot on-
der die welke de KLM in het voor-
jaarzal hanteren. Het gaat bij Marti-
nairom de periode van 20 mei tot 28
juni, bij de KLM gelden de lagere
prijzen vanaf heden tot 24 juni.

De KLM rekent voor een retourtic-
ket naar New Vork 1.000 gulden,
Martinair vraagt 945 gulden. Vol-
gens de woordvoerder van Marti-
nair gaat het om een basistarief.
Northwest Airlines, Panam, TWA
en zitten gemiddeld eveneens onder
het KLM-tarief. TWA en Panam re-
kenen tot 24 juni 945 gulden voor
een ticket naar New Vork, terwijl
dat bij Northwest 949 gulden kost.
Volgens een woordvoerder van
TWA hebben de Amerikaanse maat-
schappijen hun prijsstelling voor
het voorseizoen al in februari be-
paald. Volgens een KLM-woord-
voerster mag de tariefverlaging op
deroutes naar de Verenigde Staten
waartoe deze maatschappij vorige
week besloot, niet worden gezien
als een reactie op de tarieven van de
Amerikaanse maatschappijen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 22.490-’ 22.990;
vorige ’ 22.530-/ 23.030; bewerkt ver-
koop ’ 24.590; vorige ’ 24.630 laten.

Zilver: onbewerkt ’ 270-/340 vorige

’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’ 380 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,28 5.58
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,94 3,19
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 32,10 34,85
griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,25 15,95
jap.yen(10.000) 115,00 121,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,00 18,75
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 124.00 128.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89125-1,89375
aritill.gulden 1,0430-1,0730
austr.dollar 1,4430-1,4530
belg.frank (100) 5,4405-5,4455
canad.dollar 1,61575-1,61825
deensekroon (100) 29,510-29,560
duitse mark (100) 112,575-112,625
engelse pond 3,0775-3.0825
franse frank (100) 33,485-33.535
griekse dr. (100) 1,1090-1.2090
hongk.dollar (100) 24,1750-24.4250
ierse pond . 3,0100-3,0200
ital.lire (10.000) 15,305-15,355
jap.yen (10.000) 118.36-118.46
nwzeel.dollar 1,0920-1,1020
noorse kroon (100) 28,925-28,975
oostenr.sch. (100) 16,0050-16,0150
saudi ar.ryal (100) 50,3750-50,6250
spaanse pes. (100) 1,7680-1,7780
surin.gulden 1,0410-1,0810
zweedse kr. (100) 30,945-30,995
zwits.frank (100) 126,785-126,835
e.e.u. ' 2.2965-2,3015

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,30 197,60
id excl.kon.olie 190,80 192,40
internationals 195,10 196,20
lokale ondernem. 199,30 201.00
id financieel 147.80 149.00
id niet-financ. 250,40 252.50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,40 258.20
id excl.kon.olie 237,90 239,90
internationals 264,30 265,80
lokale ondernem. 246,70 248,90
id financieel 192,60 194,20
id niet-financ. 299,60 302,20

Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 118,00 119,10
internation 113,60 114,70
lokaal 118,80 119,90
fin.instell 108,40 109.50 I
alg. banken 104.80 106.80
verzekering 112,80 112,90
niet-financ 122,00 123,10
industrie 123.00 124.30
transp/opsl 136.60 137,40'

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 134,50-134,80 (134,40)
Kon.Olie 142,00-142,30 (142,10)
Philips 40,60-40.90 (40,60)
Unilever 147,80-148,40 (148,40)
KLM 35,40-35,60 (35,40)

Winkelacties
DEN HAAG - Na een aantal werk-
onderbrekingen door winkelperso-
neel in diverse delen van het land
gisteren, zullen vandaag in Gronin-
gen een tiental winkels de deuren
moeten sluiten. Donderdag en vrij-
dag zal een veel groter aantal win-
kels in het land door een 24-uurs sta-
king getroffen worden, aldus de
Dienstenbond FNV.
Gisteren waren er onder andere
werkonderbrekingen in Venlo.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden -van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2751.58 1185.10 212.46 1020.02
Hoogst 2774.77 U92.92 215.23 1028.78
Laagst 2738.29 1176.21 211.14 1014.07
Slot 2765.77 1185.63 213.72 1023.96
Winst/ +271 -.3.03 +0.57 -0.18
verlies

Personeel pikt sluiting niet

# De werknemers van de staalkabelfabriek
Verto in Leiderdorp verzetten zich tegen de
sluiting van de vestiging.

Gisteren kwam het tot werkonderbrekin-

gen. De Raad van Bestuur wil twee van de
drie vestigingenvan Verto sluiten. De werk-
nemers kondigden hardere acties aan wan-
neer de bedrijfsleiding de plannen ten uit-
voer brengt.

Woensdag 18 april 1990 "7"w-mt-amii-a-N-----^^
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Kontakten/Klubs

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe inschrijvingen.

Tel. 04490-48768.
Gezellige en sexy meisjes

ontvangen u in pikante
lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe meisjes ma t/m
zat. 11-23 u. zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.

045-326191
Escortservice. All-in.

Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

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

06-lijnen

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-b0x.....06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m ,_

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

06-320.330.02

HARTE!
WINNENDE

STAATSLOTEN
APRIL'9O.

804eStaatsloterij, winnendestaatslotenapril1990.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lotmeer dan één prijs is gevallen,
staat achter hetnummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigend op: lotnummer(s): bedrag:

1 701 250
11 50

* 1011 1.050
61 50
81 50

MT 006832 2.000
82 50

S- 002003 25.000
963 100
883 100
93 50

061993 5.050
4 4 40
Extra prijs serie an 059724 250.040
Troostprijs andere series 059724 2.540

6484 1.040
5 1975 1.000
(T~ . 9006 1.000

26 50
576 500

7 357 100
757 100

003357 25.100
E~ 089908 50.000

618 100
Extra prijs serie av 009238 500.000
Troostprijs andere series 009238 5.000

054338 100.000
488 100

9 09 50
012539 20.000

379 100
091489 2.000

Ö- Ö~ 30
00 80

800 330
860 130
380 280

90 _80

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 20 APRIL WORDEN GEÏND.

De Staatsloterij keert alles uit watu wint: op deprijs
wordt geenkansspelbelasting in mindering

gebracht. Ukrijgt hetvolle pond. Volgendemaand is er
opnieuwruim 33 miljoen guldenin depot en in

totaal worden erbij twee miljoen lotenruim 1 miljoen
prijzen uitgeloofd.

En dan nog meergoed nieuws:ukunt voor nieuwe
staatsloten de hele maand terechtbij de

bekende verkoopadressen. Deze kuntu vinden
in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij. Er is zeker

een verkooppuntbij uin debuurt
Ukunt trouwens ook automatischvia uwbank- of

girorekening meespelen in de Staatsloterij.
Inlichtingen daaroverkunt ukrijgen op nummer

070-3498 798.
GEEN MOOIER LOT
DAN *N STAATSLOT.

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

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

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min. ■

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéii gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het-uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft
320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisje
06-320.320.50

Live sex box
06-320.325.30

50 et/min.

De super
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere ver-
langens hebt, dan is er de
beste, de heetste box van

NL, op nummertje
06-320.328.29 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 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

De Rosie
relatielijn

voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie April zie
je hun naakt-foto's.

Dame zoekt gave knul Meis-
je wil contact met ervaren
heer. Ze vinden het op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50ct.p.min.)
Frank slaagt voor zijn

examen en doet 't dankbaar
met zijn....

1e Homonacht
06-320.329.22 - 50 et p/m

Lesbisch
meisje verwent dames. De
knappe vrouw van Lady's

Parad ise doet 't voor.
06-320.330.19 (SOct.p.min.)

Samen op^reis. Op de
hotelkamer

ontdekt het meisje hoe sterk
en lesbisch mevrouw is.

06-320.329.25 - 50'ct p/m

2 vriendinnen
zonder meer, en dan samen

vakantie, samen in bad en
dan...ja, doe het....lesbisch.
06-320.330.52 - 50 et p/m

S.M. kan plots toeslaan. Als
zon knap gebruind vrouwtje

een duivelin
wordt..dan kruip je wel.

06-320.330.61 (50 et. p/m)
Alleen de laarzen van

die man
krijgt ze te zien. De rest voelt

ze knielend. De naakte
waarheid.

06-320.326.92 (50ct. p/m)
Buurvrouw Chantal en de ...

waar gebeurd:
06-320.328.01

Anky slaapt voor 't eerst in
haar buitenhuisje. Plots

staan er
2 kerels

in de kamer. 06-320.326.70
(50ct.p.min.)

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

De, vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is om afspraken te

maken.
06-320.327.88 - 50 et p/m

Lifesex
Louise doet 3 standen met 2

heren. Reina wil alleen....
Grieks trio. 06-320.326.71

(50ct. p.min.)
Pa en Ma op reis.
Als Jennytoch die

mannen
binnenlaat leren ze haar hoe

te....
06-320.326.72 (50ct.p.min.)
Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

Sex met
het buurmeisje,

en nog veel heter!
06-320.326.01 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact, bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Homo:
Het is wel slikken voor die

hete jongens:
06-320.330.88 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
sexcontactlijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden
sexrelatielijn

06-320.320.44
Direkt Snel Sexcontact

Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Op de
Bisex box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje.

06-320.328.38- 50 et jp/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
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Sex-kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
't Is te koud voor 't naakt-

strand. Gelukkig mag John
op de zonnebank van die

oudere heer
Homo

06-320.323.86 (50ct.p.min.)

De trio bisexbox
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze

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

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaar te doen.
All.es 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
(50ct.p.min.).

S.M. Cowgirl. Ella's droom
dressuur, ze wil de teugels
en de sporen voelen. Op
naaldhakken

in galop. 06-320.330.17
(50ct.p.min.)

Meisjes samen onder de
douche:

06-320.328.88
Gay Box

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

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

320.320.24.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland!

06-320.350.61 -50 Ct p/m

Gratis
life telefoonsex

met Mindy het heetste
meisje van Holland.
Bel Mindy's life-lijn

06-320.323.40 (50 c.p/m)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25

Hardsq^c
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Alleen onze
shirts houden

we aan...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

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

Rijpe vrouw 41 jr.

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex
Als haar man de stad uit is

leert Freya een
mooie jongen

hoe hij 't extra lang volhoudt.
06-320.326.90 (50ct.p.min.)

Haar man is koel, daarom
sluipt Ina over 't balkon naar
die buurjongen
om te 06-320.323.85

(50ct.p.min.)
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirtbox:

06-320.330.01 - 50 et p/m

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
Een knul in een hete duin-
pan. Hij heeft die man niet

gehoord, en dan die
brutale

hand 06-320.321.33
(50ct.p.min).

Op haar hoge hakjes wiegt
ze naar huis. 't Wordt donker

Dan zijn er
2 figuren

bij de bosjes 06-320.321.30
(50ct. p.min.)

Ze ontwaakt duizelig. Die
mannen en die rinkelende

ketting. Waar zijn m'n
kleren??

06-320.321.32 (50ct p.min.)

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Meiden versieren doe je op
de Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 50 cpm

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken:

06-320.327.77 - 50 et p/m

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen.

De Pornobox
onbeschaamd, maar wel...

eerlijk.
06-320.320.51 - 50 Ct p/m

Wek-service
Nieuw in Nederland!
Hete Bianca fluistert

je wakker!
06-340.320.55 -50 et p/m

Alide tennist met een
Stoere jongen

Na de douche vergeet ze
met hem dat ze getrouwd is.
06-320.326.93 (50ct.p.min.)

homo
2 Gespierde soepele

jongenszijn wild bezig.
2 Mannen kijken toe en

helpen een handje.
06-320.326.91 (50ct. p.min)

ZEG ER EENS WAT VANr
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog va"
die mensen die vinden datzij zelfwel zulle11

uitmaken ofze met een slok op gaanrijdel

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetochrüet
mee. Maar doordat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

Mm^^tkmWMMMMMMMMMMMmOifSr I HSP'VeiligVerkeer Nederl
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DOM VAN DEN BERGH DOET
SAMEN MET U EEN LEUKji
WK-90 BOEKJEOPE|L W

Als unu Philips-apparaten bij ons koopt, krijgt u gratis het fiMfKVi'' I r~~^\ -—— 'unieke Philips WK-boekje waarin ude standen bij kunt Ï^^W'ÊÊ \ \**> X^*~~ZPhouden en u een schat van WK-wetenswaardigheden iKfILÜré!Ê \ itj ( ]
aantreft. U kunt ook meedoen aan een prijsvraag met \\Ê^\JlÊ/£- /SV l^M \prachtige prijzen. Maar er is nog veel meer Philips WÊÊwt\V\ s/^ZAkCPT) \b\il Vn tWK-aktie: gratis voetbal mét handtekeningen bij \Wfcy3fa~} /v * rQ\yy\^ >* \l /// ■Matchline, gratis CD-video platen bij Philips CD-video-

f <*— \^\(/f(^<X^>^^-S^^ VJ VJ L 'spelers, supporterspakket bij Philips KTV en video, ~^ f \l/ijr-' j '■'. <~yC~ ' \ /T*-' !WK-kleurwedstrijd, zuignap leeuw bij Philips portables en ✓ \ \V '^ïUmmmr-^f^^ W (fYI >nog veel meer. U leest alles in het Philips WK-boekje. \ \Ü Z££ Ws^ i Y^^C^) iKom snel langs voor Philips bij ons. / — \ \ k^?ZZj~^^/^j!^^

SL-MMMMMwnMrSBH Philips versterker FA 960 V. /\ / ’*—' //Uitgangsvermogen 2x115 W. Optimale jr J ""*/ -=—-^ \i \Philips Versterker FA 567 kanaalscheiding. Vergulde aansluitingen IpwtiPsl lèC ]f. |
Uitgangsvermogen 2 x 60 W. Aansluitin- voor CD- en platenspeler. Twee recorder- " /gen voor audio-en videobronnen. en aux-aansluitingen. Elektronisch bevei- figs-d "^ «_^> '^5-Bands graphic equalizer. Schakelbare, ligd. Uitgangen voor ■■A.A. VW , CT~^^^^ Vy

*
beveiligde uitgangen #*n****k twee stereo-luid- 7U||a — i JH^"*WMi^^ "*n v^r
voor twee luidspreker- 7QQB

sprekersystemen. Ë^mm U-
systemen. w77a J^-*M---i**-i********t****ii*---i--**-**-***********--********«******-^ mmmmmmmmmmmmm^

KHM^^^^ Hl r?j Philips dubbel midi cassette- Philips dubbel midi HiFi-auto*
«fo^p m? I deck F( 780 reverse cassettedeck FC 773 J"/% Éj| —il Servo-solenoid bediening. Weergeven en Servo-solenoid bediening. Weergeven ,

11(111 <mnsm^^^^s«ssi^iwm^ 'T^^tamjv l-*»»»» "" - opnemen/weergeven. Kontinu afspelen. opnemen/weergeven. Kontinu afspelen {

1 . *-1 IPIBi —^*~"- IgWH r°°° j High speed dubbing. AAA Met'quick music mg%g% {■®n ''" ""'"" " I Philips stereo kleurentelevisie D°lbyß ZSISfa searchj-zoeksysteem. (QU{ ,
Philips Matchline HiFi-stereo P^H 25 GR9760/308

__^„^^_ {
kleurentelevisie lttsg| Met63cm/110°'FSQ'HiBn-beeldbuis. AM HMUiTI (T *28 PC 2075/02ROn screen display. Stereo-versterker & *U £)» j

KSdsS demgookgescit- oft|| Philips midi compact disc-speler
sound. 60 Voorkeurzenders. HiFi-stereo voor teletekst en IXUU. CD 600 ES
versterker met 2x40W muziekver- via^orecorder^H w mr m Programmeren van max. 20 nummers. SbS
Ook leverbaar AAAA ffirHTrffl I CHTTTTTïI heid voor 12 en Bcm CD's. Drievoudige mjm^MÊgmi
in wit- #K*i"" KA-J*y**ysHSgÉ& zoeksnelheid. Bi] 2 snelheden is het geluid Hg g| t

■TTtTTSOa 18 .4 A*mßf4, synchronisatie mogelijk voor perfekte Philips midi HiFi-kombinatie
Mffff-fllP ||| | 't 'uu'iiim 4), i in.ij opnamen op Philips AAA fIÏO "t^ IMiM-aaai^; Philips Slimline HO VHS-video- fXßecordSy" «Jïfïlï Bestaande uit digitale tuner met

f fêË recorder VR 6293/02 f llJ'll.lj-j.liliUhU'l-IJUU 20 voorkeurzenders, versterker met
A&L 4/4) Met teletekstdecoder en taalkeuzeknop. WpJ*WW4^flrt*W 2 x4O W vermogen, dubbel autorevers

» «^\ GjgjM' Versnelde beeldweergave voor- en ach- EljËu-iJj-UL-fl^ cassettedeck, CD-speler, twee 3-weg
teruit. VPS-voorbereid. Programmeer- ïTjJJJfI ■ basreflex luidspreker-^ -^ g*

K ! f*" baar, inclusief - , 5■i■■■■■l■■*****^■*",■****""***"",***"■ boxen en afstands- KUIf j*?\V afstandsbediening. — PP^a SR&. bedieninS- ■^^"^'

teleVlSie 28 PC 20/U/ODK r^Sa^Sm WmmWmWzÊ?%] H c;nlpnniH rlnhhpl ra<;<;pttpHprk

Met 70 cm/110o'FSQ'Black-Line Hißri- B SU i^S PhiÜPS- 1-i-rliill'h-H'lHffl Autoreverse afspelend
beeldbuis. Menu voor het instellen en || Bl^^PiHr COmpact dJSC-SPeler CP 630 en opneme n J697^ 'bedienen. Computer-controlled tele- . «n-.n-„ vn uuc «Mnn Programmeerbare titels voor platen en IW^^ ,. tekst. On screen display. Matrix PhIliPS SI miIneHBWHSVIOeO- nummers. Groot multifunktioneel dis- Philips midi HiFi-kombinatie fsurround sound. 60 Voorkeurzenders. recorder VR 6290/01 play. FTS. Geheel nieuwe bedieningsmo- "im» miui nin munmndii^
HiFi-stereo versterker met 2x30 W Automatische frontlader met afstands- gelijkheden. Digitaal gestuurde synchro- U*»
muziekvermogen. |%AAA bediening. VPS-voorbereid. Voorpro- nisatie mogelijk voor perfekte opnamen Model als F 240. Versterker 2x90 w- *Afstandsbediening. £Q&mT ■ grammering van 4 programma's tot op Philips cassettedeck met CD Record Elektronische dubbel cassettedeck.

o.kle.ert>aari.63cmbeeld. 31 dagend. ggg_ gg»a,s,a„ds- g|(|g_ eA;ÏÏnS a,spele"^999!;
♦CENTRALE VERWARMING -VR en HR-ketels - alle merkj
l-*^f^if^4X4^j^Jjr3 >^il



Energieverbruik
licht gestegen

j®' binnenlands verbruik van
va^r§ie is vorig jaar ten opzichte
ö

n 1988 toegenomen met 0,7
h ocent. Dit blijkt uit cijfers van
'ist raal Bureau voor de Sta-
-ovplek*plek* gebaseerd op gegevens
Vq

r de winning, de in- en uit-
sterf en rï*3 voorraadveranderin-
d.." Van de afzonderlijke energie-agers. \

o j. binnenlandse afzet van aard-
V daalde in 1989 in
<j e ?eüjking met het voorafgaan-
r)li] Jaar met 2,1 procent tot 17,1
V 9 Jard kilogram. Het verbruik
(w steenkool liep met 1,8 pro-
g "t terug tot 12,9 miljard kilo-
tij ni- Het verbruik van aardgas
t 0p entegen is met 2,1 procent
benomen tot 40,5 miljard ku-

*e meter.

Va saldo is het totale verbruik
toe deze fossiele brandstoffen
fespnomen met 0,6 procent. De
geiende energiebehoefte werd
stoff door niet-fossiele brand-
bfa en (kernenergie, vuilver-ding, windenergie, enzo-

voort) en de import van elektrici-
teit.
In deze verbruikscijfers is de
brandstof begrepen die is ingezet
voor de opwekking van elektrici-
teit. Het totale verbruik van elek-
triciteit steeg in 1989 ten opzich-
te van het voorafgaande jaar met
3,6 procent tot 72,7 miljardkWh.

De nettowinning van aardgas
nam in 1989 toe met 9,1 procent
tot 71,1 miljard kubieke meter.
Hiervan werd 33,0 miljard kubie-
ke meter geëxporteerd. In verge-
lijking met 1988 betekent diteen
groei van 19 procent.

Onderzoek
vergrijzing
in Europa

b(-Eoe^k commissie in Brussel wil
Svv edrag van ruim vijfmiljoen
t^ er" uittrekken om EG-lidsta-
>i£( a c helpen onderzoek te doen
§rjj,.de problemen van de 'ver-eng' in Europa.

Hu a, .lï^1 z«n er in de EG 45 miljoen
Sfn ouder dan 65 jaaren hunihet ?[ neemt nog steeds toe. Aan

*-M ,?egin van de volgende eeuw
Sej6

e *^G meer oudere dan jon-
!»iis mensen tellen. De EG-com-
!>We Wil dat 1993 wordt uitge-

** Va"1 tot '*-faar van de ouderen
l&rw 11 de solidariteit tussen de
'Nrd Er moet onderzocht

j?11 hoe de 'vergrijzing' het
ek g n worden opgevangen. In
{J-en jVa^ moet worden voorko-

t s]
at de toekomstige ouderen

!?, 00rt .htoffer worden van een
olW°Ciale dumping', aldus de

*^H ,1" *ssie ih een mededelinge Europese ministerraad.

consument

Organisatie vraagt minister Economische Zaken in te grijpen

Consumenten in geweer
tegen banktarieven

°e consumentenorganisatie Konsumenten KontaktWll van de minister van economische zaken maatre-gelen tegen de plannen van de banken om rekening-
houders voor het betalingsverkeer te laten betalen.
Vooralsnog gaat het daarbij om het invoeren van be-
paalde tarieven acceptgiro's en incasso's. Bedrijventeoals verzekeraars, energiebedrijven, krantenuitge-
vers) die van deze mogelijkheden gebruik maken om
|}vnun geld binnen te krijgen, zouden daarvoor per han-deling een bedrag moeten betalen. De consumenten-
organisaties vrezen dat deze ondernemingen de extrabosten zullen willen doorberekenen aan hun klanten.

£°nsumenten Kontakt en ook
te zusterorganisatie Consumen-
a n.t>ond voeren al geruime tijdUe tegen de banken. In een
j,'ef aan de minister verwijst

*"- nu naar een verslag van een,ergadering van de Raad voor
ta *^etaangsverkeeri waarin de. Hfering aan de orde is geweest.,^'gens XX heeft Rabobankpre-

Gent Wijffels toen opgemerkt
a ~J. ..indien het bankwezen een

Ue wil ondernemen op het tari-
een 'stofwolk-stra-

g'e' nog is in dier voege dat het
0r het publiek niet duidelijk is

j
3l er gebeurt". Bovendien:

is voorts dat het ta-e' voor kasdisposities (opne-
njen van geld aan het loket) zoda-

S Wordt gesteld dat de cliënten
I 1)de banken worden 'gedre-eri' naar de geldautomaten".

ken in hoeverre sprake kan zijn
van afspraken tussen de banken
onderling. De consumentenorga-
nisaties hebben daar eerder al
over geklaagd. De banken ver-
mijden steeds uitspraken daar-
over te doen die de indruk kun-
nen wekken dat zij dergelijke af-
spraken maken. In de notulen
van dezelfde vergadering als die
waaruit XX citeert, werd ook op-
gemerkt: „De vergadering con-
cludeert na discussie dat geza-
menlijke tariefmaatregelen niet
mogelijk zijn".

toolgens XX zit de consument in. lemende mate klem, mede
i. °r fusies en andere samenwer-ngsvormen van banken. De

'nister van economische zaken. u de consument daarin tege-
°et moeten komen door een, 'Js- of tariefbeschikking vooranktarieven uit te vaardigen, zoaeent Konsumenten Kontakt.

Om een breder blok tegen de
banken te kunnen opwerpen
heeft XX het initiatief genomen
tot de oprichting van het 'Comité
Banktarieven Nee. Daarin werkt
XX samen met de vakcentrales
FNV en CNV, de Nederlandse
Verenigingvan Huisvrouwen, de
Vereniging Eigen Huis, de Alge-
mene Nederlandse Bond van
Ouderen, de gehandicaptenorga-
nisatie Anib en de Woonbond.
Als actiemiddelen wil het comité
het opzeggen van rekeningen en
het weghalen van spaargeld pro-
pageren. Ook wil het de consu-
ment aanbevelen acceptgiro's
terzijde te leggen en de verschul-
digde bedragen over te schrijven
met gebruikmakingvan de eigen
overschrijvingsformulieren. Het
gebruik daarvan blijft immers
gratis.

°orts zou een ander onderzoek
°eten worden verricht op basisan de Wet Economische Mede-
ding.Daaruit zou moeten blij-

Samarereniging Nederland bezorgd over kwaliteit kleinere badan:

'Stel zwaardere eisen
aan hygiëne zwembad'

De voorwaarden die sinds fe-
bruari gelden voor de hygiëne in
publieke zwembaden gaan niet
ver genoeg. Er moet onder-
scheid gemaakt worden tussen
grote baden en kleinere. In klei-
ne 'bubbelbaden' met relatief
veel gebruikers en een hoge
temperatuur moet het water va-
ker ververst worden dan in een
wedstrijdbad. Dit stelt de Sau-
navereniging Nederland in een
reactie op de verruimde Wet Hy-
giëne en Veiligheid Zwemgele-
genheden.

Sinds 1 februari moeten alle
openbare zwemgelegenheden
voldoen aan een aantal eisen.
Ook zwembaden bij campings
en sauna's horen daarbij. Be-
stuurslid Fred ter Eist van de
Saunavereniging vindt de rege-
ling maar niks. Hij zou liever
zien dat de eisen onderling ver-
schilden.

„Omdat de aanwas van bacte-
riën bij een hoge temperatuur
veel groter is, moet het water in

die baden meerdere keren per
uur worden schoongemaakt.
Daarnaast maken relatief veel
personen gebruik van een klein
bad in een sauna. Per kubieke
meter water zijn er in een ge-
meentelijk zwembad veel min-
der personen aanwezig dan in
bijvoorbeeld een 'whirlpool',"
zegt hij.
Kritiek is er ook op de naleving
van de eisen. Saunabeheerders
die niet aangesloten zijn bij een
vereniging en ook niet voldoen
aan de voorwaarden hoeven niet
te stoppen. „Wij willen dat
iedere sauna hygiënisch is. Als
een bij ons aangesloten sauna
niet voldoet aan de eisen krijgt
hij een waarschuwing. Veran-
dert er niets, dan verdwijnt hij
uit het ledenbestand. Het is tra-
gisch dat die bedrijven dan nog
mogen blijven doorgaan," aldus
Ter Eist.
De controle op de hygiëne
wordt uitgevoerd door een onaf-
hankelijk laboratorium. Dat
gaat na of de apparatuur in orde
is en neemt monsters. Saunabe-

drijven moeten een dergelijk
onderzoek wel zelf aanvragen
en betalen. Dit is in het verkeer-
de keelgat geschoten van de
Saunavereniging Nederland.
„Onze branche begint net. Veel
uitbaters van sauna's kunnen
net het hoofd boven water hou-
den. De kosten van een onder-
zoek kunnen wel oplopen tot
450 gulden omdat er verschil-
lende installaties zijn voor meer-
dere baden. De Keuringsdienst
van Waren wordt toch ook door
de overheid betaald om steek-
proeven te nemen. Waarom is
dat bij ons niet mogelijk?"
vraagt Ter Eist zich af.

Het ministerie van VROM, dat
verantwoordelijk is voor de wet
meent dat de kwaliteit van de
zwembaden een zaak van de be-
heerder is. „Het is in hun eigen
belang dat er regelmatig onder-
zoek wordt gedaan naar de hy-
giëne in de baden, de kosten
daarvoor moeten ze dan ook zelf
dragen," aldus een woordvoer-
der.

" Volgens de
saunavereniging zou er

onderscheid gemaakt
moeten worden tussen
kleine en grote baden.

Ramp voorkomen
De KLM verspreidt de folders
wereldwijd. Alle passgiers krij-
gen de brochure bij het in ont-

vangst nemen van hun ticket,
aan de balie van het reisbureau.
„Misschien lijkt deze enorme
campagne wat overdreven, om-
dat er nog nooit echt grote onge-
lukken zijn voorgekomen. Maar
we willen hiermee juist voorko-
men dat er ooit een ramp gebeurt
doordat iemand iets gevaarlijks
in zijn koffer stopt", aldus Baas.
„Want het is helemaal niet on-
denkbaar dat een campinggas-
tankje in een rugzak gaat lek-
ken", vervolgt hij. „De sluiting
kan ondeugdelijk zijn of de rug-
zak kan tijdens het transport op
de luchthaven tegen iets scherps
aan vallen waardoor het tankje
lek slaat. En het is gemakkelijk
te bedenken wat een gas-opho-
ping in een koffer ofrugzak kan
veroorzaken".
„Ik heb een voorbeeld uit de
praktijk van iemand die lucifer-
boekjes van bedrijven over de
hele wereld spaarde. Hij stopte
de op één reis verzamelde luci-
ferboekjes in een plasticzak en
die deed hij in zijn koffer. De kof-
fer schudde tijdens de reis zo
verschrikkelijk dat de lucifers
van het ene boekje tegen het
strijkvlak van een ander boekje
schoven. Met als gevolg: een kof-
ferbrandje", vertelt Baas.
„Ook heeft een vrouw die voor
het landen haar nagels nog even
wilde lakken haar en het leven
van haar mede-reizigers op het
spel gezet", gaat Baas verder. Ze
gebruikte nagellakremover, een
heel brandbare vloeistof, terwijl
de passagier naast haar rustig
een sigaretje rookte. Dit is goed
afgelopen maar voor het zelfde
geld is een brandje aan boord
niet snel te blussen".
De KLM is volgens Baas de eer-
ste luchtvaartmaatschappij die
de passagiers op zon grote
schaal voorlicht over deze 'ge-
vaarlijke' produkten.

" ,Mensen letten steedsminder goed op wat ze in hun koffer
stoppen", aldus een woordvoerder van de KLM.

Voor eenzame
groenteboer

geen toekomst

De groenteboer op de hoek heeft
alleen een goedekans op overle-
ven als hij omringd is door vol-
doende andere 'trekkers', zoals
een supermarkt, een bakker, een
slager en een kaasspeciaalzaak.
Voor de eenzaam achtergebleven
groenteman, die alleen nog maar
een buurtverzorgende functie
heeft, ziet het er somber uit. Van-
daag het tweede deel van een se-
rie verhalen over o^e toekomst
van de winkels waar we onze da-
gelijks boodschappen halen.

„Het is jammer maar waar: bijna
niemand fietst of loopt meer een
Straatje om voor boontjes en ap-
pels", zegt M. Korevaar, secreta-
ris en penningmeester van de
bond van detailhandelaren in
Aardappelen, Groenten en Fruit,
AGF Detailhandel Nederland.

Hij zat vorig jaar in een commis-
sie die het onderzoek door het
Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf naar de
toekomst van de AGF-winkel be-
geleidde.

„Geen mens kan tegenwoordig
om de supermarkt heen, dus de
supermarkt heeft wat dat betreft
een streepje op ons voor. Aan ons
de taak de consument te verlei-
den een extra stop te maken",
zegt Korevaar die zelf ook jaren
een eigen groentewinkel in
Utrecht heeft gehad.

De afgelopen tien jaar is het aan-
tal groentewinkels met ruim tien
procent gedaald tot 3.700 vesti-
gingen. Volgens Korevaar zit de
AGF-branche nu ongeveer op
het dieptepunt. „De zwaarste
klappen zijn geïncasseerd, ik
denk dat er nu niet veel meer zul-
len sneuvelen". Alleen voor de
AGF-winkel die helemaal alleen
in een buurtje is overgebleven,

ziet het er dus heel slecht uit.
De groenteboeren hebben door
de jaren heen vooral veel klandi-
zie verloren aan de supermarkt,
waar nu 60 procent van de Ne-
derlanders groente en fruit
koopt. Daarnaast koopt 16 pro-
cent van de mensen groente op
de markt en bij de rijdende win-
kels. Waardoor er maar 24 pro-
cent van de verkoop overblijft
voor de 3.700 groentewinkels.
„Aan de andere kant geven we
nu in verhouding wel 30 procent
meer geld uit aan groente en fruit
dan tien jaar geleden," weet Ko-
revaar.
In totaal eten we voor 400 gulden
per persoon per jaar aan AGF-
produkten, waarvan iets meer
dan 300 gulden wordt besteed
aan verse AGF. „En we weten ze-
ker dat consumenten niet snel
zullen bezuinigen op verse
groente en fruit, omdat deze pro-
dukten helemaal passen bij het
nieuwe gezondheidsbewust-
zijn", aldusKorevaar.

Supermarkten bieden in princi-
pe een basis-assortiment van
groenten en fruit aan. De groen-
teboer moet zich dan ook onder-
scheiden door een veel uitgebrei-
der assortiment aan te bieden.

„En door kennis van zaken te
hebben", vult Korevaar aan.

" M. Korevaar, secretaris en penningmeester van de bond
van detailhandelareyi in Aardappelen, Groenten en Fruit:,Mensen bezuinigen niet snel op groenten en fruit".

Steeds meer
rokende

rugtassen
op luchthaven

Campagne tegen
'gevaarlijke stoffen'

Op luchthavens zijn in toene-
mende mate halfverbrande kof-
fers, rokende rugzakken en tas-
sen die elk moment kunnen ont-
ploffen te signaleren.Reden voor
de KLM om passagiers er duide-
lijk op te wijzen dat het gevaar-
lijk is campinggas, lucifers,
spuitbussen, aanstekers en ande-
re 'gevaarlijke stoffen' in te pak-
ken.
„Het is natuurlijk niet zo dat er
dagelijkse tientallen meldingen
binnenkomen van bagage-inci-
denten, maar de toenamevan het
aantal gevallen in de afgelopen
drie jaar is opvallend. Mensen
letten steeds minder goed opwat
ze in hun koffers en tassen stop-
pen. Ik ben er van overtuigd dat
dit niet moedwillig gebeurt,
maar dat neemt niet weg dat ze
daarmee zichzelf, andere passa-
giers en de bemanning in gevaar
brengen", zegt H. Baas, woord-
voerder van de KLM.
Met de nu gestarte wereldwijde
voorlichtingscampagne 'Veilig
vliegen begint thuis' hoopt de
KLM de passagiers er op attent
te maken dat onder bepaalde
omstandigheden het meenemen
van dagelijkse gebruiksvoorwer-
pen in de bagage de veiligheid in
het geding kan brengen. De
luchtvaartmaatschappij heeft
hiervoor opvallende posters la-
ten maken die op luchthavens, in
reisbureaus en stadskantoren
van de KLM hangen of worden
opgehangen. Daarnaast heeft ze
een folder opgesteld in negen
verschillende talen waarin naast
een korte tekst vijf foto's staan
van groepen 'gevaarlijke' pro-
dukten.

Hutspot
De AGF-detaillisten spelen niet
alleen met gesneden fruit en
groenten in op de consument die
steeds meer waarde hecht aan
gemak. Ook is voor enkele van
hen de verkoop van kant-en-
klaar-maaltijden niet vreemd
meer. Bij de groenteboeren staat
de verkoop hiervan nog wel in de
kinderschoenen, maar deze win-
ter zag je toch al regelmatig hut-
spot, boerenkool en zuurkool in
de toonmeubelen staan.

Wat alle groentehandelaren goed
in de gaten moeten houden is dat
hun vaste klanten voornamelijk
mensen van 50 jaaren ouder zijn.
Jongere mensen nemen veel va-
ker even iets bij de supermarkt
mee. En uit onderzoek blijkt dat
mensen onder de dertig bijna al-
tijd voor de supermarkt kiezen.

„Groentehandelaren die op een
plek zitten waar veel mensen
voorbij lopen, kunnen bij voor-
beeld overwegen fruit- en andere
salades met vork en servetje aan
te bieden, waarmee je klanten
lokt. Op deze manier kunnen
jongere mensen ook kennis ma-
ken met wat een eigentijdse
AGF-winkel te bieden heeft", ad-
viseert Korevaar.

Courgcttes
In de afgelopen tien jaar zijn er
ontzettend veel nieuwe soorten
fruit en groenten in het assorti-
ment van de groenteboer bijge-
komen. Paprika's in alle kleuren,
courgettes en aubergines, zes tot
tien verschillende soorten sla en
allerlei soorten exotisch, fruit be-
horen nu al tot het basisassorti-
ment van iedere groenteboer. En
de consument raakt er aan ge-
wend diverse soorten groenten
en fruit, zoals sperziebonen en
aardbeien, het hele jaar door te
eten.
En ook groentehandelaren moe-
ten inspelen op de zogeheten ge-
zinsverdunning. Er zijn nu veel
meer één- en twee persoonshuis-
houdens dan tien jaar geleden en
dere trend zet door. De porties
moeten kleiner en de bond van
groentehandelaren heeft de te-
lers al gevraagd aandacht te be-
steden aan het telen van minder
omvangrijke variëteiten. Zo zou
een kleinere bloemkool bij voor-
beeld heel handig zijn.
Daarnaast doen gesneden groen-
ten en fruit het vooral bij kleine

huishoudens heel goed. „En wij
zijn aanwijsbaar beter in het ge-
sneden produkt dan de super-
markt. Onze rauwkostsalades,
vruchtensalades en pan-klare
groentenzijn meestalverser. Het
is wel heel arbeidsintensief deze
produkten aan te bieden. De
groentehandelaren moeten
steeds vroeger opstaan om hun
eerste klanten ook van alle ge-
sneden produkten te kunnen
voorzien", vertelt Korevaar.
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Lm4óS^^ an m-^ aP" showtimebij The Giant Suzuki-dealer.

Omdat u in de lente vast wat vakerbuiten komt, £fl K!Q
1 maken we het extra aantrekkelijk eens bij ons binnen «(^nJ| Tijdens de Giant Suzuki Show vindt vin de

w/ i0../ io -i "i . i " L' 'liüß showroom leuke en exclusieveSuzuki-mode-artikelen.te stappen. Wantvan 18 t/m 28apnl ishet showin onze f» _ . . . , . .f rr r in Zoals een jogging-pak,een sportief zomerjack,

s~ iimypswr^ft maar van de Giant Sedan. LI moet 'm beslist even komen bekijken, als u'm
*^i wff Suzuki Show, waarvan nog niet kent Maar dat geldt natuurlijk ook voor de

s^ggl JpP^ alles aan fe hand is. sportieve Samurai en de luxe en veelzijdige Vitara.
The Giant Suzuki Swift Sedan. Al vanaf f 22.995,-*. ,_ ~. „, -i-i-it " r 1

Afgebeeld de sw,ft sedan glx. len eersteknjgt u, bn u kunt zich uitgebreid laten informeren over de ver-

It's a Giant Suzuki
ZPIL***--^ A^^mTmT k ▼ '"' nieuwde Super Carry, Suzuki s unieke besteller.

I ■■ IK/V/ <$&£ h Dan moet u nog even weten, dat we
*^_f~ " JL^^^r f ff f? eveneens definanciering en verzekering voor

W -0 u rond kunnen maken. Bovendien hebben
als u de inruilwaarde van uwauto we behalve gloednieuwe Giant Suzuki's ook
laat bepalen, de"Giant plant" cadeau J^ heel voordelige Giant-occasions.
(Een Amaryllis die nog sneller optrekt T Kom dus in ieder geval mmm%mWËËBm\
dan de Swift GTi). I even kijken op onze

Ry^z^^^ÊÊk^^m^. uw omgeving later ook, een leuke ex- I Giant gezin van ■■**mmmmmw

|ffi|^^^^S^^^. clusieve Suzuki kledingcollectie. I harte welkom.
J &ggt£s*\ I Klllll i,j<***B****4 l ■.«!vJlVfvi lfzX vf^^H

The Giant Suzuki Alto. Al vanaf f 12.995,-*. Afgebeeld de Alto GLX 3-deurs. en uiteraard de nieUWe Giant Swift fc^^^^^^^

K^^^^^"^^ liiiMii.il ""^ Ql VWI llf1
T

,
„ Hmn mmm Wk Een Giant Amaryllis cadeau, *&I^J*Ci^J **^^l

~,
"eGla"tSuzLklSw* H Hf als ude inruilwaarde van &+J>mAl vanaf f 17.295,-'.Afgebeeld de Swift GLX 5-deurs. f| f uw auto laat taxeren mmmmmmm^^j^mmmmmwmm

WÊÊk (zolang de voorraad strekt).

'PRIJZEN EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN EN INCL. BTW. AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroeker-
weg 9, Heerlen, 045-724545 H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-2121.5
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917
,

Werk je goed dan
verdien je^unique

Secretaresse m/vmet oplei- Voorman m/vvan ca. 30
ding MEAO-secr. ofDell-col- jaar.met ervaringin dekozij-
legevoor de ochtenduren nenbouw en leidinggeven-
bij een grootbedrijf. de capaciteiten. Hetwerk
Aanvulling voor 's-middags bestaat uit leiding geven
eventueelmogelijk. Het aan ca. 12personen,werkin-
werk bestaat uit notuleren, delingmaken,kwallteitscon-
tekstverwerkenen allever- trole en meewerkenin de
der voorkomendesecreta- produktie.
resse-werkzaamheden.

Assemblagemedewerker
Produktiemedewerkers m/v m/vvoor een bedrijf in
vooreen textielfabriek in Landgraaf. Wij zoeken han-
Kerkrade. Wij biedeneen digekandidaten, die in2-
goede betaling, leukewerk- ploegendienstengaan
sfeeren een opleidingtot meewerkenomtransport-
scheerder, breierofombou- banden optebouwen.
wer. Daarvoorzoekenwij
gemotiveerdemensen,die LTS-ers E m/vvoor diverse
ploegendienstenwillen bedrijven, voor het bedra-
draalen,met goedeogen denvan zwak-en sterk-
enzonder rugklachten. stroomkasten. Goede door-

groeimogelijkhedenworden
IndustrieelSpuiterm/vvoor geboden,
eenbedrijf in Landgraaf
metprima arbeidsomstan- Ben jegeïnteresseerdin
digheden.Wijbieden oen van bovenstaande
goedetoekomstperspec- ? Be| Qfkomtievenvoor lemand met
ervaring,bijv. in deauto- longs.
branche

Emmaplein 2,6411 JPHeerlen
Telefoon045-718170

Vraag naar: Mariölle Dahmen

(> unique uitzendburo
werk je goed, dan verdien je unique

Slechts 3 dagen Slechts 3 dagen
SPOEDVERKOOP LIQUIDATIEVERKOOP

z^J^%S . . ... y^ In opdracht van belanghebbenden gaan wij nu direkt over tot
//ot^Cto a.s. oruiajes éï»v'> dringende, onmiddellijke liquidatieverkoop van een partij

iïjrjfi li=4iP{ hoe netkan, fiV?Tv>-*S
ImtË i: frrjl echt lederen kleding
P F 0] k ervan.' «-^llf'' !||C,:*-,i^

I ///!"■'"illT bestaande uit: ★ daiTieSJaCkS
i J s^^/Mijir* * herenjacks

/l lift * jassen en blazers

Waplxftf-fc[--| won Diverse kleuren en maten

!f-*ltOl'nstir>ir>)Clla Kri liHcmnrla Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, overtollige voorraden,
lil ICI I ICtIIUI lcllt? UIUIUoIIKJCj" teruggenomen van de bank en verzekeringsmaatschappijen.
Vanwege te grote voorraden en faillissement van een van onze

fabrikanten, in overleg met de curator, zijn wij in het bezit
gekomen van 250 bruidsjaponnen, die wij gaan verkopen tegen Om!!— X -i r\ r~bodemprijzen. Kom en overtuig uü! ril ZOM V3113T 190 ■*"

Prijzen van * Ruime keus in accessoires
*Uw bruidstoilet wordt pasklaar geleverd ADSOIUt© DOQGmPrijS

C * Pasgelegenheid aanwezig! , . ~_**%"\ II ■ Let op deze aanbieding, is slechts 3 dagengeldig.,
V-# \êr m * Ongekend lage prijzen

Op onze bruidsmodecollectie
Nieuw! 30 - 40 en 50% korting
Nu ook voor _
"*flom MOTEL HEERLEN, TERWORM 10, HEERLEN
* gratis vermaken ' "
* grote keus _
compleet vanaf Donderdag 19 april 1 4.00-21 .00 uur

395 - Vrijdag 20 april 12.00-18.00 uur
Zaterdag 21 april 10.00-16.00 uur

BRUIDS- EN LEERMODE CARLA VAN SILFHOUT, WESTERVOORT, TEL. 08303-14006

I Streep T-shirt met borduur v.a. 35,- Overhemdblouse met borduurv.a. 49,90 Jl

. I Naast de in deze advertentieafgebeelde "»'__(■. *.■"« f kleding van GET SMART-exclusief lllT3lmlllllI bij Schunck voor Zuid-Limburg - hebben \

4 wij ook de kollekties van de volgende topmerken voor juniors:\/
J ESPRIT-KLIPFISK-BARBARA FARBER-POINTER-KÖNINGSMÜHLE' g
1 MEXX-PEPE-OVERDRESS-McGREGOR-K'NEELTJE-PAnSBOUrVI- ,rj DANJEAIM - BUFFY - ARTOIMI - R.T.M. |||

daar winkel je voor je plezier !: '1
:__ ■ n. \

■ffl mLimburgs Dagblad * h
"gpiCCOIO S |j
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Dan zorgt de Gulpener jj:i
voor de mosterd. <<

Want wat is er onder het genot van i|
een heerlijk glas Gulpener Pilsner J
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd \
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

( 30 of 50 cl) een gratis potje van die 15!
heerlijke Limburgse Mosterd %

Ai
Dus., drink smakelijk! £
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 30 jaarVeronica. Terugblik aan

de hand van filmfragmenten.
18.00 The edge and beyond. Specta-

culaire sporten en stunts.
18.05 (TT)8.0.0.5.. Uitzending van

Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 Behind the scènes of Tour of
duty. Kijkje achter de schermen van
deze serie, interviews met hoofdrol-
spelers en muziek.

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

rie. Afl.: Hulp voor een prostituee. Een
oude vriending van Joey, een prosti-

tuee, wordt vermoord door haar pooi-
er nadat ze probeerde hem aan te ge-
ven bij de politie.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

21.50 Rur. Talkshow. Presentatie: Jan
Lenferink.

22.35 Married with children. Ameri-
kaanse serie. Afl.: De concurrentie-
strijd. Peggy ontmoet haar oude
vriendin Mimi.

23.05 Tweede lijn. Tweewekelijks ac-
tualiteitenprogramma.

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

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

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 1
-8 !*«»■« ** unter der Sonne Kaliforniens.

' „^rikaanse serie. Afl.: Am Morgen
Cacn-' .', 5 Aerobic - Fitness mit Ver-
-10 5 Afl. 1.

* tin Königreich für einen Gast.
0 'Oriental in Bangkok. Afleverig uitJ,?erie Hotels - Geschichte und Ge-

'osrlChten- (herh.).
a' ° Hundert Meisterwerke. Van-
l99: Bronzen beelden uit Afrika,
IIJ}st in Berlijn, (herh).
1-7 Heute.
bla-u^ arm 'en nocri ein bisschen

'a 0 be"? Komedie van Rolf von Sy-

-4 dB
S Selbstmord in Beton. De on-

ikr9ang van de Canarische eilanden.

l3 0n Persoverzicht.
n'° ZDF-Mittagsmagazin. Heute-IgWchton.

'-.On Wirtschafts-Telegramm.
\^jZ Tagesschau.

' 2 Sesamstrasse. Kinderpro-

fJ~ Disneys Gummibarenbande.
> Afl.: Der eiserne Ritter;

's.Ood
T 9anz gross''"■O*! a3esscr,au.

k. Hey Dad! Australische comedy-
's Sn ' AfL 30: Der Star-Reporter.
rj Selbst-Hilfe. Fast hatte ich
0 'n Leben verspielt, documentaire

'""On mensen met een gokverslaving,
Tagesschau.

L* Das Recht zu lieben. Brazi-
'6.aonse. serie. Afl. 57.liin? *^'e Trickfilmschau. Teken-les.MS 'T-,(TT)Die Kinder vom Mühlen-

tal. Jeugdserie. Afl. 10: Der verrückte
Traktor und Mutter hat Geburtstag.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Einsatz in Manhattan, Ameri-

kaanse serie. Afl.: Mord im Dunkel.
18.25 FuGball-Europapokal. Recht-

streeks verslag van de halve finale
tussen 1 .FCKöln-Juventus Turin.

20.15 (TT)Tagesschau.
20.25 FuGball-Europapokal. Tweede
helft 21 FC Köln-Juventus Turin.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ««Das Rundfunk-Sinfonieor-

chester Saarbrücken. 0.1.v. Myung-
Whun-Chung met piano. 1. Muziek bij
Maurice Maeterlincks Peiléas et Méli-
sande, suite voor orkest, opus 80,
Fauré. 2. Pianoconcert in G, Ravel.
Presentatie: Martina Krawulsky.

23.50 Tagesschau.
23.55-00.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Kaltblütige Juwelen im Tro-

penwald. Natuurfilm over het rijk der
kikkers, (herh.).

14.10 Wanderlust. Toneelstuk van
Karl Otto Mühl.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:

Von bösen Zaubern und Glücksko-
bolden.

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

16.30 Die Kiste. Tekenfilm, (herh.).
17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 (TT Die Schwarzwaldklinik.
Serie. Afl.: Prost, Herr Professor!

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik,

vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Hitparade im ZDF. Muziek

gepresenteerd door Uwe Hübner.
20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken

uit Oost en West.
21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse

serie. Afl.: Der Mann ohne Gesicht.
21.45 Heute-journal.
22.10 Deutsch ist meine Mutterspra-

che. Duitse joden in Israël denken te-
rug aan hun christelijke medeburgers
in Duitsland.

22.40 ««Quiet Earth - Das letzte Ex-
periment. Nieuwzeelandse speelfilm
uit 1985 van Geoffrey Murphy. Wan-
neer de wetenschapper Zac Hobson
's ochtends wakker wordt in een ho-
tel, zijn alle mensen verdwenen.

01.10 Brief aus der Provinz. Schlu-
trup - de weg naar Meckelenburg is
weer open.

00.15 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
r «analen zie schema exploitantr * zwart/wit programma

a *= stereo geluidsweergave
l^j. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
i£jerland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

e"land 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
"un

W *|'-*- Canadese jeugdfilm van Ja-
fja Swan. De Engelse leraar Bob
%Cnt lesgeven in klas 98, een ge-
b6ll 'e klas met herrieschoppers, re-'>30 nen nietsnutten.
,Af| .|?'nia Mosa. Braziliaanse serie.

!*§ ï ieuws.
h$ Llk tal<- Animatieserie. Afl. 233.
vQQr Kameleon. Doe-programma
'"3rj pnderen. Vandaag: Marsepein.
S 6 Bassie en Adriaan. Nederland-
er^ er 'e van Adriaan van Toor met
eoJ^ Adriaan van Toor. Afl. 20: Het
beePu,erprogramma. Adriaan pro-
Cfw* de boeven te vinden met een
\n 7^er, maar de boeven hebben

"*>S MCht voorbereid.
&rit s heesters van de animatiefilm.
i'W d°cumentaire. Afl. 9: Radio Ca-

A6r .ededelingen, programma-
iNO J.Cnt en paardenkoersen.'S) jl'euws.Af|. 'atort. Duitse misdaadserie.
-W. a,ale ontmoeting. Wanneer de

Georg Tüsing over-ijl.: u, aakt wordt hij vermoord. Aan-
'"3s a9en Baraka-trekking.
■^Urn n vandaag vanuit het mu-
t^. Gust de Smet te Deurle. The-e signatuur en het belang er-
\~ N|euws.

22.45 Even diep ademhalen. Britse
comedy-serie. Afl. 16: Wielen. Peters
baas vraagt of hij de Mercedes van de
voorzitter naar diens huis wil bren-
gen.

23.10-23.15 Coda. Booleaanse alge-
bra, van Tonko Brem.

" Scène uit de serie 'Even
diep ademhalen. (Bel-
gië/TV 1 - 22.45 uur)

Nederland 3
NOS

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Afl.: Cilay's
werk.

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

werpen: 1. Protestmars tegen vervui-
ling Schelde. 2. Arme Woudijk maakt
beeld van Oranjewoud. 3. Schilderes
mevrouw Mondriaan in Tilburg.

19.49 Uitzending van de CD.
20.00 Journaal.
20.20 Explosief. Film van de stichting

De Emmabloem.
20.25 ■Houd de trein in het oog.

Tsjechische film uit 1968 van Kiri
Menzel. In een klein plaatsje in de Bo-
hemen waar de jonge Milos als
spoorwegbeambte werkt krijgt hij zijn
inwijding in het leven. Zijn idylle wordt
wreed verstoord door WO 11.

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

22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO Duitsland 3 SWF
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 6en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 27.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 4. (herh.).
14.10 Kontraste.
14.55 Schone Isabella. Italiaanse/F-

-ranse speelfilm uit 1967 van Frances-
co Rosi. De jongeprins Rodrigo wordt
gedwongen te kiezen uit zeven
bruidslustige meisjes.

16.30 Korkmazlar - eine türkische
Familie in Deutschland. Serie over
een Turkse familie in Duitsland. Afl. 8.

17.00 Tidlige Trin 'Erste Schritte'.
Programma over de motorische ont-
wikkeling van het kind.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 4. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. Abenteuer in

Ahornland Kanada 1850, serie. Afl. 2:
Die Prüfung.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Apfelernte. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.05 Detektei Blunt. Serie. Afl. 4: Die

Pfarrerstochter.Tommy en Tuppence
worden opgeroepen om het oude
huis van Monica Deanne van een
klopgeest te ontdoen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Opa wird 90. Documentaire van
Gabi Henzier over haar 90-jarige
grootvader.

22.00 Output. Erde im Klimastress,
documentaire over klimaatverande-
ringen door de milieuvervuiling in de
wereld.

22.15 Matlosa. Zwitserse speelfilm uit
1981 van Villa Herman over de oude
Alfredo, die woont en werkt in de stad,
maar met zijn herinneringen nog
steeds in zijn geboortedorp verkeert.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

België/TV 2
16.00-17.45 Voetbal. Rechtstreeks

verslag van de wedstrijd Dynamo
Boekarest - Anderlecht, halve finale
Europacup voor bekerhouders.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse'serie. Afl. 115.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

335: Clive en Madge geven hun po-
gingen niet op om Edna en Dan terug
bij elkaar te brengen. Mike wordt het
onderwerp van een lastercampagne.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

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

wielrennen: De Scheldeprijs in Scho-
ten; Voetbal: halve finales Europa-
cup. Aansl.: Verkeerstip. Plons - auto
in het water.

Duitsland 3 West
15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 Kontraste.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 4. (herh.).
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Vulka-

nismus, heisse Wissenschaft am
heissen Berg, reportage over de Vul-
kaan St. Helens die in 1980 uitbarstte.

22.30 Rückblende. Vor 140 Jahren
gestorben: Madame Tussaud, docu-
mentaire over het werk van Madame
Tussaud.

22.45 Monsieur Abel. Frans/Zwitser-
se speelfilm uit 1984 van Jacques
Doillon. De gepensioneerde Mon-
sieur Abel leeft samen met zijn huis-
houdster Gervaise teruggetrokken in
een oud huis.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Wendy Kilbourne, Dennis Dun, Athur Taxier en Gary
Cole in 'Der Mann ohne Gesicht'. (Duitsland 2 - 21.00 uur)

België/RTBF 1
15.00 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Sschroumpfs, Sous le signe des gé-
meaux en Naturimages. (herh.). 17.35
Papa Bonheur, Amerikaanse serie.
Met: Bill Cosby, Phylicia Rashad, Lisa
Bonet e.a. 18.00 Baby boom, serie.
Afl.: Le secret de Charlotte. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce-soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Au nom de la loi, ju-
ridisch magazine. 21.10 Baraka, spel.
21.15 L'ami giono, serie. Afl. 6 (slot):

Yvan Yvanovitch. Tijdens de Eerste i
Wereldoorlog krijgt Gionno opdracht:
om de Russen in het fort van Pompellai
te helpen. Hij maakt kennis met de Rus i
Kossiakoff en er ontstaat een hechte ]
vriendschap tussen hen. 22.15 Télé 21i
a la une. 22.20 Le chemin des écoliers: j
La complainte de Dhawli, documentaire ]
over een educatief programma van j
Unicef voor meisjes in Nepal. (herh.). j
22.55 Weerbericht en laatste nieuws, j
23.15 Bourse, beursberichten. 23.20-i
23.30 La Pensee et les hommes.

TV5
16.05 TVS Infos. 16:15 Un heure pour
l'europe. 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Gourmandises. 18.00 Des
Chiffres et Des Lettres. 18.20 Recrea-
tion. 19.00 Montagne. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00
Envoye Special. 21.00 Objectif. 21.30
Decouverte. 22.00 Journal Télévisé et
Météo. 22.30 Sacrée Soiree.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
12.30 RTL-VText.
14.30 RTL-Matinee. Met: The Edge of

the Night; As the world turns.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok.

18.00 RTL-Veronique 6 uur nieuws.
18.15 Prijzenslag.
18.45 de Fabeltjeskrant.

18.55 Fullhouse. Amerikaanse come-
dyserie. Afl.: Blast from the past.

19.25 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin.
20.25 Jaap Aap.
20.40 Out of the shadows. Engelse

televisiefilm van Willi Patterson.
Hoofdinspecteur Michaek Hayden
van Scotland Yard wordt naar de
Griekse hoofdstad Athene gestuurd
om een serie van internationale
kunstdiefstallen te onderzoeken.

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

comedyserie. Afl.: Edith has juryduty.
23.55 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.
00.25 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

België/Télé 21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses: La pensee et les hommes.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Challenge, sportprogramma. 22.00-
-22.30 Nieuws, weerbericht en beursbe-
richten.
! —^———..

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 VARARadio
I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.05 Tijdsein. (17.30 Nws). 18.45
Waar waren we ook alweer? 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.03 Hobbyscoop. 19.30Akkorrd.
20.03 Langs de lijn. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6 02-7.00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Veronica 30
jaar, terugblik. 17.04 Hier en nu.
18.04 De wereld zingt Gods lof.
18.53 Moment. 19.04 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20.30 Bulletin.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 2000
jaar rock & roll. 17 04 Ronflonflon
met Jacques Plafond. 18.03 De
avondspits. 19.03 2000 jaarrock &
roll.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levendewoord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Vier jaren uit het leven van Mozart
(3). 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
AVRO's telekaart. 16.00Over com-

ponisten gesproken. 17.00 Jacco's
keus. 18.00 Nws. 18.02 CeDéa,
20.00 Nws. 20.02 Familieconcert
(5): Radio Symf. Ork. met mezzo-
sopraan. 22.30-24.00 Voor het stil
wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland!
b
"'"«0 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-ne voor de vrouw.
"""15-11.00 TV-fruitmand. Program-; â met geestelijke liederen. Presen->ahe: Heleen van Dijk.
"00-13.05 Nieuws voor doven en

|."?crithorenden."00 De wereld van jonge dieren.
Ij^adese natuurdocumentaire.
['"50 De laatste trein naar Cortez.
r^erikaanse film. Twee bandieten"ertien een blinde dominee, zijnouw en een Indiaans meisje gevan-
-7,00 (TT)Kinderkrant. Kinderpro-gramma.
174° ""Journaal.
1"IO Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-Pr°9ramma.
.«8 Avonturenbaai. Canadese;pgdserie. Afl.: Melisa's cadeau. Me-LSa. een nichtje van prof. Dunbar,

In'nü!' een gewond prairiewolfje.
ff ""Journaal.
[ '"*° Ronduit radar. Jongerenmaga-

*ne- Presentatie: Wilma Vlug en Bertan Leeuwen.
"oo ne Campbells. Canadese se-

'?" Afl.: Becky. Emma is alleen thuiss een ontsnapte soldaat met een
haar ziet en haar aan-

-800c Voor zi)n geliefde Bekcy.
,'**5 Bunkeren. Alternatief actualitei-■^"ogramma.
g 5 Een prachtige bergweide.

*!1 lj''se natuurdocumentaire.';s Paasconcert 1990. Koorzanglv- Pieter Stolk.
u
J 5 Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten

Ij achtergronden.
'**' Wit begint, zwart wint? Pro-

K u?
m,T,a van de Joegoslaaf Peter

-vw^'0 over Oost-Europa en het
Cynisme.Journaal.
V 23*40 W'lnia- Gesprek met een
r> lr|aamse vluchteling in Frans-uyana.

9Katey Sagall en Ed O'Neill in 'Married with children'
(Nederland 2 - 22.35 uur)

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Leven op leef-
tijd. 10.00 Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Het oog van
de naald. 12.30 De spiegel 13.00
Nws. 13.10 Wereldwijzer. 1400
Jong zijn, zelfstandig worden.
14.30 Werk zoeken., werk vinden.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17.40 Ba-
sicode 3 magazine. 17.55 Meded.
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum. 18.20
Uitzending van de PvdA. 18.30
TROS Astrologica. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Klassieke mechanica. 21.00-22.00
Slapen kun je leren.

RTL Plus
06.00 Utramann - Mem geneimes

Ich. Amerikaanse serie. (herh).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

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

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

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

jongeren, (herh.).
11.45 Ein Schicksalsjahr.
12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Familienausflug.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

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

Auf eigene Faust.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 RTL aktuell.
18.20 Fußball extra. Rechtstreekse

reportage van de halve finale 1 FC
Köln-Juventus Turin.

18.30 Anstoss.
19.30 Fußball etra. Tweede helft van

wedstrijd 1 FC Köln-Juventus Turin.
20.30 Romanze im Orientexpress.

Britse speelfim uit 1985 van Lawren-
ce Gordon Clark..

22.15 Stern Tv. Magazine met Gun-
ther Jauch.

22.50 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse serie. Afl.: Tod auf
Schienen.

23.45 RTLaktuell.
23.55 Stürme des Lebens.
00.45 Der Schutzengel von New

Vork.
01.30-01.35 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Lady sucht
Gentleman. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse familieserie.
Vandaag: Doe, der eingebildete Kran-
ke. 09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Die seltsamen
Wege des Pater Brown. Amerikaanse
filmkomedie uit 1954 van Robert Ha-
mer. Aansl. Tekenfilm. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Telebörse. 14.00 Program-
maoverzicht. 14.05 ALF - Erinnerun-
gen an Melmac. Afl.: Der Stolz der
Shumways. 14.30 Teletip Gesundheit.
14.40 Love Boat. Vandaag: Die Skan-
dal urn einen geheimnisvollen Liebha-
ber. 15.30 Verliebt in eine Hexe. Van-
daag: Mem Freund Ben. 15.55 SAT.I
Teleshop. 16.05 Verrückter wilder
Westen. Vandaag: Die Nacht der lotte-
rieahnlichen Rentenversicherung.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Vandaag: Das Spracheigene. 17.35
Teletip Garten. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Raumschiff Enterpri-
se. Afl.: Das Gleichgewicht derKrafte.
18.45 SAT 1 Bliek. Aansl. SAT.I Wet-,
ter, en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek, aansl.
SAT.I Wetter en programma-overzicht.
20.00 Mike Hammer. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der lautlose Tod. 20.55 SAT.I
Bliek. 21.00 Caro Papa. Italiaanse
speelfilm uit 1978 van Dino Risi. 22.50
SAT.I Bliek. 23.00. ■ Treffpunkt Tan-
ger. Italiaanse/Franse actiefilm uit 1962
van Charles Frend. 00.40-00.50 Pro-
grammaoverzicht.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Sounds like Music.
15.15 Survival.
15.40 Children's SSVC.
15.55 OWLTV
16.10 Brave Starr.
16.35 Eyespy.
17.05 Palace Hill.
17.30 Blockbusters.
17.55 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bob's full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 Wish me Luck.
21.00 The Match.
23.00 Party Political Broadcast.
23.35-00.15 QED - Once upon a

time.

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

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
(Editie Noord en Zuid). 17.25-17.59
De Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties.

" Ellen Bijl: KRO
omroepster.

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

Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Volgens aankondiging.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime Live.
14.00 One o'ciock news.
14.30 Army Lives.
15.00 Trouble Shooter.
15.40 Top gear.
16.10 Snooker and horse racing.
17.35 The movie game.
18.00 Newsround extra.
18.10 The Gift.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Nieuws.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Rough Guide to Careers.
21.50 Points of view.
22.00 Party political broadcast.
22.05 Inside story.
23.30 Nieuws.
00.15 Weatherview.
00.20 Volgens aankondiging.

Eurosport
06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 WK
Circus. 10.00 Basketbal. 12.00Wereld-
cup springconcours. 14.00 Open golf-
kampioenschappen. 15.00 Europacup
1 basketbaln. 17.00 WK ijshockey.
19.00 Wheels. 20.00 Trans World
Sport. 21.00 WK boksen. 23.00 Euro-
pacup voetbal. 01.00-02.00 Adventure
hour.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.45 The Mix. 09.00 News on
09.15 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.45 Time
Warp. 20.00 ITN News Review. 20.30
Der Spiegel. 21.00 Newstalk. 21.30 Fi-
nancial Times Business Weekly. 22.00
News and Weather. 22.15 ITN News
Review. 22.45 Financial Times Report.
23.15 Der Spiegel. 23.45 Newstalk.
00.15 News and Weather. 00.30 Blue
Night. 01.30 Time Warp. 01.45 Late
Night Mix. VT23.55-00.55 Ex Libris.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
'Glückstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischaul
14.05 Musikzeit heute: Lieder.
Chansons und Folk. 15 00 Music
and More. Die CBS.Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18.10BRF Aktuell. 18.40-2005 Or-

gel und Chormusik.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guter.
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sport-Shop. 19.0C
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
GutAufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15 0C
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo
die. 17.00 Musik-Express. 20.0E
Zwischen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / +mmW <^«V Jl§' / f^Hßß^^ Jüf

Nic Dassen aanhangwagens Dakservice H Arndls

Sf.'-I£s Mft,,, 2SE2» -iïï^^-^a Lenders Onroerend Goed Rijwie.zaak Beckers
Kerkrade, tel. 045-455088/452501. jaar een begrip. J. v. Maeriantstr. 21, stenen * isolatie Desgewenst met Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, Banier 81, 6343 RA Klimmen, tel.', . „ 6416 TV Heerlen. bouwfysische berekeningen. Hou- taxaties. Adres: 01. Vrouweplein 25 04405-3422. Evt. accessoires + repa- „."-.„«„„-«.«Aanhangwagens J0KnopS werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615. Voerendaal. Tel. 045-750612. ratie. Van Loon. Tel. U443U-54551
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- ~.„„„,,. on Proma„ u , r,ftmh ,„h h., AldOradO / B.Q BOSS Timmerbedrijf te Beek voor al uw vo»
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid Verkeersschool Leo Cremers H.J. CromÖaCil b.V. Keukens+sanitair - bouwmarkt Indus- ... Uiio „*„ rü„0„ hrnmmorc riiu-iolon komende timmerwerkzaamheden #
195 Sittard. Tel. 04490-12718. FA M _ erk motor auto vrachtauto Techn. Isolaties-f dakbedekkingen van S^ 10 Tel 045 21^685 6433 JX Makelaarskantoor Van WerSCh NIJS Van Bljnen brommerS-riJWielen trappen, kozijnen, dakkap. e.d.

'ui noh Qi,,„ccQn n U bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipi: 51'^"**;"°'- Hoensbroek. ' ' Bemiddeling bij aan-en verkoop taxa- Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta * . - ;.,-..„, i^ IW. DabekaUSSen B.V. Reeweg 139 Landgr. 319474-312558. mont 10A Übachsberg. Tel. 751818. tjeS) bemiddeling bij hypotheken. Sta- giant * * vespa * Puch *
043-632510. Levert torsie-assen en ... . . Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234. ï^^^^1"25, HeBrifln'

«.. Qphnnnhrnnrit
aanh.wagenonderd. voor zelfb._+ rep. AutON|SCllOOl ESSerS Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC Keukengalerie Limburg baierie bCnOOnörOOOI
Gunst, prijzen. Punterw. 7 M'tricht. Bovag-erk. rijschool-Will Essers. Tevens dakgootbekl. en schoorsteenvegen. Gedipl. keukenadviseurs, lid ANVK. WKW^rT^MMi^K Bloembakken, tuinkabouters, beeld-* ■motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729. Heerlen, Nobelstraat 23. 045-716666. Raleiatl Cvcle-Center HelaerS fonteinen enz. te kust en te keur m s-

-6 Landgraaf. 045-312736.. KwalßßlMak. Tel. 424050 Reuver, Parallelweg 12.04704-6077. Rumpenersïraat 62-50 Brunssum. t^^^^Mi\
Anliekhandfil Simons ' Voor al uw pannendaken, platte- en Manege Galop 252709. Raleigh Mountainbikes 625,- fanten.'ïel. 045-211767 \MiuiCMidiiuci oimuilb leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en _ „ . 0 . . Rijlessen in aroeDSverb en mdiv on- Sport- en stadsfietsen + reparaties. '>'
Grote keuze in Franse en Engelse ant. dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg. lOlïlZOn Keukens aamtair deskund leiding Instr. FNR S 'Zonder aanbetaling mogelijk.
2lrfhbetISJ onf*fX?ri';-)?orpstr 45 7niHriaW h u lanHnraaf Ook uw adres voor Svedex kasten. Hol- Tunnelweg ij Landgraaf. 045-461872.' _ i-Nuth, t.o. kerk, 045-243437. Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen ,7*^ dwarsweg 69 Geleen- 04490-42516.

_-^« Verlengde Klinkertstraa't 22, Hoens- StSa^^ Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889. _„enbroek, tel. 045-215450 Focwa-lid. daktegels. Indus.terr. Strijthagen, Am- —■« N.K. VerweijSt 045-213760 Daemen Kunststoffen k

. . . - pèrestr. 5. Tel. 045-314218. Goergen BV 04490-31367-31463 Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij Verandadakplaten, plexiglas of Lexj ï
Garage SeDregtS en 10. AlltrKrhflriP Hllh V WpII Qrhinc rialrrielrlrprc/lnnrin hPrir Keukens san teoels cv kastenw ontst. uw riool en afvoer met de mo-. thermoclear. Hofdwarsweg 7 GeleU
Off. APK-keuringsstation len 2, dealer " , , u h

, SCÏllllS dakdekkerS/lOOÜg.Deür. eioe^oere vïkk' dernste app. Tev. dakgootbekl. met Tel.: 04490-53865.
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- Vfvartsml Heerlen-Hoensbroek. PMerutr. 8, Heerlen, tel. 045- S^NSdw 17-18S onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.
wande 8, Voerendaal. 045-752888. TeL 045-212675. Alle reparaties uitge- 723174. Alle soorten dakw:, san. en verz" Nijverneidsw. 1/18 btein. Naaimachinehandei H. Wijnen - - - I.voerd met Focwa-garant,bew„s. erkend water-en gastechn. install.

_
112. 04490- Babit BV Rioleringswerken 5

Autobedrijf Kwarten V.O.F. H. Dreessen dakbedekkingsbedr. Van Balkom/Keller-keukens 468076. sittard g"^3 04w , Rioolontstoppinge
y
n . rioolaanleg en Harreman „...__ l

Kastanjeln. 148, Hoensbroek, 045- Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 \r'. Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit. *»*■ M tricht Jtatonsstr « 043 vernieuwingen . rioo| tv -inspektie. Tel. HarTCinan VemUlZingen ([

214171. Gratis bij APK-keuring: CO. schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns- Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler- rl^Vn^ 045-463892. Dag en nacht. Gespee. internat, erkend verhul
+ koDlamDen afstellen en nakeurina i■ "_ «a jmi ' sum. Tel. 045-253532. specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel. 'oyota üok inaustriemacn. Hep. alle Event. opslagruimte. De Koumen'*+ Koplampen aisienen en naKeunng. Autoverhuur Sittard BV 045-461127. merken binnen 24u- 6433 KD Hoensbroek, 045-218342. k

'Qnel Berostevn Verh' van persauto,'s' bestelauto' s > 5
APK-keuringsstation, Rijksweg 61, SncMeK^^ Boumans Brunssum Keukenfabriek Brouns Heijnen Veldman naai-en breimachineh. Moberts Verhuizingen'B.V. 5
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en Wij maken uw keuken en kasten geheel Heerlen' Nobelstr. 6, 045-716100. intprnationaal verhuis-en transport" ,

22424. Zandstraal 58 Montfort. schaven op maat. Losse verk. ijzerw. op maat en eigen ontw. Ook voor reno- Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- LaUltien rolluiken-Zonwering d
"rn"

o'r en proektverhuizi^
04744-2345. . enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen, vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel. ?]?Xa ;^.«S .\ n ■ .. ■ Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus Adres* Kissel 56 Heerlen 045-72597'

Ing. Kruisbergstr. 96.045-252688. 045-455633, b.g.g. 750283. J449iJ3 st^Pke]^ eBerJ3J2a^n^rkin~ 21099. 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- }
Assurantiekantoor Limburg Autocentr. Coliaris-Europcar geen3' Tosöstenep'aßoermond! 423848/442129- mütfy'-rffW,mmM I
voor een juist advies m.b.t. uw finan- Pers.auto's, campers, pers.busjes, be- 'i/cun'V i# t i ntc /unccn Neerstr. 62, 04750-31012.
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel. stelauto'senzelfverhuizers. Schelsberg Drukkerij Greven B V KtHU KeUKeflS. iel. U4O-41UbOS . m. ... ~,-,
045-715680. 45, Heerlen, 045-725666. Voor al uw handels- reklame-en fam - Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De Venetian BHnÜS D.V. VelOha-HabetS. Tel. 045-423/^,

drukw. Drukk. Greven bv 045- zaak die alles in de hand heeft. Maat- zonweringskonstrukties, jalouzieën, Centr verwarming onderhoudsdie"s£'
l hjh iI.J hui—mi p„-„0 WnnpUon Rl/ 327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf, werk. Waar de klant nog koning is. markiezen en roll. in alu., staal + pvc. Tevens uw adres voor energiezuinigGarage Veneken B.V. ~n»DO, n»- Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pi-%

Verhuur van persw, bestelauto sen UrUKKerij „Lanteem Peaasus Parket Geleen straat 5 Terwinselen.Autom. nieUW/gebrUlkt V. Kessel busjes, jong wagenpark, 25 stuks, uw adres voor alle fam-, handels-en BoSCtl keUkenStUCflO A. Eggen „T *Z !iTr MiH„o uo,noi h „ *"Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641. verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens- 2!LÏ^£Teken d anken geborsteld ""ra-Heniai D.V.
17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490- 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC broek. Tel. 045-213027. Levering ffir?t^ ■ et vertrouwde adres voor al uw rollu|-
-15280* Veeweg 7A, Schinnen, 04493- Heerlen. Tel. 045-213105. Bosch inbouwapparatuur. \w*L^m"mmxl4Gß7s ken of onderdelen, kunststof schroten,
2173. nrmmm n-"*" m- HijKsweg-^uia <><h, rei. imsu 100/ o. service of reparaties. Beitel 4,6466 GZ üannu'? UiripnthPPlfDrukkerij Vliegen ■ Kerkrade. 045-413049. uanny s viaeotneek h

piem 14,6466 gg Kerkrade-West. Tei. Vossen Keukens. Lid ANVK '
Kurkcehtrum S ' ' S045-411432. Voor drukwerk wat de o iaarun,| " nfip pn ~pruirp r ,

3qna J«'*W'»"" "ü>.

Dl D< "
, aandacht trekt en indruk maakt.

Autobanden Bremen B.V. Babyhuis Petra Drukkerij Schreurs Heerlen. Tei. 045-717555. gesioten * open v.a. 13.00 uur* za! Videotheek The Champ J;
Automaterialen, APK-keuringen, ac- Kwaliteit en service en betaalbare prij- Handels- fam -en textieldrukwerk, fo- v.a. 9.30 uur. Ganzeweide 155 Heerlerheide, Ma^fcu
cv's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade tocopie,'stickers en kant.boekh. Gra- Ren J Keukens 045-242602 i i..ccon Onkii,whn,i,;u Hoensbroek, Kennedylaan- 80 Bru Ja
graaf. Tel. 045-311784. Brunssum. Tel. 045-252269. verstP, 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. „,", "lVnorma ie nrii . ' ■ -J" JuSSe" Schildersbedrijf Sum Noord, Langeberglaan IBr JKwahteitskeukens voor normale prij- Vooral uw vakbekw. behang-en schil- sum-Langeberg, Kerkraderweg i!:

jMügiij, i i ■■ iiii ":. Tev
t
ens

t oa'^ inbouwapparatuur. derswerkzaamh. Voor binnen en bui- Molenberg-Heerlen, Maria Gorettipl ï;Stationsstraat 294 Nuth. ten. Tel. 045-210020. Ook voor part. Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat "Autobedrijf Rob v. Emmerik . &^*W*rr^%7*Bmm> R°errnd i
voitastr. 2, Schaesberg, tei. 045- stratenmakersbedr. Nico Gerards Cnin ,oonnil Ta , n .c ,iOCCO Bruis Partyservice 045-311956
317593^ Meer dan tien jaarservice met v, uw bestratingswerkzaamheden "t0"ean"V,J e'-. 045"713668 Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: Crh npn<-nPr-ialiQt Pmiu/Pk h u _;.;,,--; }een grote S. Alle onderhoud En APK. en vakmanschap vrijblijvend prijsop- M" Jin honderd jaar ervaring. Leon g g „w fc| n^n^oyoK hors d'oeuvres, koude buff., Bourg. -«enspeCiallSt POUWeIS b.V. J„.. n .... ~ gave en advies. Tel. 045-313956. v.-Geffen vakfotografie. Reportages, "ö »■««■««"■ " t,tu ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens Gespee. in steun-en gemakschoenen. \3lj Donny kijken IS kopen » .. bednjfsrep.. reclame, portret, model- Bezoek vrijb onze showroom met uit- verh v a||e partygoodSi fapS| etc. Voor kinderen alle breedte- en lengte- ?
Voor bedrijfsauto's in alle typen en ft . ~.

fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen, i-^^^o^^^' maten v. Renata en Bunny's. Benzen- .. j.
prijskl. Steeds voorradig ±30-40 Oprit en erfverharding zijnen. Bocholtzerw. 14, S.mpelveld. p irma |_ aven en Zoon ' raderweg 42 Heerlen, tel. 710384. Tegelstudio BK'B7 * lstuks bussen en bestellers. Uw spe- Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig itftT « v»,- i * . « i „ , ,«. ... „ ti-5
ciaal adres: Donny Klassen b.v. Meers- stratenmakersbedrijf. Tel. 04492- « Wij verzorgen voor al uw feesten of re- Kerkstraat 125 Cadier en Keer. \,
senerweg 219 Maastricht. 043-635222 5316. b.g.g. 04493-1038. ? eS, elPT ÏS 04407-2781 Ontwerp voor sa^:f(
of 04?-fii49i(5 Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054. Bezoek op afspraak kan ook. kof " 634915

p.. r . ... Math. Linssen. Tel. 045-241587
üieien üroeniecnnieK JnKreutz i/.Din on 7n warhlllir QittarH Bergerw. 20 Nuth. Onderh.'cv.-verw. CHusqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak- J0"mi Klein en Zn. Verhuur -bittarü GeSp. jn Radson en Nefit ketels gas- l

AutOCentr. CollariS-EurOPCar manschap in Schinnen. Kettingzagen, Speciaalzaak in HIFI KTV, Video Het Tafe|Sj stoelen, snelkoelers, pors., water-install. Erk. schoorst veqersbedr ' h
Leasinn vnnr knrtP Pn lannp tPrmün " Diaho R V gazonmaaiers, heupmaaiers, etc. Gie- vertr. adres voor al uw reparaties, glaswerk enz. Heineken thuistap. H. ■ ' <k24-uur"se-vice SC hPKb?ra°4S K' nJk k' h ■" „\- len. Wolfhagen 3 Schinnen-Centr. Tel. Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815. Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655 "*bcneisDerg 4b, Heer- Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. 04493-1995 vlen. 045-720202. . Adres: Industriesterrein de Beitel 108 ' ■ (
mnmmmmrTmTSmmmm "^ "' nr TM LE TRAITEUR partyservice Sporthuis ?akkers °4493"1604 Sportprijzencentrum Heerlen L
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van een in totaal 23 miljoen gul-
den kostende sanering. In sep-
tember kan de bouw starten, zo-
dat naar verwachting in het na-
jaar van 1991 de oplevering ge-
schiedt.

Veel interesse uit rest Zuid-Limburg

Wooncentrum Heerlen
is al volgeboekt

HEERLEN - Nog voor de eerste
spade de grond in is gegaan voor
de bouw van het Wooncentrum
op In de Cramer denkt het Heer-
lense college het hele gebouw al
vol gepland te hebben. Alhoewel
de meeste contracten nog gete-
kend moeten worden, lijkt er
meer belangstelling te bestaan
dan er plaats is.

Bijgevolg zullen de diverse kan-
didaten, vaak afkomstig uit de
rest van Zuid-Limburg, elk een
stukje ruimte moeten inleveren
om wat meer bedrijven te kun-
nen huisvesten.

Het Wooncentrum moet verrij-
zen op de plaats waar tot voor
kort het regionale woonwagen-
centrum stond. Met de tijdelijke
opslag van de sterk vervuilde
grond wordt al volgende week
begonnen. Dat is de eerste fase

belzaak. Uitdrukkelijk is be-
paald dat in deze zaken geen kle-
ding mag worden verkocht.

In het wooncentrum, dat vanaf
de autosnelweg zichtbaar moet
zijn, worden met name meubel-
bedrijven gevestigd, vandaar
ook de benaming 'meubelboule-
vard' in de volksmond. Maar het
aanbod wordt breder. Zo wordt
de Makro-vestiging vanuit Nuth
in het complex ondergebracht en
er komt een baby- en kindermeu-

Het project wordt gedragen door
MBO Ruyters, maar de gemeente
betaalt bijna twee miljoen gul-
den voor het maken van parkeer-
ruimte. Door deze bijdrage kan
voorkomen worden dat de huur-
prijs onaanvaardbaar hoog
wordt, zegt het college. Boven-
dien is de parkeerplaats ook be-
doeld voor het even verderop te
realiseren Tuincentrum, dat zo-
als bekend vanuit Landgraaf
naar Heerlen verhuist.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense Stadsschouwburg vindt het door de gemeente
toegekende budget te laag. Dat zou een van de redenen zijnvoor het feit
dat de schouwburg 225.000 gulden meer in het rood staat dan begin vorig,
jaarverwacht werd.

Het tekort van de schouwburg daal-
de blijkens de voorlopige jaarreke-
ning over 1989 wel met ongeveer
een ton, maar bedraagt toch nog 2,5
mihoen gulden.
Zuidgeest wil nu een 'rampenfonds'
opzetten, waarin op den duur finan-

CDA toch verder met PvdA
Van Gessel, Haenen en Visser nieuwe wethouders in Heerlen

UFO (2)

UFO (1)
itict 9's (niet te verklaren ob-

ten in de ruimte) lijken mo-l^teel een al even onverklaar-. re voorkeur voor België en
dJ1 fnet name Wallonië te heb-
J^' Zo wat iedere dag wordt
J* streek volgens allerlei men-
jr?' diezweren datzij de waar-
■Jd spreken,van bovenaf beke-
J"j door wezens uit verafgele-
r* sterrenstelsels. Reizend in. geluid voortbrengende ap-
Kten hebben ze zeVs de Bel'

«le overheid in alle staten
Ufo* opwinding gebracht. Maar
jpeiopen zaterdag hebben de

|j-L9eride schotels zich kenne-
lecM

een uitstapje gepermit-

ciële meevallers gereserveerd wor-
den. Maar zo ver is het nog lang niet.

De realiteit van 1989 was een nog
steeds een fiks tekort, dat slechts
licht daalde doordat de recettes
weer niet opwogen tegen de kosten
voor het contracteren van artiesten.*
Het verschil bedroeg nog drie ton,
overigens is dat twee ton lager dan
in 1988. Ook waren de horeca-op-
brengsten 41.000 gulden lager dan
gepland.

Rapportage
Er wordt van alles aan gedaan om
de kosten beter beheersbaar te ma-
ken. Elke maand wordt een finan-
ciële rapportage geleverd om snel
op ontwikkelingen te kunnen in-
springen. Bovendien wordt ernaar
gestreefd om het theatercafé beter
te laten draaien.

Zuidgeest geeft de schouwburg
vooralsnog het voordeel van de twij-
fel en hoopt dat over twee jaar de
begroting niet meer overschreden
wordt.

De drie CDA-wethouders wor-
den Hub Savelsbergh, Jeroen
van Gessel en Els Haenen, ter-
wijl voor de PvdA in het colle-
ge zitting nemen Jos Zuid-
geest en Dorien Visser. De
portefeuilleverdeling wordt
spoedig bekend gemaakt.

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - CDA en PvdA
vormen ook de komende vier
jaar de coalitie in Heerlen. Gis-
teravond hakten de christen-
democraten de knoop door.

Hiermee komt een einde aan een
vrij lange formatieperiode. Na de
eclatante verkiezingszege streefde
het CDA naar een brede coalitie met
PvdA en Groepering Heerlen-
Noord. Daar wilden de sociaal-de-
mocraten echter niets van weten en
plotseling gloorde wethoudershoop
voor de Heerlen-Noord-voorman-
nen Thei Vrolings en Rein Hummel.

Moeilijk
Zelfs tijdens dePaasdagen werd on-
derhandeld en dat betekent dat het
voor het CDA een uiterst moeilijke
beslissing was te kiezen voor de
PvdA ten nadele van Heerlen-
Noord. Toen gisteren dan eindelijk
het besluit viel, meldde CDA-voor-
zitter Peter Bijsmans dan ook na-
drukkelijk het 'nogmaals ten zeer-
ste te betreuren' dat een brede coali-
tie niet mogelijk was gebleken.

# Het vredeskamp in Brunssum, waar gisteren tussen de acties door het huishoudelijk werk gewoon doorging.
" Foto: FRANSRADE

Vredesactivisten
'op bezoek' bij
militaire bases

Ondanks verscherpte controles marechaussee
risme is ons al lang niet meer vol-
doende."

De druiven waren erg zuur bij de
fractie Heerlen-Noord. „We hadden
al overeenstemming bereikt met het
CDA op een groot aantal punten.
Het is verbazend dat het CDA nu de
minachting van de kiezers met de
PvdA deelt door ons als grote win-
naar buiten de deur te houden.
Daarmee wordt de indruk versterkt
dat het er niets toe doet wat de kie-
zer vindt", zei woordvoerder Rein
Hummel.

Zuur

Hummel.

„En blijkbaar heeft de PvdA al haar
principiële punten opgegeven om
maar te mogen regeren. Daarmee is
ze hielelikker van het CDA gewor-
den". Een bijzonder kwalijke rol
heeft volgens Heerlen-Noord burge-
meester Van Zeil gespeeld.

Ei (2)

tj-Kent U Chris Rutten nog?K^^as van 1975 tot 1985 bur-
R?Jeester van Nuth. Sindsdien
jj^edt de man die in zijn

tijd van sport, spel en
("jKing houdt hetzelfde ambt
* Middelburg. Zijn sport is
jj'sen getuige het Nederlands(/"^pioenschap dat Chris bij
l Jaarlijkse wedstrijd voor
rijmeesters behaalde. Hij is
%h Zon fanatiek wielerlief-
tj; °ef dat hij het gevaar op
[r? niet schuwt.
leptan9s smakte 'Fietse Chris'
j^n het wegdek en hield daar

b verwondingen aan over.tenl^^anat*sme *s 00' c l,e bespeu-
**npi,a*s Rutten meedoet aan tv-
rv'fetjes. In 1982 won Nuth met
Stl?s aan het hoo/d het NCRV-
Vlf nspei- Me£ de hulp van
fow -^'wburg' werd Menaldu-
\l aeel jn de finale verslagen.
tty e TOOoie herinneringen

Paasmaandag weer
ftb boven toen Middelburg
bj* üeed aan het Twaalf Pro-[ nc*ën Spel.

Fanatiek(2)
ïj et zijn twee secondanten,

adsarchivarissen De Bruij-
\l?n Saijnke, sleepte Chris
Je en ongeveer alle prijzen in
ie* Een greep uit de prij-

" een video-camera, en-°Pedieën, een weekendje
W e boules, een avondje uit-
l?oo'een trofee, bloemen en eenk{A Assortiment gebak. Het
l<itj £'burgse team was zo fa-
kt e* dat de Zierikzeese Pers
\*^Schaamrood op de kaken
\f' Middelburgfinishte op 41
hrif1' de pers bleef op 5
bqj^s steken. Het puntento-
k t~Van Middelburg verwees
K f?!core na vier uitzendin-
%l Punten) naar het niets.
%l 'laa^de opnieuw de kran-
|iet ?nmen. En dat zal beslistI *** laatste maal zijn.

Zalig
h^hsalvo's in de Remigius-
%-nJ 71 Klimmen, zaterdag-
lo0* c*- Verantwoordelijk daar-
Jql -^Os de pastoor die na af->c)ljüan de Paasdienst zijn pa-
ijjanen een zalig.... kerstfeest
■et ,ste- Ach, waarom ook
Oej "let het overbrengen van\%? vjensen kun je niet vroegIk e 9 zijn.

Fanatiek

Vip' eTI oplettende lezer uit
fjv-uienhagen heeft althans
ij?*-*- half tien zaterdagavond
C voor hem onbegrijpelijk
Duw boven ziin woning aan de
K 5* Landgraaf gezien. Eerst
"lo^d het stil, maar even later
[kj°9 het langzaam en geruis-

Wea- V°laens hem was het
Ij j

r geen vliegtuig: het vloog
b £a9. Maar wat was het dan

" Dat weten wij ook niet,
Zr*"UJeI— Misschien wel het be-
jj* Van een UFO-mania in de
lelijke Mijnstreek.

PvdA-lijsttrekker Jos Zuidgeest
reageerde opvallend terughoudend:
„Wij zijn tevreden. De formatie is
moeizaam verlopen en er zijn nog
veel problemen die aangepakt moe-
ten worden."

Van onze verslaggeefster

Muzisch Centrum
pas over drie
jaar gereedVanavond vergaderen de nieuwe

(en ook oude) coalitiepartners. Er
moet een definitieve coalitie-over-
eenkomst getekend worden en de
portefeuilleverdeling van de wet-
houders wordt vastgesteld.

Sar een ei' bepalen ons
!*ue>tot oTlze huis- of tuinkip.
bi^ erlei zegswijzen wordt het
rb. Verband gebracht met de
\d .eës hinne lègke auch
seès }ns in de nieëtele, en: 'n
fn^- 71 lègkt neet alle eier in
ï°U?!S' en variant hierop: 'ne
f| 't g e vos haat mieë es ein ha-
Pn. k! *-°ilt dèk loeëzer zie es de
%, veter hüj 'n ei es mörge 'n
fe g ê mot dehm neet sjlachte
?9rie lil-ye eier lègkt. Vuer önge-
Kje

e *er zörge (zich onnodig
diaken,). Zich vruie op

'^■j ?9de eier. Wae koekedake
$li*k } y°at mot eier lègke-Ze
V*r. w zich wie twieë fuoelj
[*et ?.e kan aan dr boetekant

leë Qf 'n ei rot is.

Van Zeil
„Diens rol meteen na de verkiezin-
gen, toen hij de winst van Heerlen-
Noord niet verdiend noemde, heeft
iedereen verbaasd. Maar we hebben
reden om aan te nemen dat zijn be-
moeienissen verder zijn gegaan.
Door de coalitievan CDA met PvdA
kan Van Zeils stem binnen het col-
lege de doorslaggeven. Ook in de af-
gelopen vier jaarheeft hij al diverse
keren met dePvdA meegestemd".

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De vrijdag in Bruns-
sum neergestreken vredesactivis-
ten zijn in het Paasweekeinde bin-
nengedrongen bij deAfcentbasis en
het Amerikaanse wapendepot in
Brunssum. Ondanks verscherpte
controles door de marechaussee
wisten zij toch gaten te knippen in
de hekwerken rond beide militaire
complexen.
Nadat de activisten op de bases en-
kele muren van leuzen hadden
voorzien, vertrokken zij weer in de

richting van camping 'De Zeekoe-
len' op de Brunssummerheide. Zo-
als bekend hebben zon twintig acti-
visten uit het hele land daar voor
een week een kamp opgeslagen.

De vredesactivisten hebben giste-
ren laten weten ook de komende da-
gen actief te zullen blijven voor de
vrede en de demilitarisering van
met name de Oostelijke Mijnstreek.

„Er volgen zeker nog meer acties.
Daarvoor zijn we immers hier. Het
woordelijk verfoeien van het milita-

Plaatsvervangend marechaussee-
commandant Rutten geeft toe dat

Dat de vredesactivisten sinds vrij-
dag 24 uur per dag door de mare-
chaussee in de gaten worden gehou-
den, ervaren zij niet als bijzonder
hinderlijk. „We zijn inmiddels wel
gewend aan hun aanwezigheid. Bo-
vendien hebben we nogal wat erva-
ring opgedaan in het afschudden
van bewakers."

Op de vraag wat men beoogt met
knip- en kalkacties, zegt een van de
actievoerders: „Acties die het bin-
nendringen van militaire comple-
xen tot doel hebben, zijn slechts
speldeprikjes. Maar die prikjes zijn
nodigom te wijzen op de overbodig-
heid van het militarisme. Als we
met het doorknippen van hekken
en het kalken van leuzen de bevol-
king en de autoriteiten over zaken
als bewaping en wereldvrede aan
het denken kunnen zetten, dan be-
schouwen we onze vredesweek als
geslaagd."

Rutten zegt overigens geen moeite
te hebben met de aanwezigheid van
de actievoerders. „In Nederland
heeft iedereen het recht om te pro-
testeren. Dat recht bezitten ook
deze activisten en daar tornen we
niet. Daarom zitten we de jongens
ook niet als bloedhonden*op de hie-
len en krygen ze van ons tot op ze-
kere hoogte de ruimte. We houden
ze weliswaar continu in het oog,
maar zijn geen dwarsliggers die
voortdurend bij hun kamp opdui-
ken om knipscharen in beslag te ne-
men of om moeilijke vragen te stel-
len. Zolang ze zich aan de regels
houden, kijken we vanaf de zijlijn
toe. Al dan niet geërgerd vanwege
de vrije Paasdagen, die we moesten
inleveren."

enkele activisten de ordebewakers
in de nachtvan zaterdag op zondag
door de vingers zijn geglipt. „We
hebben het Paasverlof van 25 man-
schappen ingetrokken om de vre-
desweek in goede banen te leiden.
Maar als deactivisten vanaf de cam-
ping met zeven groepjes tegelijk het
bos induiken, kun jeniet elke groep
laten schaduwen. Zodoende kan het
toch gebeuren dat er enkelen door
de mazen van het net glipten."

MFC Gebrook
zelfstandig

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Multi Funcioneel
Centrum (MFC) Gebrook in Hoens-
broek wordt per januari 1991 zelf-
standig. De gemeente beëindigt
haar directe betrokkenheid. Aange-
zien het huidige bestuur niet in die
nieuwe situatie wil werken, zijn an-
dere bestuurders aangezocht.

Het MFC werd in 1981 begonnen als
een zogenaamd Fakkertproject,
waarbij zoveel mogelijk maatschap-
pelijke functies gebundeld zijn. In
het gebouw zijn onder andere een
school, sporthal, Groene Kruis en
het welzijnswerk ondergebracht.

Tot nu toe werd het MFC geleid
door een gemeentelijke bestuurs-
commissie en was het personeel in
dienstvan de gemeente. De hoogste
beslissingsbevoegdheid lag bij de
raad. Deze formule bleek relatief
duur, waardoor er steeds sprake
was van een tekort.

Vandaar dat het MFC nu overgaat in
een zelfstandige stichting. Enkele
praktische gevolgen zijn: de school
en het gemeenschapsgedeelte wor-
den gesplitst. Het aantal personeels-
leden wordt gehalveerd van vier
naar twee.

Voor noodzakelijke investeringen
respectievelijk achterstallig onder-
houd is 283.000 gulden nodig. Het
college vraagt de raad het benodig-
de krediet te voteren zodat het MFC
nieuwe stijl een redelijke startposi-
tie krijgt.

Brandstichter
tweemaal actief

LANDGRAAF - Een onbekende
brandstichter heeft gistermorgen in
Landgraaf een behoorlijke schade
aangericht.

In alle vroegte stak hij eerst een na-
bij de Beukenweg geparkeerde tou-
ringcar in brand. De bus brandde
volledig uit. Daarna drong de man
via een kelderluik het Groene
Kruis-gebouw binnen, waar hij
eveneens brand stichtte. De schade
bleef beperkt tot een geblakerde
verwarmingsketel en rookontwik-
keling in een aantal bovenliggende
ruimtes. De politie is er gezien de
werkwijze van overtuigd dat beide
branden door dezelfde dader zijn
aangestoken.(ADVERTENTIE)

Hele kilo magere C95speklapjes 3#
"

zonder zwoerd. fl —*."!*: -h;'^*..--.

fan linde»
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Wanbetalers
de cel in

NUTH - De rijkspolitiegroep
Beek-Nuth heeft twee personen
opgepakt die halsstarrig weiger-
den de geldboete te betalen die
zij nog hadden openstaan bij het
ministerie van justitie. De twee,
een Beekenaar en een inwoner
van Nuth, zijn overgebracht naar
het huis van bewaring in Maas-
tricht waar zij ieder een vijftien-
tal dagen moeten uitzitten.

Binnen het Muzisch Centrum zullen
onder meer de Muziekschool, het
Kreativiteitcentrum, het Filmhuis
en waarschijnlijk ook De Nor fuse-
ren. Al deze instellingen gaan onder
één directie functioneren. Er is nu
een werkgroep ingericht die met de
belanghebbenden gesprekken
voert.

De totale voorbereidingstijd van het
project wordt op anderhalf tot twee
jaar geschat en de bouwfase komt
op eenzelfde tijdsduur neer. Daar-
door wordt de oplevering in decem-
ber 1992 niet gehaald.

HEERLEN - Het nieuw te bouwen
Muzisch Centrum in Heerlen zal
niet voor 1993 gerealiseerd zijn. Dat
heeft wethouder Jos Zuidgeest gis-
teren gezegd.

Fikse boete
voor kappen
van boom

MAASTRICHT/VOERENDAAL -Het 'op eigen houtje' omkappenvan
een boom kwam een 32-jarige inwo-
ner van Voerendaal gisteren te
staan op een boete van tweehon-
derdvijftig gulden.
Politierechter mr Koopman-Oyen
ging daarbij boven de eis van offi-
cier van justitie mr Smalburg uit.
Deze had namelijk een voorwaarde-
lijke boete van 675 gulden geëist,
maar dan wel met de bijzondere
voorwaarde dat de man de ontstane
schade aan de gemeente Voeren-
daal zou vergoeden.
De rechter vroeg zich af ofhier spra-
ke was van echte schade, omdat de
gemeente zelf kort daarop alle ove-
rige bomen had gekapt. „Als men
dat al langervan plan was is het niet
redelijk de schadevan dieene boom
te verhalen op de verdachte."
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(ADVERTENTIE)

Looking for something
special?

MOSCHINO
Tassen en ceintuurs

exclusief bij

■ ■

Elbee mode
't Flintstonehuisje
Honigmanstr. 39

68570 Heerlen

Schouwburg Heerlen
vraagt meer geld
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Enige en algemene kennisgeving

t
"Onrustig isons hart, oHeer, totdat
het rust vindt in U".

St. Augustinus

Na een leven dat getekend was door dienstbaar-
heid, is na een kort maar smartelijk ziekbed van
ons heengegaan, onze dierbare medezuster

Zuster M. Aloysia
P.J.M. Roy

Zr. Aloysia werd geboren te Eindhoven 1 maart
1919.
Zij legde haar le Geloften afop 9 augustus 1942 in
deCongregatie der Zrs. Oblaten van de Assumptie
te Hulsberg.
Zij overleed 17 april 1990in hetziekenhuis te Heer-
len.
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats in de paro-
chiekerkvan de H. Clemens te Hulsberg op vrijdag
20 april om 11.00 uur, waarna wij haar te ruste leg-
gen op het kloosterkerkhof van Regina Pacis,
Schoolstraat 5 te Hulsberg.

Namens al haar medezusters en familie
Zr. Lucie Oude Nijhuis
Prov. Overste

Onze dierbare medezuster ligt opgebaard in de
rouwkapel van het bejaardencentrum "Panhuys".
Bezoektijden van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het plotselinge overlijden van

Bert Kremers
medewerker van de afdeling Sociale Zaken

Sinds de vormingvan Landgraaf en daarvoor in de
gemeente Schaesberg hebben wij Bert leren ken-
nen als een prettig medewerker, diezijn werk com-
bineerde met hartelijkheid, vriendschap en be-
scheidenheid.
Zijn herinnering vervult ons met een groot gevoel
van dankbaarheid, dat wij hem in ons midden
mochten hebben. Ons medeleven gaatuit naar zijn
moeder en verdere familie.

Burgemeester en wethouders
van Landgraaf
Personeel gemeente Landgraaf

Landgraaf, 17 april 1990

De Personeelsvereniging Gemeente Landgraaf
heeft met verslagenheid kennisgenomen van het
plotselinge overlijden van haar lid

Bert Kremers
medewerker afdeling Sociale Zaken

Bert zal in onze herinnering voortleven als een pri-
ma collega en fijne vriend.

Bestuur en ledenvan de P.G.L.
Landgraaf, 17 april 1990

Suzanne
We missen je,
we zullen je nooit vergeten.

Jevrienden,
Anton, Reggy, Marco,
Marya, Monique,
Raf en Miriam

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Suzanne Trapman
Wij zullen haar met dankbaarheid blijven geden-
ken.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze voor
hen moeilijke dagen.

Direktie en personeel
Restaurant Chapeau Melon

In verband met het overlijden van

Suzanne Trapman
is Restaurant Chapeau Melon

donderdag 19 april a.s.
de gehele dag gesloten.

t
Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wij zeggen Heer,
het was Uw Wil.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn
dierbare man, onze goede vader en schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Peter Heuten
echtgenoot van

Mientje Veldt
Voorzien van het h. oliesel overleed hij in de leef-
tijd van 68 jaar.

Kerkrade: M. Heuten-Veldt
Simpelveld: Wiel Heuten

Klaartje Heuten-Noteborn
Monique
Martijn
Familie Heuten
Familie Veldt

6466 LM Kerkrade, 17 april 1990
Groene Kruisstraat 36
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 20 april om 11.30 uur in de parochie-
kerk St.-Martinus in Kerkrade-Spekholzerheide,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Im-
stenraderweg 10. Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vooravondmis, mede tot intentie, donderdag om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium in Chèvremont, St.-Pieterstraat 145 .
(gelegen op het terrein van deLückerheidekliniek).
Er is dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur gelegenheid
tot afscheid nemen.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met verslagenheid vernamen wij dat plotse-
ling is overleden onze gewaardeerde collega,
de heer

Hein Bemelmans
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
voor hun zo moeilijke tijd.

Bestuur en leden
personeelsvereniging
R.S.A. Eygelshoven

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Hubertina Geurtz
echtgenote van

Harry Aretz
Zij overleed op 81-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Spekholzerheide: Harry Aretz
Spekholzerheide: Jo Aretz

Ria Aretz-Tummers
Marco en Nicole

Erkelenz Dld.: Mick Aretz
Karin Aretz-Maassen
Tatjana
Familie Geurtz
Familie Aretz

6466 GN Kerkrade, 16 april 1990
Drievogelstraat 52
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 20 april a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Spekholzerheide, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 19 april om 19.00uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
op de leeftijd van 86 jaar mijn allerliefste man, onze
vader, schoonvader en opa

Nico Griek
echtgenoot van

Johanna Maria Sophia
van Malde

In dankbare herinnering:
Brunssum: J.M.B. Griek-van Malde

Kinderen en kleinkinderen
Familie Griek
Familie van Malde

Brunssum, 17 april 1990
Venweg 91, 6445 XV
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 21 april a.s. om 11.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium. r
Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen.
In plaats daarvan wordt uw gift voor dekankerbe-
strijding bijzonder op prijs gesteld, welke u in de
daarvoor bestemde collectebus in het crematorium
kunt deponeren.

I * IDankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ondervinden, maar diepbedroefd om zijn
heengaan, delen wij u mede dat heden, in het St.
Laurentiusziekenhuis te Roermond, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in zijn 92e levensjaar
van ons is heengegaan, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jean Biermans
weduwnaar van

Cato Peters
en van

Cato Hillen
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Henk Biermans
Jo Biermans
Marion Biermans-van den Eerenbeemt
Mark en Iris
Belinda en Audy
Familie Biermans
Familie Peters
Familie Hillen

St. Odiliënberg, 15 april 1990
Corr.adres: Op de Graaf 10, 6438 JB Oirsbeek
De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u uit-
nodigen, zal gehouden worden op donderdag 19
april a.s. om 14.00 uur in de basiliek van de H.H.
Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliënberg.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de r.k.
begraafplaats aan deAkerstraat te Heerlen (vertrek
per auto).
Samenkomst in debasiliek, alwaarvanaf 13.30 uur
gelegenheidtot schriftelijk condoleren.
Heden, woensdag gedenken wij hem tijdens de
avondmis van 19.00 uur.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.
Laurentiusziekenhuis te Roermond. Bezoektijd
van 16.30 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

I t IDankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, moeder, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Toos Koehen
echtgenote van

Joep Bartels
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Terwinselen: J.E. Bartels
Kerkrade: Monique

Familie Koehen
Familie Bartels

6467 CA Kerkrade, 14 april 1990
Laurentiusstraat 55
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 20 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te
Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaarvooraf gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 19 april a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

ï ~~lMoegestreden, maar dankbaar voor devele mooie dingen, waarvan hij in
dit leven heeft mogen genieten, moest van ons afscheid nemen, mijn lieve
man, onze dierbare vader, schoonvader en opa

Peter Hubert Hamers
* 17-4-1912 t 15-4-1990

echtgenoot van

Maria Hubertina Bosch
Terwinselen: M.H. Hamers-Bosch

Landgraaf: José en Henk Slieker-Hamers
Roel
Sander

Heerlen: Ger Hamers
Terwinselen: John Hamers

Bingelrade: Jo en Jenny Hamers-Verbrugge
Bram
Gijs
Rafke

Schaesbergerstraat 74, 6467 ED Kerkrade-West
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 21 april 1990
om 10.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te
Tewinselen, waarna aanslutiend begrafenis op het kerkhof bij de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.10 uur achter in dekerk.
Avondmis op vrijdag 20 april a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, St. Pieterstraat 145,
Kerkrade (gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

tChristina Linssen, 80 jaar, weduwe van Joseph Ariaans, cor.adres: Merumer-
kerkweg 11, 6049 BK Herten. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

heden 18 april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Michaël te Herten.

tAnna Coumans, 86 jaar, weduwe van Leo Ronken, cor.adres: Heideweg 23, 6097
BT Heel. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 19 april

om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Stephanus te Heel. ■

t Jacques Cijpers, 79 jaar, echtgenoot van Til Gijzelaars, Bovenstestraat 52, 6101
EL Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 19 april

om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

tTheodora Lankes, 85 jaar, weduwe van Hendricus van Soest, cor.adres: familie
van Soest, Schuttecleef6, 6042 NHMaasniel. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden vrijdag 20 april omn 10.30 uur in de parochiekerk van St. Martinus te
Hom.

tHarie Franssen, 75 jaar, weduwnaar van Johanna Strous, cor.adres: Boshover-
beek 44, 6006 LP Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden heden

18 april om 10.30 uur in de parochiekerk van Het Woord Gods te Swalmen.

tDymphie van der Aarssen, 74 jaar, echtgenote van Harrie Kortooms, Kastanje-
straat 4, 6101 BP Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag

20 april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

tPetronella In der Hees, 84 jaar, echtgenote van Leonard Diels, cor.adres: familie
Diels, Annastraat 19, 6035 BK Ospel. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden donderdag 19 april om 10.45 uur in de Boskapel van Stichting Homerheide
te Bom.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 82 jaar, onze goede en
zorgzame mama, lieve oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Bertha Gerards
echtgenote van wijlen

Willy Jongen
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Betty Fluhr-Jongen
Hubert Fluhr
Suzanne
Thieu Jongen
Elly Jongen-Cals
Familie Gerards
Familie Jongen

6461 VH Kerkrade, 16 april 1990
Rolduckerstraat 23
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 21 april a.s.
om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Jozefen Norbertus (O.L. Vrou-
westraat), waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00uur wordt de overledene bijzonder
herdacht in voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het terrein van
de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

-**

f I
Het is al weer een jaargeleden dat wij afscheid moesten nemen van mijn £
lieve echtgenote en onze moeder s

S

Riek Clevers-Roelofsen l
I:

Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst gehoudenworden heden <1
woensdag 18 april om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Ophoven-Sittard. v

Lou Clevers „
en kinderen

April 1990
Ophoven 1, 6133 XP Sittard

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan in de leeftijd
van 65 jaar, onze dierbare moeder, schoonmoeder
en oma

Wiesje Koertse
(de ijsvrouw van Meezenbroek)

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, 16 april 1990
Kasteellaan 4
Corr.adres: Kokelestraat 79, 6462 EN Kerkrade
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 19 april om 10.30 uur in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 10.15 uur.
Geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden woensdag
van 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Temidden van allen, diehaar zo dierbaar waren, is
van ons heengegaan, op de leeftijd van 78 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Annie Neuteboom
weduwe van

Nicolaas Hoekstra
In dankbare herinnering:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 16 april 1990
Corr.adres: Fam. J. Houben, Aldenhofstraat 43,
6191 GR Neerbeek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 20 april 1990 in het crematorium "Nedermaas"
te Geleen, Vouershof 1 om 14.00 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Geleen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 18.30 uur.*

tArnoldus Leenders, oud 72 jaar,weduwnaarvan
Gertrudis Pletsers, Maastricht. Bejaardencen-

trum Molenhof. Cor.adres: Lantaarnstraat 6, 6211
XX Maastricht. De uitvaartdienst is heden woens-
dag 18 april om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te Bel-
fort-Maastricht.

tJacqueline Djariah, oud 77 jaar, weduwe van
Adolf Ruzette. Celestastraat 42, 6217 XJ Maas-

tricht. De uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 19 april om 10.30 uur in de St. Christof-
felkerk te Caberg-Maastricht. Geen condoleren.

tMathie Bos, oud 55 jaar, echtgenootvan Els In
de Braek. Lorentzstraat 41, 6227 TK Heer-Maas-

tricht. Op donderdag 19 april om 11.00 uur is de
plechtige eucharistieviering in de kerk van St. Pe-
trus-Banden te Heer. Schriftelijk condolerenbij de
ingang van de kerk, vanaf 10.30 uur.

t Peter Huntjens, oud 26 jaar, echtgenoot van In-
grid denOtter. Kerkplein sa, 6243 NC Geulle. De

uitvaartdienst is heden woensdag 18 april om 10.30
uur in de St. Martinuskerk te Geulle.

tMia Veenhof, oud 58 jaar, echtgenote van Chrit
Murrer. Ermerikstraat 16A, 6217 CA Maastricht.

De uitvaartdienst is heden woensdag 18 april om
14.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van
GoedeRaad te Malpertuis-Maastricht. Geen condo-
leren.
4-Rosa Theunisz, oud 70 jaar. 6218 BP Maastricht,
I Schellingruwe 72a. Corr.adres: St. Stefaanstraat
144, 1940 Zaventum (B). De crematieplechtigheid
zal plaatsvinden op vrijdag 20 april om 11.00uur in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Geen condoleren.

tFrans Minses, oud 81 jaar, echtgenoot van Lewis
Martens. Raccordement 118a, 6221 HE Maas-

tricht. De crematieplechtigheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

tMaria Goubet, oud 80 jaar, weduwe van Simon
Lathouwer. Maastricht, Schepenenplein 35. Cor-

r.adres: Pres. Rooseveltlaan 126d, 6224 CT Maas-
tricht. De uitvaartdienst en begrafenis heeft in be-'
sloten kring plaatsgevonden.

tDorien Debeefe, oud 91 jaar, weduwevan Chré-
tien Stassen. Maastricht, Reinaartsingel 70. Cor.-

adres: Wijkmeestersdreef 21, 6216 BR Maastricht.
De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Met enorme verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden op 15 april
jongstledenvan onze collega, de heer

Math Bos
Wij hebben hem leren respecteren en waarderen
als mens en collega en hij zal lang in onze herinne-
ring blijven.
Ons medeleven gaatuit naar zijn echtgenote en zijn
dochters.

Directie en personeel
JCBamford N.V., Ulestraten
JCB-Belgium N.V., St. Genesius Rode

Ulestraten, 17 april 1990

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
tijdens haar ziekte, overlijdenen crematievan onze
lieve moeder en schoonmoeder

Johanna (Anna)
Jansen-Duinkerken

willenwij u hartelijk danken.
Familie Ruiter - Familie Jansen

Heerlen, april 1990

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn in-
niggeliefde man, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Karel Theunissen
hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

J. Theunissen-de Bakker
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 22 april a.s. om 10.30uur in de parochiekerk
van de H. Familie te Langeberg-Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de cre-
matie van onze lieve moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder, mevrouw

Margaretha Catharina
Werink-Zuidema

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 april a.s. om 19.00uur in deSt. Barbara-
kerk te Treebeek-Brunssum.

Dankbetuiging
Langs deze weg willenwij iedereen bedanken voor
de belangstelling, betoond bij het overlijden en de
begrafenis van

Catharina Hoofs
echtgenote van wijlen

Jacobus Hubertus
Pleumeekers

Een bijzonder woord van dankaan de heren dokto-
ren en personeel van St. Jansgeleenvoor de goede
zorgen. Tevens een woord van dank voor de zeer-
eerwaarde heer kapelaan en het dameskoorvoor de
mooie verzorging van de uitvaartdienst.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Elsloo, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 april 1990om 19.00uur in deMariakerk
te Elsloo.

Dankbetuiging
Hierbij danken wij familie, vrienden, bu^
en bekenden voor het medeleven en de "*langstelling, getoond bij de h. mis en crerf
tic van mijn lieveman, onze vader en scho"
vader

Huub van den Heuv^1
T. van den Heuvel-Kooien
en kinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden ?
zaterdag 21 april 1990 om 19.00 uur in de? 1
Petruskerk te Sittard - Limbrichterveld. I

i
t ;

Waar jenu bent, kunnen we niet wet& t
We zullen de tijd met jou nooit verge^\
Je bent bij ons en diep in mij \
zo ver weg en toch... zo dichtbij.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Michaël Rutjens
zal worden gehouden op zaterdag 21 april a-s Sj
19.00 uur in dekerk van deH. Antonius van Pa0
te Ophoven-Sittard.

JolandeRutjens-Vogels
Glenn, Mike

~ d
De plechtige eerste jaardienstvoor onze moed#

Fieny
Smeets-Messner

zal plaatshebben op zaterdag 21 april a.s. om Ij
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw OnbeV 1 |
Ontvangen te Kerkrade-Terwinselen.

Familie Sroee^1 r=^\
*
:

officiële mededeling

GEMEENTE ONDERBANKEN
\

De burgemeester van Onderbanken j
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in het artikel 22 van de Wet >op dè Ruimtelijke Ordening be- tkend, dat de raad in zijn vergade- \ringvan 12 april 1990 heeft besloten: ,tI. te verklaren dat wordt voorbe- Jreid:
a. een bestemmingsplan voor de

buitengebieden Jabeek, Bingel-
rade, Schinveld-West en Schin-
veld Noord-West en,

b. een bestemmingsplan voor de
kern Bingelrade alsmede een wij-
ziging van het bestemmingsplan
"Einderbeek 1973" ten aanzien
van het terrein "Mols" aan de
Broekstraat te Schinveld.

!te bepalen dat het niet is toegestaan
op grondenbinnen deplangebieden -als bedoeld onder 1., sub a. zoals ;
aangegeven op de bij het besluit be-
horende tekening, zonder of in af- j,
wijking van een schriftelijke ver- sgunning (aanlegvergunning) van »burgemeester en wethouders, be- cpaalde in het raadsbesluit benoem- \de werken en/of werkzaamheden (,
uit te voeren, zulks met uitzonde- (
ring van normale onderhoudswerk- "zaamheden.

Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende tekeningen ligt met ingang
van 19 april 1990 ter gemeente-se-
cretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken ter inzage en treedt per gelijke )■
datum in werking. l

Schinveld, 19 april 1990l De burgemeester
van Onderbanken,
drs. V.G.N. Ritzer I
-I

H



Mamebel
ontkent

afvaltransporten

Kapitale deuren
voor Servaaskerk

Onthulling bronzen gevaarten 3 mei

Van onze correspondent

MAASTRICHT - Vol bewonde-
ring namen het kerkbestuur van
de Sint-Servaaskerk en het
Struyscomité gisteren een kijkje
in Vilt bij Staalbouw Frijns. In de
bedrijfshal lagen daar de twee
kapitale bronzen deuren die bin-
nenkort het beeld van de Ser-
vaaskerk aan de Vrijthofzijde
zullen domineren.

Volgens het bedrijf zijn er ook nooit
nachtelijke transporten van en naai-
de mergelgroeve geweest. Het bt
drijf zegt bovendien te kunnen be-
wijzen dat er geen transporten va.,
de door de actiegroepen genoemd^
stof anhydriet over de Bieslandei-
weg plaatsvinden. Over die we.
gaan alleen vrachtwagens met mei-
gel. Mamebel zegt wel te weten dat
er nachtelijk transport plaatsvindt,
maar 'daar hebben wij niets mee uit
te staan.
Zoals bekend verdenken de activir-
ten in Eben Emael het bedrijf van
'verdachte' aktiviteiten, maar Mat
nebel wijst er op dat sinds jaar e
dag anhydriet wordt aangevi
van Weet via Lanaken naar Eber.-
Emael. Het symthethische anhy-
driet wordt gewoon gekocht van
AKZO Weert en omgewerkt tot
bindtijdsregelaar voor cement-in-
dustrie.

De kunstenaars werkten ieder
ruim eenjaaraan hun deuren. Op
de Basilicadeur, die als thema
het Koningshuis heeft, is het wa-
pen van het Vaticaan aange-
bracht. Het wapenvan hetKapit-
tel van Sint-Servaas siert de Ser-
vaasdeur. De deuren zijn gego-
ten bij de firma Binder, een
bronsgieterij in Haarlem. Staal-
bouw Frijns zorgt onder meer
voor de constructie, de achter-
kant van de deuren en de inhan-
ging.

Wapen

Met de onthulling op 3 mei van
de zogenoemde Basilica-deur en
de Servaasdeur zal de grandeur
van de kerk nog eens worden on-
derstreeept. Sinds 1936 is het
dan weer mogelijk de kerk te be-
treden door een deur aan de
Vrijthofzijde.

"Rondleidingen als deze mogen tussen 1 oktober en 1 april niet meer zovaak gehoudenworden.
Foto: WIDDERSHOVEN

Libanees met schedelletsel naar ziekenhuis

Irritaties oorzaak van
massale vechtpartijZes verdachten aangehouden na schietpartij

... an dere bestuurder die bij het on-
H*uk betrokken was, een 22-jarige
&h u^ Hoensbroek, raakte overi-s niet gewond. Volgens de
i). °rdvoerder heeft de overledene
L^elaten voorrang aan hem te ver-

f6n P°liïiewoordvoerder liet giste-
jj«Weten dat de man, een 49-jarige
>o enaar' na *^e DOtsmg °P de

rrangskruising uit zijn auto is
lm en in de ricnUnS van netkj^onieterf weggelopen. Daar{J-gekomen is hij vermoedelijk

van de opgelopen span-
en gen aan een hartstilstand overle- De opbrengst van eerdere preu-

veneminten werd onder meer be-
steed aan een kabinetsorgel, de
nieuw gegoten klok Grameeren
de 'conservering' van de in de
Servaaskerk opgegraven 'Lange
mins'. De opbrengst van het
preuvenemint dat dit jaarvan 16
tot en met 19 augustus wordt ge-
houden, is bestemd voor de ver-
nieuwing van een aantal ge-
brandschilderde ramen.

Preuvenemint
De Servaasdeur, gemaakt door
kunstenaar Piet Killaars en de
Basilica-deur, gemaakt door Ap-
pie Drielsma, kosten samen bij-
na een half miljoen gulden. De
kosten voor de inhangingkomen
daar nog bij. Meer dan de helft
van dat bedrag heeft het Struys-
comité bij'elkaar gebracht door

De transporten vanuit Gorincher
van het bedrijf CCA dat gips zoi
aanvoeren, zijn volgens Marnevel 't
lang gestaakt. „Er wordt tegen ch
bedrijf een heksenjacht gevoerd or
gewone mergeltransporten tegen t
houden", vindt een woordvoerde
van het bedrijf.

(ADVERTENTIE)
I

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Uit in stijl

Overdekt verwarmd terras

Stijlvol dineren in een aparte
omgeving, zowel binnen als buiten

Partijen klein of groot met een extra
cachet

Uw reservering:
045-213976, dhr. Moonen.

kastedb&Jw

'Wandelstok was nog
geen tientje waard'

Kunstvoorwerp voor 7500 gulden geveild

Van onze verslaggeefster

UFO-s geen ruimteschepen
Het werkloosheidscijfer in Limburg
komt hiermee op 12,4 tegen 133
eind maart vorig jaar. Al een jaar
loopt Limburg keurig in de pas bij
het landelijke gemiddelde want h£t
werkloosheidscijfer voor Neder-
land bedroeg maart vorig jaar ook
13,4 en is nu ook 12,4.

geen tientje waard. Ook is het ge-
logen dat ik de Mata Hari of een
van de minnaressen van Touré
ben geweest," aldus Monique
Goubet vanuit Brussel.

Van onze verslaggever
BRUSSEL/NUTH - De wandel-
stok, die maandagavond in Nuth
werd geveild voor 7500 gulden, is
nooit eigendom geweest van de
Afrikaan Touré, voormalig presi-
dentvan de Volksrepubliek Gui-
nee.

lang over hun verdere lot geen ze-
kerheid bestaat en ze evenmin we-
ten hoe het thuis gaat. Dat geldt met
name voor de Libanezen. Boven-
dien zitten velen van hen momen-
teel aan het einde van de ramadan,
de jaarlijke vastenperiode. Doordat
ze 's nachts moeten eten en dus wei-
nig slapen, zijn ze moe en snel geïr-
riteerd. In een gebouw met zoveel
verschillende groeperingen bij el-
kaar kan het dan net zo gaan als in
een drukke kroeg op een laat tijd-
stip. Daar kunnen dan ook vlug
klappen vallen."

Van orize verslaggever

H "^ ~ ■'->e Portie heeft na de

*^s*etPartij zondagavond in Weert
\ve aangehouden. Ook
k. den op enkele adressen huiszoe-

"gen verricht.
K.bart Mevolg van de schiet- en vecht-
■l} j>Jkwam de 44-jarige Weerteriaar
&Ve sken om het leven en werd de

'-oude F. R. zwaar gewond.

'ch'- * onderzoek bleek dat waar-W^lijk zes personen betrokken
S(-L.en bij de ontstane vecht- en
WetPartij. Inmiddels is ook sectieV^-^ht op het stoffelijk overschot
W et slachtoffer. Het vuurwapen
isjhrtnee de schoten zijn afgevuurd

nrtuddels in beslag genomen.

V " leiding tot de schietpartij zou
V^-^gheid zijn over het aflossen
tyjLj een kleine schuld. De politie
Oijj e gisteren in het belang van het
St!herzoek geen verdere inlichtin-verstrekken.

Werkloosheid
daalt verder

Dat beweert de oud-Maastrichtse
Monique Goubet, die rond 1980
de 'Mata Hari' van de president
van Guinee zou zijn geweest,
naar aanleiding van een eerdere
publicatie over de stok, waarin
het veilingbedrijf varklaart dat
het kunstvoorwerp wel degelijk
eigendom is geweest van Touré.

Van onze verslaggever
SCHINNEN- Bij de massale vecht-
partij die afgelopen zondag plaats-
had in asielzoekerscentrum 'Moor-
heide' in Sweikhuizen, is een Liba-
nees ernstig gewond geraakt. De
man is met schedelletsel in een zie-
kenhuis opgenomen. Een aantal an-
dere asielzoekers raakte licht ge-
wond. De rijkspolitie van Schinnen,
die met het onderzoek in deze zaak
belast is, heeft dit gisteren gezegd.
Nog dezelfde avond is een tiental
asielzoekers, van wiewerd aangeno-
men dat ze direct met de ongere-
geldheden te maken hadden, naar
andere opvangcentra overgebracht.
Volgens de directie is dat geen straf
maar zuiver een voorzorgsmaatre-
gel geweest om verdere escalatie te
voorkomen. Aanhoudingenzijn nog
niet verricht.

Massaal
De heer B. Havenith, directeur van
de opvangcentra in Sweikhuizen en

Echt, heeft in de vrij ernstige onge-
regeldheden in Moorheide geen
aanleiding gezien extra maatregelen
te nemen. In de centra wordt wel va-
ker ruzie gemaakt waarbij ook re-
gelmatig rake klappen vallen. Maar
zondag was het goed raak toen le-
den van diversenationaliteiten mas-
saal met elkaar slaags raakten. De
rijkspolitie van Schinnen moest col-
lega's van vier andere korpsen te
hulp roepen om de gemoederen te
sussen.

Spanning
Havenith geeft toe dat het ditmaal
erger was dan anders maar weigert,
gezien de achtergrond van het ge-
beurde, te spreken van een uitzon-
derlijke situatie. Volgens hem is de,
ruzie tussen vluchtelingen van di-
verse nationaliteiten te wijten ge-
weest aan een complex van facto-
ren.

„Eerst is er de algemene spanning
waaronder deze mensen leven zo-

MAASTRICHT-Het aantal werklo-
zen in Limburg is in maart met 0,4
procent gedaald ten opzichte van de
maand februari. Dit betekent dat
het aantal mannen zonder baan ver-
der terugliep met 1214. Van het aan-
tal geregistreerde werkloze vrou-
wen vond 584 een baan. In het totaal
komt de daling in Limburg overeen
met de landelijke afname.

Brief
De wandelstok is op de veiling
aangeboden door een Maastrich-
tenaar. Uit veiligheidsoverwe-
gingen wil hij zijn naam niet in
de krant. De Maastrichtenaar
blijft volhouden dat de wandel-
stok afkomstig is van Touré. Hij
heeft het fraai ogend stukje hout-
snijwerk op 2 februari 1980 ca-
deau gekregen van mevrouw
Goubet. Als bewijs voert het Nu-
ther veilingbedrijf een schrijven
aan van mevrouw Goubet aan de
Maastrichtenaar waarin zij be-
vestigt dat de wandelstok eigen-
dom was van de Afrikaanse pre-
sident.

„Ik heb honderden wandelstok-
ken van Touré gezien", zegt Mo-
nique Goubet, „maar de wandel-
stok die Paasmaandag werd ge-
veild, kocht ik destijds op een
markt in Dakar. Dat ding is nog

Ik wil wat gebeurd is helemaal niet
bagetelliseren maar het had me veel
meer verontrust als de ruzie was in-
gegeven door politieke, godsdien-
stige of etnische motieven. Dat is
beslist niet het geval geweest, wat
niet wegneemt dat we met de be-
trokkenen nog een hartig woordje
zullenwisselen. We moeten hen dui-
delijk maken dat dit niet de manier
is om spanningen en irritaties af te
reageren."

inderdaad op een of andere ma-
nier leven heeft ontwikkeld:
dat komt neer op één miljoen
sterrenstelsels.

Gesplitst naar de verschillende
rayons springen de Oostelijke
Westelijke Mijnstreek, Maastriclu
en Venray wat de daling betreft iets
boven het provinciaal gemiddelde
uit. In deze drie gewesten daalde dje
werkloosheid met 0,5 procent. De
overige rayons sluiten aan bij de al
gemene Limburgse daling van 0.4
procent.

Wat de mens niet kan vanaf deze
eenvoudige aardbol, zal een of
ander wezen uit het heelal, wat
dat dan ook moge zijn, zeker
ook niet kunnen. In de eind vo-
rig jaar verschenen Nederland-
se vertaling van het boek 'On-
gecijferdheid' zet de Ameri-
kaanse wiskundige John Allen
Paulos uiteen, waarom dat niet
kan. In feite berekent hij de on-
mogelijkheid van een bezoek
uit de ruimte. Tegelijkertijd be-
cijfert hij, dat leven op planeten
elders in het melkwegstelsel
niet uitgesloten is.

Prijs voor
Joanne van

der Borg
- De Voerendaalse

Vt*ne van °-er Borë heeft voor haar
Ve aal studie naar het sociaal ge-
tf.^§ van een roedel honden een we-
\ chappelijke prijs ontvangen

h de Koninklijke Nederlandse
'c^elclub Cynophilia. De onder-,
8t>r6.-ding wordt elke twee jaar uit-t'oi*-I*t- De prijs wordt gedeeld metV^ëa J. Slegers.

Borg studeert aan de Rijks-
% e?"siteit Utrecht. Aan de prijs is
-W veren penning en een geldbe--8 verbonden.

Kwarteeuw Welsh
PonyStamboek

Je - De Afdeling Zuid van
H6Welsh Pony Stam-
\lbestaat 25 jaar. Het jubileum
j-Ci},}■ Zaterdag 21 april gevierd met
SS „"^frnoetingsavond' voor alle le-
\tpn echtgenoten in zaal Van de
% -1 in Deurne. Tijdens dezeSt-cU' ie om hal^ negen begint,
\t een jubileumboekje gepre-

Wat UFO's ook mogen zijn, men
kan ervan op aan' dat het zeker
geen ruimteschepen zijn van
wezens uit het heelal. Wij men-
sen zullen niet en nooit in staat
zijn om een bezoek te brengen
aan andere sterrenstelsels. Zo
wij er al de technische moge-
lijkheden voor zouden hebben
ontbreekt' ons daartoe eenvou-
digweg de tijd. Dergelijke rei-
zen zouden immers moeten
worden geboekt in 'lichtjaren',
dat is: in veelvouden van de
tijd, die het licht aflegt in een
jaar. Als men weet dat het licht
300.000 kilometer doet in één
enkele sekonde kan men mis-
schien enigszins een voorstel-
ling krijgen van wat een af-
stand in lichtjaren eigenlijk be-
duidt.

sterren in ons melkwegstelsel
bevinden. Lang niet alle sterren
hebben een planeet bij zich, te-
meer omdat de meeste aanzien-
lijk kleiner zijn dan onze zon.
Zo er al sterren zijn met een
planeet, is het nog maar de
vraag of zon planeet zich in de
levenszone van de ster bevindt.
De kans daarop is weer vele
malen kleiner. Met de 'levens-
zone' is een zodanige afstand
tot de ster bedoeld dat er leven
mogelijk is: niet zo dichtbij, dat
alles meteen wegkookt, en niet
zo ver, dat alles stijf bevriest.

Alleen in Zuid-Limburg ligt het
werkloosheidscijfer nu nog boven
de 14 procent: Westelijke Mijn-
streek 14,1 procent, Oostelijke Mijn-
streek 14,5 procent en in Maastricht
ook 14,5. Het percentage voor Mid-
den-Limburg is nu 10, voor Venlo
11,9 en Venray 9,5.

naaste buren, zelfs als deze veel
kleiner dan het gemiddeldezou
zijni blijft toch te groot om even
binnen te wippen voor een
praatje," schrijft Paulos heel
prozaïsch.

Nog verder redenerend stelt de
wiskundige dat leven elders
lang niet hoeft te zijn, zoals wij
dat kennen, en dat eventuele
andere beschavingen hoogst-
waarschijnlijk ook nog ge-
spreid in de tijd, dat de melk-
weg bestaat (twaalf tot vijftien
miljard jaar), zullen voorko-
men. „Om kort te gaan: hoewel
er waarschijnlijk inderdaad le-
ven is op andere planeten in
onze melkweg, is het bijna ze-
ker dat waarnemingen van
UFO's niet meer zijn dan dat:
waarnemingen van onbekende
vliegende voorwerpen. Onbe-
kend, maar niet onidentificeer-
baar of buitenaards".

jan diederen

Verdeeld
Die sterrenstelsels met mogelijk

een of andere vorm van leven
liggen verdeeld over het totale
melkwegstelsel, dat een on-
voorstelbare inhoud heeft van
honderd biljoen lichtjaren. Met
enig rekenen komt Paulos tot
de slotsom dat de één miljoen
sterrenstelsels met mogelijk
enige vorm van leven gemid-
deld 500 lichtjaren uit elkaar
liggen. Dat is tien miljard keer
de afstand tussen de aarde en
de maan. „De afstand tussen

Paulos gaat ervan uit, dat er zich
naar schatting honderd miljard

Levenszone
Zo cijferend komt Paulos tot

toch nog altijd tien miljoen
sterrenstelsels, waar leven mo-
gelijk is. Tenslotte neemt hij
aan dat bij één op de tien zich

In totaal telde Limburg eind vorige
maand 46.083 werklozen, waarvan
27.016 mannen en 19.067 vrouwen.

Woensdag 18 april 1990 " 15
Limburgs dagblad""] provincie

Vleermuizen winnen geding van Maastrichtse VVV

Minder excursies in
grotten Pietersberg

Compromis
De Maastrichtse VVV voert hier te-

nieuws analyse

l -teze periode moet het aantal ex-
j,rsies beperkt blijven tot twee per
Jen mag het aantal deelnemersr keer niet méér dan vijftig bedra-
jin- Daarnaast mag elke groep
(j.c"ts twee lampen meedragen.
stertnee bevestigt de afdeling Be-
*s r̂sgeschillen van de Raad van
."ate een voorwaarde die het minis-
i le van Landbouw had ingevoegd
ho6?1 n*euwe vergunning voor het
rl;.. en van ondergrondse rondlei-den.

" Leden van het kerkbestuur en het Struyscomité kijken
naar de bronzen Basilicadeur die binnenkort aan de Vrijt-
hofkant de St. Servaaskerk zal sieren.

Foto: WIDDERSHOVEN

beperkingen verwacht het ministe-
rie de rust van de vleermuizen tij-
dens hun winterslaap te kunnen
waarborgen en de bestaande popu-
latie beter in stand te kunnen hou-
den.

gen aan dat het totale vleermuizen-
bestand in de Sint Pietersberg de af-
gelopen tien jaar, een onbeperkt
aantal toeristische rondleidingen
ten spijt, aanzienlijk is toegenomen.

Wel wordt toegegeven dat enkele
soorten in aantal zijn afgenomen.

Tevergeefs heeft de VW aange-
drongen op een compromis. Aange-
boden werd de 'gidsenroute' waar
nodig en mogelijk te wijzigen. Deze
suggestie werd echter verworpen.
Evenmin bleek de Raad van State
gevoelig voor het argument dat on-
der normale omstandigheden tij-
dens de winter vaak dagen achter-
een geen excursies worden gehou-
den en derust voor de vleermuizen
dan optimaal is.

Ter afwisseling komen echter dagen

voor waarop enkele honderden be-
zoekers in afzonderlijke groepjes
door het gangenstelsel wandelen.
Met name is dat het geval in de mar-
ge van grote congressen, op zonda-
gen en tijdens de herfst- en paasva-
kantie.

Afwijzen
„We zouden liever een flexibeler
richtlijn hebben gezien", zegt een
woordvoerder van de Maastrichtse
VW. „Nu zullen we vaak groepen
moeten afwijzen die wellicht nooit
meer terugkomen. En hoe moet het
gaan met gasten die een boottocht
op de Maas willen combineren met
een bezoek aan het gangsenstelsel
van de berg? Moet je bij nummer
101 ophouden met kaartjes te verko-
pen?"

Van onze verslaggever

J--AASTRICHT - De vleermuizen die elk najaar de Sint Pie-ersberg in Maastricht binnenvliegen om er hun winterkwar-
*jer op te slaan, hebben bij de Raad van State het pleit gewon-en in een procedure die was aanhangiggemaakt door de Ver-
ttigig voor Vreemdelingenverkeer Maastricht. De gidsen van

Qeze vereniging mogen voortaan tussen 1 oktober en 1 april
slechts in beperkte mate excursies leiden in het ondergrondse
gangenstelsel van de 'berg.

het houden van preuvenemin-
ten.

Van onze verslaggever

J? °*e drie jaarmoet een dergelijke
L gunning opnieuw worden aan-
r Vraagd. Met de voorgeschreven

Automobilist
getroffen door
hartstilstand

J^RLEN - De man, die in de
dO/ï1- van maandag op dinsdag

o-i Werd aangetroffen op het Am-
l^feterf in de Heerlensewijk Ren-
ltfOV*/S' blijkt eerder die avond be-
itel vn te n Seweest bij een on-
st* °P de kruising Rennemiger-
Lfaat/Possielenerf.

EBEN EMAEL - Mamebel NV uit
Eben Emael wijst alle beschuldigin-
gen van de actiegroepen in Bassen-
ge en Bieslanderweg in Maastricht
over transporten met 'agressief in-
dustrie-afval' van de hand.
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é BELANGRIJKE j
I PUBLIEKE VERKOPING
I te houden met medewerking van de Weledelge-
I strenge HeerMrP.G.M. Martens, advocaaten pro-
I cureur te VENLOin zijn hoedanigheidvan CURATORI in het FAILLISSEMENT van

I UNIMAC B.V.
MACHINEFABRIEK EN

CONSTRUCTIEWERKPLAATS
Industrieterrein 38 te PANNINGEN

I TROOSTWIJKVEILINGENB.V. zal OPWOENSDAG
I 25 APRIL 1990 vanaf 11.00 uur in zaal Hendrix,
I Schoolstraat 19 te Helden-Parmingen,ten overstaanI van NOTARISKANTOOR PANKEN, KRUYTZER EN
I RUIJTERS te HELDEN-PANNINGEN publiek verko-
I pen 0.a.:

I MODERNE PLAATBEWERKINGSMACHINES, w.O.
I 2 HYDR. KANTBANKEN 'Haco', type PPH, cap.
I 4100 mm x 135 ton (1985) en type PPH2S6O, cap-
I 2600 mm x 60 ton (1986); 2 GUILLOTINEPLATEN-
I SCHAREN 'Haco', type TS3O6, cap. 3050 x 6 mm
I (1987) en 'Safan', type ES2OS/38, cap. 2050 x 4 mm
I (1978); ELEKTR. PLATENWALS 'Kramer', type
I MMIII-U2O/2000, cap. 2000 x 2,75 mm; UITHOEK-I MACHlNE 'Boschert', type LB-12 KN (1986); HAND-
I ZETBANK 'Hera', 1500 x 2,75 mm; EXCENTER-
I PERS 'Gosmeta', type EPS6O, cap. 60ton; div.stem-
I pel- en ponsgereedschappen; TWEEKOLOMS-
I GARAGEPERS;
I MODERNE VERSPANENDE MACHINES, wo. 3
I DRAAIBANKEN 'P.B.R.', type TM2OOP, cap. 1500 X
I 0 400/600 mm, 'T.O.S.', type SVIB, cap. 1250 x 0
I 400 mm en 'Cumbre', type 022, cap: 750 x 0 420
I mm, v.v. draadsnij-inr.; VERTIKALE FREESBANKI 'T.O.S.', type FB2SV, cap. ISO 50, tafel 1200 x 300
I mm; UNIVERSELE GEREEDSCHAPFREESMACHI-I NE T.O.S.', type FNK 25A, ISO 35, tafel 1250 x 300
I mm (1984); VLAKSLIJPMACHINE 'Jung', v.v. mag*
I neetopspantafel en 'Kieham' afzuiging; RADIAAL-
I BOORMACHINE 'Cincinnati', uitl. 1250 mm, MC 4;
I 2 KOLOMBOORMACHINES 'Erlo', typeTCA45, MC
I 3en'T.N.W.',type32;DIV.TAFELBOORMACHINES; iI BANDZAAGMACHINE 'Bauer', type 5260 (1986); 2
I AFKORTCIRKELZAAGMACHINES 'Eisele', type |
I SV47O (1986) en T.N.W.', type Rekord TL3OO; KAN-
I TENSCHUUR-ENAFBRAAMMACHINE'Kunz'; di-
I verse slijp- en schuurmachines;
| LASAPPARATUUR, w.o. 7 C02-LASTRAFO'S, W.O-
I 'Miller', type Sigma 725 en 'Dialarc', type HF-E.
I 'Lorch', type WIG2OO, GWISO en SHI7ON, 'Rowac,
I type KGL3IS; 2 ELEKTR. LASTRAFO'S 'Smit', type
I LTI9 en 'Rowac', type GI6OE; autogeen gasflessen-
I wagens;| PARTIJEN R.V.S.; PLAT-, BUIS- EN PROFIEL"
I STAAL; LUCHTCOMPRESSOREN 'Beaird'; H.D*
I STOOMCLEANER 'Klinett'; hydr. pallethefwagens;
I planeetmengmachine 'Eberhardt', type MAXIMAT;
I bakkerij-oven 'Stud'; spuitcabine, 2 x 2 m; werk-
I banken, gereedschapkasten, gereedschapwa-
I gens, (elektr.) handgereedschappen, alsmede de
I KANTOOR-EN TEKENKAMERINVENTARIS, wo. 3
I TEKENTAFELS'Isis';2TEKENINGEN LICHTDRUK- I
I MACHINES 'Océ'; 5 PERSONAL COMPUTERS
I 'IBM', type KT en 'NCR'; papiervernietiger, elektr- I
I schrijfmachine,LASERPRINTER'H.P.'; 3 FOTOKO- I
I PIEERMACHINES, 3 TELEFOONCENTRALES, ty-
I peTR43, etc, etc.
I BEZICHTIGING: MAANDAG EN DINSDAG 23 EN
I 24 APRIL 1990van 09.00 tot 16.00 uur en op de dag
I van verkoopvan 09.00 tot 10.30 uuraan defabriek I
I te PANNINGEN.
I FOTOCATALOGUS op aanvraag:

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
makelaars in machines/beëdigdetaxateurs

De Boelelaan 1065, 1082 SB, AMSTERDAM
Tel. 020-46.32.01

ROTTERDAM GRONINGEN
010-4.14.81.31 050-14.02.04

M telex 14692 artro nl-telefax 020-42.74.10 J

Taxaties en Expertises
I ORGANISATIE-ADVIEZEN

Van onze verslaggever De negen waren in beroep ge-
gaan tegen de beslissing van het
DGD-bestuur, dat het ambulan-
ce-personeel niet hoger wenste
in te schalen dan in functiewaar-
deringsgroep 7. De chauffeurs en
ziekenverzorgers wensen inge-
deeld te worden in groep 8; dat
kan hen maandelijks maximaal
500 gulden opleveren.

ROERMOND - De Districtsge-
zondheidsdienst Zuidelijk Zuid-
Limburg heeft 'onzorgvuldig' ge-
handeld toen het besloot het am-
bulance-personeel geen loons-
verhoging toe te kennen. Dit
schrijft ambtenarenrechter
G. Stevens in zijn oordeel over
de beroepszaak van negen men-
sen van de ambulancedienst
Maastricht en omstreken.

Personeel krijgt gelijk vanambtenarenrechter

DGD regio Maastricht
handelde 'onzorgvuldig'

Maxis niet
langer open

Stevens verklaarde het besluit
nietig. Er zal een nieuw besluit
moeten worden geformuleerd.
„Overigens kan het geen kwaad
dat het DGD-bestuur de door de
klagers geuite bezwaren dan
meeneemt", aldus de rechter.

Mager
Tijdens de behandeling, ruim
drieweken geleden, leek het er al
op dat ambtenarenrechter
G. Stevens de negen in het gelijk
zou stellen. Destijds liet hij reeds
weten de argumentatie van het
DGD-bestuur zeer mager te vin-
den.

Twee melker
verdacht

van fraude

VENLO - De directie van 1
winkelketen Maxis heeft gij
avond het protocol getefc*\
waarin zij verklaart geen ge^\
te maken van de nieuwe win*
sluitingswet. Het betekent da\j
Maxiswinkels door de week W
langer dan tot zes uur open *j
en op zaterdag tot vijf uur- ,
dienstenbond FNV spreekt
een grote doorbraak. Votó ■een woordvoerster zijn de ac.
die vandaag in het bedrijf i,
den worden gehouden, afge'^

'Luchtbrug
hartpatiënten
onwenselijk'

De grootste geschilpunten in de
kwestie waren de kennis en zelf-
standigheid van het ambulance-
personeel. Ziekenverzorgers
moeten regelmatig levensred-
dende handelingen verrichten.
Zij zijn daarwettelijk niet toe be-
voegd, maar worden daar wel in
de praktijk toe gedwongen.

In de beoordelingsnormen voor
het ambulance-personeel is het
levensreddend optreden onder-
gebracht onder de noemer 'een-
voudige en minder eenvoudige
handelingen. De ambtenaren-
rechter, zo blijkt, vindt een le-
vensreddende ingreep veel meer
dan een minder eenvoudige han-
deling. „Het DGD-bestuur gaf
dat tijdens de behandeling ook al
toe", schrijft G. Stevens.

MAASTRICHT - Het initiatief
van de Stichting Nederlandse
Hartpatiënten en een Maastricht-
se hartchirurg om patiënten in
Londen te opereren, is genomen
zonder dat is onderzocht of er
nog andere behandelingsmoge-
lijkheden in Nederland waren.
Noch de hartpatiëntenorganisa-
tie, noch het academisch zieken-
huis waar de chirurg in loon-
dienst is, hebben de alternatie-
ven goed bekeken. Bovendien is
met de ziektekostenverzekeraars
niet genoeg overleg gevoerd.

De Stichting Nederlandse Hart-
patiënten startte begin dit jaar
een luchtbrug naar Londen om-
dat de wachtlijst in Maastricht
onaanvaardbaar lang was gewor-
den.

Dat heeft staatssecretaris Si-
mons (volksgezondheid) geant-
woord op schriftelijke vragen
van twee CDA-Kamerleden.

„Alleen maar de landelijke norm
volgen en niet kijken naar de
praktijk, dat noem ik niet-toerei-
kend motiveren", aldus Stevens.

Daarbij komt dat het DGD-be-
stuur het standpunt van de be-
zwarencommissie (er moet wel
schaal 8 worden toegekend)
naast zich neer heeft gelegd.

APELDOORN - De bek^duivenmelkers Wim en Ge' t
B. uit Apeldoorn worden
dacht van fraude. Na afloop j
de wedvluchtzondag jl. zijn «
klokken door justitie in be j
genomen. De laatste jaren S*^|
geen maat meer op het spe' t

de gebroeders B. Tot vijfke?'^werden ze kampioen van Ne
land.
Opvallend was dat de geteke
duiven bijna altijd het eerstcve vklokt werden. Het bestuu'' (
hun vereniging controleerd-L
jaar na de wedvlucht deklo^iVoorzitter Cor Schipper oVe j

actie: „We hadden een onre|f
matigheid geconstateerd btij
klokken van de duiven. Da3J
hebben we zondag direct na(j
wedvlucht hun klokken il*
slag laten nemen."

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZËiN
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Ligt uw hart in Limburgs natuur?

p

*vQt)
mL Bel of schrijf:

/Jg) Stichting het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen

uy/\l~> postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

=?] m um^,s,Dogbkj PICCOLO'S in het
IjÉ) DICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in

** IL ~, ,— RESULTAAT. Bel 045-719966.

De Citroen AX Mistral.
Razendsnel,

maar heel traag
met de rekening.

I^O^^^^^^^^WraWß»«s"^^"iM^^^B Heisa?

Nu rijden en volgend jaar pas betalen is een aanbie- fen bekleding, hoofdsteunen, vollediguitgerust dash-
ding die u wel eens vaker tegenkomt. board... De Citroen AX Mistral is zelfs al voorzien

Maar zelden voor een auto die er zó goed uit- van een schitterende Sony stereo radio/cassette-
ziet en zó veel presteert als de Citroen AX Mistral. speler compleet met Sony luidsprekers.
De naam geeft al aan dat het een snelle auto is, Wat kost deze bijzondere AX versie? Slechts
met een injectiemotor met geregelde katalysator, fl. 17.950,-* (3-deurs) en fl. 18.825,-* (5-deurs). Maar

goed voor een top van 167km/h; alleen het idee al. als u 'm aanschaft vóór 1 mei 1990 hoeft u fl. 10.000-
Uiterlijk heeft de Citroen AX Mistral een aan- pas op 1 januari volgend jaar te betalen. Zonder

tal kenmerken die 'm duidelijk anders maken. Zoals rente of anderekosten. Het restant van het aankoop-
de speciale striping (zelfs als hij stil staat lijkt ie er bedrag kunt u wellicht voldoen door inruil van uw
sneller mee), het uitklapbare zonnedak en de veilige huidige auto.
ruitewisser/sproeier achterop. Uw Citroen dealerkan u ook een interessant

De Citroen AX Mistral is leverbaarin modieus financieringsvoorstel doen. Wantbij een.financiering
wit, sportief rood of - tegen meerprijs - in chique over 24 of36 maandenwordt gerekendmet een __

m^%vmmmmimp\Smm I metallic züvergrijs- En dan net ongewoon laag rentepercentage van B*,9%** EoS
LI rxUtlM interieur... zó compleet dat ver En dat terwijl de banken hun rente pas ZmmmmmS

een luxueus gevoel van zult krijgen. Moquette tapijt, hebben verhoogd. Maak snel een testrit. Zoals altijd
beklede bagageruimte, uitstekende stoelen met stof- met speciale auto's: er zijn er maar weinig van.

Nu rijden. 1 januari 1991 betalen.
*Prijzen excl. afleveringskosten. "Effectieverente. Financiering doorCitroen Financiering Nederland op basis van de gebruikelijkevoorwaarden van huurkoop.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT. AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

Woensdag 18 april 1990 " 16Limburgs Dagblad



met de doelstelling het verspreiden
van informatie over ruimtevaart en
sterrenkunde is op zoek naar vrij-
willigers voor begeleiding van ten-
toonstellingbezoekers.

Botanische tuin: Een organisatie
die zich ten doelt stelt om planten
uit de hele wereld te verzamelen en
aan het publiek te presenteren
vraagt liefhebbers voor diverse
werkzaamheden. Ondermeer: het
geven van voorlichting over de
planten en schoonhouden van de
paden en het toezichthouden.

Jeugdclub: Zoekt voor het opzetten
van en begeleiden van recreatieve
activiteiten voor kinderen (10-12)
vrijwilligers/sters. Het gaat om
knutselen, spellen, toneel, speur-
tochten en dergelijke.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, S 713971.

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Scoutingleiding: Een scouting-
groep uit Heerlen zoekt actieve
mensen die leiding willen geven,
vooral aan meisjesgroepen in de
leeftijd van 7 tot 17 jaar.Van de kan-
didaten wordt verwacht dat ze over
enige creativiteit beschikken en
goed overweg kunnen met jonge-
ren. Kandidaten zijn minstens twin-
tig jaar oud.

Informatie-baliemedewerkster:
Een psychiatrisch centrum zoekt
voor zijn informatieve taken mede-
werkers. De taak:' het beantwoor-
den van allerlei vragen van bewo-
ners en bezoekers met name op het
gebied van de vrijtijdsbesteding.

Kindervakantieweek: Een organi-
satie voor jeugd- en jongerenwerk
uit Heerlen is op zoek naar vrijwilli-
gers van 17 jaaren ouder om in de
vakantieperiode kinderen te bege-
leiden. Van 31 juli tot en met 20
augustus vinden er activiteiten
plaats rond het thema 'circus. Er is
een kennismakingsbijeenkomst in
juni.

Amnesty International: Deze men-
senrechtenorganisatie zoekt vrijwil-
ligers voor het geven van voorlich-
ting aan bijvoorbeeld vrouwengroe-
pen buurthuizen en verenigingen
over activiteiten en het doel van
Amnesty International.

Volkssterrewacht: Deze instelling

Haastige
Duitsers

SP wil baan voor
skateboarders

klein journaal

Kunrade. Pastoor Brouwers besprenkelde de edele
viervoeters rijkelijk met wijwater. Daarna werden
ruiters en paarden op broodjes getracteerd.

Telefonische
hulp ouderen

HEERLEN -De Federatie Welzijns-
werk Ouderen in Heerlen heeft
sinds de oprichting van de Thuis-
zorg Telefoon begin maart van dit
jaar, 25 verzoeken om hulp doorge-
sluisd. Bij de centrale komen naast
aanvragen van inwoners van Heer-
lenen Hoensbroek, ook steeds meer
telefoontjes van professionele hulp-
verleners binnen die om aanvullen-
de vrijwilligershulp vragen. Voor
meer informatie: 5045-714251

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf heeft de auto's van twee Duit-
sers in beslag genomen die met
hoge snelheid door de bebouwde
kom van Schaesberg scheurden. De
beide mannen reden kort achter el-
kaar met 110 kilometer per uur over
de Pasweg, waarbij ze een vlucht-
heuvel links passeerden. De politie
wist de twee Duitsers op de Hoog-
straat tot stoppen te dwingen.

in gesprek

KERKRADE - In Kerkrade vonden
in het paasweekeinde tien aanrij-
dingen plaats. De politie schat de to-
tale schade op 21.000 gulden. Een
bestuurder raakte gewond toen hij
dronken achter het stuur in slaap
viel en op de Brughofweg tegen een
boom hotste. De man werd in het
ziekenhuis wakker met een ge-
kneusde knie en een lichte hersen-
schudding.

Contract
Over vorig jaarkunnen de flatbewo-
ners trouwens ook nog eens een te-
rugbetaling van 77 gulden tegemoet
zien. Bovendien wordt het voor-
schot dat ze over dit jaarmoeten be-
talen verlaagd omdat de SBDI op
aandrang van het bewonerscomité
een goedkoper contract heeft afge-
sloten met de firma die de gemeen-
schappelijke ruimtes schoonmaakt.

Fikse schade

met de SBDI in de clinch over de
hoogte van de servicekosten. De be-
woners vinden dat ze moeten beta-
len voor service die niet wordt gele-
verd. Zo klagen ze erover dat de
huismeesters maar beperkt bereik-
baar zijn.

Eerder al betaalde de SBDI de be-
woners een deel van de voor 1984
berekende servicekosten terug. Het
betrof toen 980 gulden per bewoner.
Het bewonerscomité ligt al jaren

HEERLEN - De bewoners van de Aambosveld-flat in Heerlen
krijgen nu ook over de periode 1985-1988 de te veel betaalde
servicekosten terug. Voor de bewoners die gedurende die hele
periode in de flat hebben gewoond, gaat het om een bedrag van
1500 gulden. Dat zijn het bewonerscomité Aambosveld en de
verhuurder, de SBDI, overeengekomen.

Van onze verslaggever

" Pastoor Brouwers zegent de paarden. Foto: DRIES LINSSEN

VOERENDAAL - Ruiters van de rijvereniging in
Voerendaal hebben Paasmaandag weer traditio-
neel hun paarden laten zegenen. Dat gebeurde on-
der grote publieke belangstelling bij de kerk in

HEERLEN - De Socialistiese Partij
(SP) vindt dat de gemeenteHeerlen
haast moet maken met de aanleg
van een skateboardbaan. De ge;
meente heeft in het verleden het
plan gelanceerd een dergelijke baari
te situeren in Heerlerbaan, maar
daarna heeft de SP er niets mee?
over gehoord.
Op dit moment gebruiken veel ska-
ters het Raadhuisplein, tot grote er-i
gemis van nogal wat ambtenaren
ten gemeentehuize. Door de skate-
boards worden de trappen voor het
gemeentehuis beschadigd.

HEERLEN
Mmburgse Volkssterrenwacht,chaapskooiweg 95. Werk van kunste-'aarsgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di"frivrenzo 13-17 uur,dienvr ook 19.30-- Stadsgalerij, Raadhuisplein 19."erk van Walter Swennen. T/m 4/6,
ten di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17

gUr- Galerie Signe, Akerstraat 82a.
f ee'den en tekeningen van Twan Lend-
*rs- T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17Ur. Schilderijen van Beidt Mullendersj? Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m

S, ■ Open wo t/m zo van 14-17 uur.
n 'adsschouwburg. Werk van Theo Le-artz. T/m 15/5. Thermenmuseum.?eerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
Nm»' vr 10"17 uur- za en zo 14-17 uur."tB bank, Bongerd 13. Pentekeningenar> P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, opena t/m vr van 9-16 uur. Geologisch Mu-
'\ytti' Voskuilenweg 131. Expositie~ 'erer> vroegeren nu. T/m 6/7, open majn vr 9-12 uuren 14-16uur. ABP. Black

OUntry, foto's van Leo Tillmanns. T/m
*5. Galerie De Nor,Geerstraat 302. Ex-

rysitie 'Verschuivingen' van Alma Vis.J^l 13/5. CBS, Kloosterweg 1. Schilde-ren van Anja Smeets. T/m 7/5, open tij-ns kantooruren.
SCHINVELD
Pa|e*ïe Wunnik, Eindstraat 58. Ten-
u,°nstelling over Bhutan van Jos van
punnik. Van 21/4 t/m 22/4 en 28/4 t/m
**". open 13.30-17 uur.
HOENSBROEK

UBACHSBERG

:*°N bank, Fototentoonstelling, Jan La-
"erichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
iUr- Poortgebouw Kasteel Hoens-ri^°ek, Fotogalerie 68. Foto's van Diede-
»*■ van Goethem. Ontmoetingen met
'mburgse auteurs, foto's van Theo Jen-den- T/m 1/5. Open ma t/m vr van 10-

-,, uur en van 13.30-17. uur. Za en zovan13-30-17. uur.

LANDGRAAF
j&omal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
2?"chniack en Waclaw Kuczma. T/m
ff?- Open do t/m zo 13-17 uur. Raad-
o'«ls. Werk van Lei Molm. T/m 27/4,
Pen tijdens kantooruren.

ie~lier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
b 'en, schilderijen en sieraden van Ben
v °nl-e. Vanaf 18/3. Open, iedere zondagjj} 13-18 uur. Aquarellen van Margriet
"'ssen. Zo 22/4 open van 14-18 uur.
BRUNSSUM
b

ft~! e Gave, Lindeplein sa. Werk van]i*ns Cox: T/m 21/4, open ma t/m vr 10-

-' 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17 uur.
MAASTRICHT
r,
f,*'erie Signature, Kapoenstraat 24.ieJ^anente expositie van steeds wisse-
„"«e objecten. Open wo t/m vr 13-18
C'hZa 13"17 uur Galerie Wanda Reiff,
ij: c"tstraat 43. Installations, mixed me-Oj9 van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
<ïu za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
■j» 'n. Dominikanerplein 5. Werk van

>eodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-nen van Richard Serra. T/m 27/5.
U*!en di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
tyr- Galerie La Dependance, OL Vrou-
't'rji "n Stockexpositie. Open wo
Vf j. zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
feil -r 47' Schilderijen van Kees Bar-
fev' m 30/4- Stenen, papier, glas en f'o-
y van Willem Boijens. Perroengalerij,"^"'thof 29. Werk van Ton Franssen en
13 ?« NulsteiJn. T/m sa, open wo t/m vr
"£n kUur en za 13"17 uur- Ga,erie Dis-olv.beeld van de workshop porcelein,
V6l °abs Haenen en Netty van den heu-
18'- van 21/4 t/m 13/5, open wo t/m zo 13-
-\Ve u Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
0p rk van Wouter vanRomondt. T/m 6/5,
jj Ivrt/m zo van 13-17 uur.Kamer vang °Phandel, Het Bat 2. Expositie vanVf^.Roijen. T/m 14/6, open van ma t/m

&^r llJdens kantooruren. Galerie Arti-Staïi Gr°te Gracht 43. Expositie van Ger
'3 ,*' enberg. T/m 28/4. opendi t/m za van
(■"(j-17.30 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
st ptraat 69. Expositie van beelden en
Tv Smeedwerken van Jef Wishaupt.
Jq, open wo en vr 14-18 uur, do 18-

Uur, za 10-17 uur en zo 13-17 uur.

Van onze correspondent

DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft gisteren de 38-jari-
ge Johan D. uit Schinnen veroor-
deeld tot een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstrafvan 3,5 jaarmet aftrek
van voorarrest. Het hofachtte bewe-
zen dat hij op 24 april 1989 tijdens
eenruzie in een Geleens flatgebouw
zijn buurman, de 48-jarige M. West-
hovens, heeft doodgeslagen.

Het slachtoffer had met een stuk ge-

Voor doodslag
3,5 jaar cel

reedschap een aantal klappen in de
nek gekregen, waaraan hij later was
bezweken. Bij de rechtbank in
Maastricht had de officier van justi-
tie in september 1989 vijf jaar on-
voorwaardelijk geëist. Omdat het
vonnis in Maastricht beduidend la-

ger (3,5 jaar) uitviel, tekende de offi-
cier hoger beroep aan.
Veertien dagen geleden eiste de
procureur-generaal in Den Bosch,
mevrouw mr Franken, eveneens
vijf jaar onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf. Het hof heeft echter de
straf die derechter in Maastricht op-
legde, bevestigd.
De verdediger, mrTh.Hiddema uit
Maastricht, vroeg twee weken gele-
den ontslag van rechtsvervolging
omdat zijn cliënt uit noodweer zou
hebben gehandeld.

knapen, die daar hun stoerheid
moeten tonen. Houd je je aan de
maximum-snelheid dat schijn je tot
een kleiner wordende groep regle-
mentsslaven te behoren of geen
deel uit te maken van de duurbe-
taalden die op kosten van de zaak
het gaspedaal meer dan toegestaan
'moeten, intrappen. Hebben de ver-
nielde speelplaatsen, het door rood
rijden, de disco-buurtgeluiden enz.
niet ook te maken met onze veran-
derende mentaliteit? De mentaliteit
gaat naar de knoppen. Het verhaal
onlangs in het LD over een gedeti-
neerde heeft naar mijn mening met
hetzelfde te maken. Je zou bijna
moeten geloven dat diefstallen en
inbraken niet crimineel meer zijn.
Anderen bewust benadelen of in ge-
vaar brengen, vind ik op zn zachtst
gezegd te maken hebben met een
verwerpelijke mentaliteit. Als we
ons daartegen niet verzetten zal bin-
nen afzienbare tijd iedereen groen
licht hebben.
HEERLEN Janvan Gennip

Speelplaatsen
'Veel speelplaatsen zijn slecht.
Toen ik dit las, dacht ik: hetkan ook
niet uitblijven. De jeugd speelt op
een 'eigentijdse' manier, sommige
ouders interesseert het geen moer
of nauwelijks als de boel wordt ver-
nield buiten hun eigen domein en
de overigen staan te vaak machte-
loos tegenover de brutaliteiten van
de jongeren. Je hoeft weinig moeite
te doen om bij herhaling vast te stel-
len dat wij met zijn allen er steeds
minder in slagen om in onze samen-
leving zaken leefbaar te houden.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar
het verkeer. Het is kenmerkend
voor onze bereidheid om met ande-
ren rekening te houden. Daarmee is
het dus beroerd gesteld. Een auto-
weg lijkt soms wel de speelplaats
voor nooit volwassen wordende

exposities

****>*: Look whos talking, dag. 14.30
jS.3O en 21 uur. De Reddertjes, dag.
'1.30 uur. Cinema Paradiso, dag. 18.45n 21.30 uur. Crimes and misdemeanors,°ag. 14.30 en 18.45 uur. Bom on the'°urth of july, dag. 21.15 uur. Lambada,
£ag- 14.30 18.45 en 21.30 uur. Cinema-
,*"ace: Tango & Cash, dag. 15 19 en■"'"3Ouur. Koko Flanel, dag. 15 18 en 21
"Ur- Honey, I shrunk the kids, dag. 15UUr- The war of the Roses, dag. 18.30, Ur- Dead Poets Society, dag. 21.15 uur.

Het Sacrament, dag. 20 uur.~-en Scherzo Furioso, dag. 21 uur. Wait
"""il spring, Bandini, dag. 22 uur. Kin-
"erfilmhuis Zoem: Donald Duck is niet
*" 2ijn eend(t)je, wo 14 uur.

MAASTRICHT

KERKRADE
"'Wgrachttheater: Junglebook, wo 14Uur.

HEERLEN
Look whos talking, dag. 14.30

">-30 18.45en 21 uur. Rivoli: Young Ein-
"«"*■, dag. 17.30 en 21.30 uur. Lambada,
J!a- 15 en 19.30 uur. Maxim: Bom onjne fourth of july, dag. 20.15 uur. De«eddertjes, dag. 14 16 en 18 uur. H5:
'ango & Cash, dag. 14.30 16.45 19 en«1.30 uur. The war of the Roses, dag.
V*ls 16.30 18.45 en 21.15 uur. Romeo,
*H- 14 16 18.30 en 21 uur. Koko Flanel,
£*g- 14 16 18.30 en 21 uur. Turner and"«toch, wo 18.30 en 21 uur. Dead poets
society, do 18.30 en 21 uur. Honey, I
jnrunk the kids, dag. 14 en 16 uur.Kin-'erfilmhuis de Spoel: Alice in Wonder-
end, wo 15 uur.

Akkoord bewonerscomité Aambosveld-SBDI

Jeugdactiviteiten: Een organisatie
voor volksontwikkeling en natuur-
vrienden is op zoek naar mensen
boven 25 jaar om mee te doen aan
activiteiten in diverse Zuidlimburg-
se gemeenten. Mogelijkheden: wan-
deltochten, fotografie en discussie.

Oranjefeest
Heerlerheide

HEERLEN - Ter gelegenheid
van het zestigjarige bestaans-
feest van de Oranjevereniging
zijn er in Heerlerheide dit jaar op
Koninginnedag heel wat extra
activiteiten. Op 28 april is er feest
voor de jeugd aan het Wanner-
plein en aansluitend een optocht
met fietsen en steppen, 's
Avonds wordt het Oranjebal ge-
houden in het Corneliushuis. Op
Koninginnedag zelf krijgt Heer-
lerheide dan zijn eerste eigen
vuurwerk. Plaats van handeling
is de Litscherboord.

Flatbewoners krijgen
servicekosten terug

Paarden gezegend

oostelijke mijnstreek *S redactie: 739282

Heerlen af de kerk in Haelen. Meer info: 045-
-250565 (na 18 uur).

Bingelrade" Het Ruben's Poppenkasttheater
speelt vanmiddag in De Nor 'Alle-
maal poppenkast deel I.

" De projektgroep 'Bhutan van de
Wereld Winkel Onderbanken' houdt
in de weekeinden van 21-22 en 28-29
april tentoonstellingen over Bhutan
(Midden-Azië) in het atelier vari
kunstschilder Jos van Wunnink aan,
de Eindstraat 58. Bhutan is een land
met een prachtige natuur en oude
tradities. Van 13.30 tot 17.00 uur
worden o.a. tentoongesteld schilde-
rijen, munten, kleding, postzegels;
kranten enz. Meer info: S 004490-
-13016.

Kerkrade
" Sjob haalt zaterdag spullen op
voor de rommelmarkt, die op 5 mei
gehouden wordt. Wie spullen aan te
bieden heeft kan bellen naar Hennie
von den Hoff, S 1839.

Hoensbroek

" Het koor Coda te Heksenberg
houdt zaterdag vanaf 10.30 uur de
vijfde rommelmarkt op het school-
plein aan deHeigrindelweg.
Het koor zoekt overigens Vieuwe le-
den. De repetitie wordt 's woens-
dags om 20.15 uur gegeven in het
zaaltje onder de kerk. Voor informa-
tie: Thea Vis, S 214213.

Brunssum

Schinveld" Onder het motto 'ouderen voor
ouderen' geeft het bejaardenkoor
Crescendo morgen om 14.30 uur een
concert in bejaardencentrum De
Kruisberg.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg, ï^ntoor Heerlen,115 045-739284
|[*iile Hollman,

045-422345
ijfns Rooijakkers,

J^nk Seuntjens, chef

gehardWillems,
04406-15890

jjoos Philippens,

*?ntoor Kerkrade,
<* 045-455506
plette Ackens,

Voor klachten
over bezorging

k^^ S 045-739881

" Het IVN maakt zondag een lente
wandeling in de omgeving van Rim
burg. Men vertrekt om 10 uur aan dé
kerk in Haanrade. Deelname is ook
voor niet-leden gratis.

Landgraaf

" Wijkraad Schandelen houdt zon-
dag een hobby-tentoonstelling in
het Juphuis te Schandelen van 11
tot 17 uur. Er worden veel mogelijk-
heden van vrijetijdsbesteding ge-
presenteerd zoals kantklossen, zil-
versmeden, origami, modelbouw,
schilderen, kruiden-boeketten enz.

" Basisschool De Heyster viert in
september het 60-jarig bestaans-
feest. Er wordt dan een feestweek
georganiseerd. Om de kosten voor
dit feest te dekken worden er in Ons
Huis drie kienavonden gehouden.
Deze vinden plaats op 23 april, 7 en
21 mei van 19.30 tot 10.30 uur. Voor
6 mei staat een familieprijzentocht
op het programma en op 9 septem-
ber wordt een fancy fair met rom-
melmarkt gehouden.

" De PHV Edeltrouw houdt zater-
dag en zondag vanaf 9 uur in de DuT
rox-groeve te Abdissenbosch de
jaarlijkse bondswedstrijden van dè
LPHB. De prijzen worden zondag
om 21 uur uitgereikt in gemeen-
schapshuis 't Straotje, Eygelshove.
nerweg 4. In mei start Edeltrouw
weer met een gehoorzaamheidscur*
sus. Men kan zich aanmelden via1
S 254931 en 321291.

" Het jeugdorkest van de Konink*
lijke Fanfare Aloysiana neemt zon-
dag in Weert deel aan een jeugdcon-j
cours. Het optreden is gepland om
12.30 uur in 'De Munt. De generale1
repetitie is vrijdag om 19.00 uur in
gemeenschapshuis Carré in Land-
graaf.

" Schutterij St.-Eligius-Juliana
houdt zondag h,aar koningsvogel-
schieten. Bijeenkomst om 14 uur in
schutterslokaal Meetpoint. Na het
openingsgebed om 15 uur door ka-
pelaan Pierik beginnen de schiet-
wedstrijden op het terrein aan de
Provinciale Weg. Om 17 uur wordt
de nieuwe koning gehuldigd door
burgemeester Ritzen.

" Het IVN afdeling Brunssum
houdt zondag een wandeling in de
omgeving van Haelen. De wande-
ling leidt door een natuurlijk be-
zienswaardig gebied dat omzoomd
wordt door de Leubeek èn de Zel-
terbeek. Vertrek om 9.30 uur vanaf
.het Lindeplein of om 10.15 uur van-

bioscopen
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" Handtekeningen voor wethouder Bos. Foto: FRANSrade

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bewoners van de
wijk Mariagewanden in Hoens-
broek hebben de Heerlense wet-
houder Bos gisteren een lijst met
85 handtekeningen aangeboden.
De bewoners willen voorkomen
dat de gemeente een aantal
bloembakken op de Voorstraat
weghaalt.

Dank zij dezebloembakken blijft

Voorstraat
strijdt voor

bloembakken
de kinderrijke straat verschoond
van doorgaand verkeer.. De bc-,
woners zijn bang dat de Voor-
straat en enkele aangrenzende

straten weer als 'racebaan' zullen
worden gebruikt als de bloem-
bakken worden verwijderd.

Woordvoerder Claessens vertel-
de de wethouder dat 80 procent
van de bewoners een handteke-
ning heeft gezet en dat de ge-
meente daar terdege rekening
mee zou moeten houden. Tot te-
leurstelling van de bewoners wil-
de wethouder Bos echter geen
concrete toezeggingen doen.

oostelijke mijnstreek

baan vrijAuto over
de kop

Van onze verslaggever
HEERLEN - Drie Heerlense jon-
geren zijn in de nacht van maan-
dagop dinsdag met hun auto over
de kop gevlogen, toen zij na een
avondje stappen over de Martin
Luther Kingweg in Heerlen naar
huis reden. De jongens bleven
wonder boven wonder onge-
deerd. De auto was na het ongeluk
rijp voor de sloop. Onderzoek
door depolitie bracht aan het licht
dat de bestuurder te diep in het
glaasje had gekeken.

"De zwaarbeschadigde
auto waarvan de inzit-
tenden met de schrik vrij-
kwamen.

Foto: FRANSRADE
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f B -«yb^^i^r-ÉU- 3,69 O»t^y 1.59 X«^*7 4*^ 'J^ _. \.JW^

Medium dry, RTR BRIEHUTIN M ft zak 100 gram l !fIA J^IT iTo Aa|
■^"*1 1 fles I liter &A*>*J./ +J Vers van't mes, IAQ HËft J-69 A*****-*/ 15rfÖ 1-t.i/U *|j JBPP^^^

I"1! Mogen we u \^er even lastig ut*
I *^4«&wB -m^y ~m ~H ~H AA V"m Gezoutenof

*■* vallenmet hele lage pnjzen?
BRAADWORST VARKENSROLLADE SMITHS SUPERCHIPS HAKAPPELMOES CALGON CQC JACKYJUNIOR

RQQ XQQ ÉT Ik Naturel, paprika of tomaat, Extra kwaliteit, "I AQ Pak 500 gram £-4?*-/. «7*-/ Banaan, perzik, peer of
\S.«S%/ -V-S.*/*/ 1 >ij§| zaklsogram 1 QQ 1/3 pot J^r X.V-/Z7 L UX AFWAS aardbeien 1 *Q

KIPPEBOUTEN OQQ f| i» ±-OZ7 HAK RODE BIETEN Duo, il AA 2xloogram l&f ±.*+Z>
6 stuks ±1600 gram O.ZJZJ CHOCOLADEMELK Schijven, IAQ 2x500ml JS^Hwi/ UIT EIGEN BAKKERIJ:

Paklliter 1 CA l/3pot Xè9 ±.\J7j DUBRO CITROEN DEENSE KRAKELING
"rfËi ftyf -2.09 A.*■/"»/ VLEESBROKKEN VOOR DE HOND: Fles 750 ml O7Q Perstuk 1 vQ

nB^^PH STABILAC YOGHURT- BROKKEN MET HART 3*89"£./ *7 A -J-öOr-A-r-fc.**/

H ■WH DRINK PENS OFRUNDVLEES N I VEA DOUCH E OF**H IH ipÉl Aardbei of perzik, 1 IQ Reuzeblik OAQ CRÈMEDOUCHE J£ BANANEN CQ
W-" Bt 1111lfles 1 liter JL39±-ï-t7 1250 gram 2^3êlLJ^rO Flacon, C£A K"° J—%/\/

H -H^mnéS STELLAMARIS APPELBROODJES 2x250ml JacrO.OU "9,Lf-^0, S
O
E GOLDEN

■I Tonijn, AQQ Pak2oogram lOC CAPPUCCINOSTAM Kifn 99
*m WL X i bliklBsgram U.VV I*9 JL.OD Doos4oogram AQQ K,l° A."%■/-*■/

%^: HAK SPERZIEBONEN FROU FROU IAQ 53?*+^
UIT DE BEDIENINGSAFDELING: N^^#T ) FIJN Pak 250 gram XJ& ±.*K7 APPELPARTENVLAAI WBra QQ
SCHOUDERHAM 1 |2Q J f Gebroken, IAQ CAFÉNOIR 1 VIA Doosl2oogram "7 OC -t-*/%/

Per 100 gram 1,89 I.OtJ '^^^J 1/3 Pot Xlö'X.V-/^ Pak 175 gram JL69-±/H/ &Z5l .ê£*J UIT ONS RESTAURANT:
STEGEMANGOUD- SMEERLEVERWORST MET

J SALAMI IAA MAGERE VARKENS- r — 1 #
Bakje 120 gram AQQ EEN KOPJE KOFFIE J

p PerlOOgram Z&fL.W LAPPEN yQQ II I / \XS\J*VZ> 4-95 nj

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.
;

r— Eén aanbieding maakt nog geen lente.
Daarom hebben we ermeer.

Om een totaalbeeld van al onze mode-aanbiedingen te krijgen, nodigen wij u uit om even bij ons langs te komen.
mmKm

Uni damesblouse. Met ronde hals. In wit, Damesblouse met print. Van 100% viscose. Chanel jasje met kleurige bloemenprint. T-shirt met diverse prints. In wit. Mt. M-L- Gevoerde trenchcoat. Met dubbele, opstaan-
manne, rood en geel. Van viscose/nylon. Mt. 36-46. Van 49,-voor "*) Q Van 100%katoen. Mt. S-M-L. Van 89,95 voor XL. Van 25,- voor 4C m dekraag. Inbeige. Van 100%katoen. Mt. 36-44.
Mt. 36-46. Van 49,95 voor-IQ. A7> AO - * Van 189,-voor O O

A7> Dames bandplooipantalon. In marine, zand, v * Spijkerbroek met borduursel. In blue denim. 'Dames broekrok. In marine, zand, geel en geel en rood. Van polyester/katoen. Mt. 38-48. Gekleurde fancy jeans met ceintuur. Stone Mt. 36-42. Van 129,-voor £0, —rood. Van polyester/katoen. Mt. 38-48. , Van 59,95 voor 70 m blenched jeans. In roze en blauw. Mt. S-M-L. '- Van 69,95 voor *>Q _ * Van 85,- voor CQ -

Aanbiedingen geldigt/m maandag23 april ofzolang de voorraad strekt. L T YUI UL jLCCUO ICUIS.CI ÜIJ YCXL/.

Randstad m^kheeft volop 'JFt iLi
werk JPh^J'
Inventarisatiemedewerkers m/v
Maandag a.s. zoeken wij voor een bedrijf in Heerlen een
groot aantal enthousiaste jongensen meisjes tussen 18-21
jaar. Het werk betreft het inventariseren van de ,
winkelvoorraad en zal ongeveer van 07.00-12.00 uur duren.
Heb je interesse en wil je iets bijverdienen, neem dan zo sne'
mogelijk contact met ons op, of kom even langs.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15.

Beton- en staaltekenaar m/v
U heeft een afgeronde HTS B-opleiding en enige ervaring i"
deze branche. De opdracht gaat lange tijd duren. .
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71-87 22.

Industrieel verfspuiter m/v
U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. U ben'
bereid in 2-ploegendienst te werken. De opdracht gaat lang* I
tijd duren.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

Project engineer (Elektro) m/v
U bent in bezit van een HTS Elektro-diploma. Het gaat om
grote utiliteitsbouwprojecten in het zuiden van het land.
Meerdere jaren ervaring in deze branche is vereist. U bent W
voorkeur in bezit van een auto en u bent bereid om op
verschillende locaties te werken.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

Tekenaar H.V.A.C. m/v
Voor lokaties in Venlo en Roermond zoeken wij tekenaars ,
H.V.A.C.. U bent in bezit van een MTS Wtb-diploma, minima
aangevuld met een M.1.T.-opleiding. Relevante ervaring me'
sanitair- en leidingtekenen strekt tot aanbeveling.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

Heerlen, Akerstraat 26.

-ir randstad uitzendbure4

Pi*J»i^T*»l*'-*-iWJh
bedrag 72x 60x 54x 42j^ jj
5.000 99,- 113- 122,- I4jj*> '10.000 193.- 220.- 238,- 290^

15.000 289.- 330- 357,- 43j>H üi
22.000 425.- 484.- 524,- 63j^ fc
32.000 644,- 730,- 788,- 954,' Jenz. _^y **

Eff. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag tol 100.000- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt / D\DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair J^*BJ
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Fiorentina met
smet naar finale

Doelman Werder Breinen bekogeld

voor ondoorzichtige toestanden ge-
zorgd.

Van onze sportredactie
MADRID - Georghe Hagi va-J
Steaua Boekarest gaat met ingang
van volgend seizoen spelen voor
Real Madrid. De Spaanse lands-
kampioen is door bemiddeling van
Leo Beenhakker, tot een jaar gele-
den drie seizoenen werkzaam in het
Bernabeu-stadion, op het juiste
spoor gezeten ziet in de aanvallende
middenvelder van het Roemeense
nationale elftal de geschikte opvol-
ger voor Martin Vazquez, die waar-
schijnlijk naar het Italiaanse Torin-o
verhuist.

Frans Maassen
wellicht niet
in Gold Race

' der GïA ~ Werder Bremen is on-
fes l*-""3-6112*3 omstandigheden uit-ItoShakeld in het toernooi om de
st* A-beker. In de tweede wed-
'ent Van de nalve rinale hield Fio-

/?ia ziJn thuiswedstrijd in Peru-
* op 0-0. In- de Bondsrepubliek
I,s het duel twee weken eerder in

* geëindigd.

Ook tijdens de wedstrijd gebeurden
ontoelaatbare dingen. Scheidsrech-
ter Biquet, die zijn geblesseerde
landgenoot Quiniou verving, was de
drukste man van het veld. De West-
duitser Borowka schopte al na zes
minuten Pioli uit de wedstrijd. De
verdediger kwam er met geel gena-
dig af.

Gullit volledig
fit verklaard

" Ruud Gullit
heeft goed lachen.
Gisteren kreeg de
speler van AC Mi-
lan in Leuven van
dokter Martens
groen licht voor
een rentree op de
voetbalvelden.
Foto: WIDDERSHOVEN

Oranje kan in Italië op aanvoerder rekenen
elrnan Reek werd kort voor het

a van de tweede helft getroffen
VQ0r een uit het publiek gegooid
'+n°!}Verp- HiJ moest minutenlang

s'en behandeld. Reek zette de
wel voort. De kans dat de

/*n e a§ van het duel alsnog regle-mentair wordt gecorrigeerd, is vrij-Uitgesloten. Scheidsrechter Bi-

' Was op het moment van het in-
t)e e£-t n°g in de kleedkamer.
% h "Ste Eur°Pese wedstrijd van
S|^rder Bremen was ook al niet
verh keg°nrien- De politie
ij bood beide elftallen de warming-

k fy °P het veld te doen. De bijna
(tiet toeschouwers hadden, vooral

het gooien van rookbommen,

Werder Bremen zal geen protest in-
dienen bij de UEFA over het inci-
dent, dat zich rond doelman Reek
afspeelde. Voorzitter Böhmert zei:
„De omstandigheden en de vijande-
lijke, agressieve sfeer hebben ons
pijn gedaan. Desondanks heeft Fio-
rentina op sportieve wijze de wed-
strijd beslist. Dat zullen we accepte-
ren". Manager Lemke verklaarde:
„Wat hier is gebeurd had met voet-
bal weinig van doen. We zijn uiterst
onvriendelijk behandeld. Maar we
kunnen er mee leven. Van een pro-
test zal geen sprake zijn". afscheidswedstrijd van Camacho

een mogelijkheid".

Gullit doelt op het duel tussen AC
Milan en Real Madrid ter ere van de
Spaanse linksback, die jarenlang
aanvoerder was van Real en de
Spaanse nationale ploeg. Die wed-
strijd wordt op 2 mei gespeeld, ruim
een maand voor de opening van het
WK.

Van onze sportredactie
ITTERVOORT - Het is zeer twijfel-
achtig of Frans Maassen zaterdag
van start zal gaan in de Amstel Gel-
drace. De Nederlandse kampioen
kampt momenteel met een slepen-
de knieblessure en is door de ploeg-
arts van het Buckler-team tot. nader
order op non-actief gezet.

Van onze sportredactie
LEUVEN - Niets lijkt het meespelen van Ruud Gullit op het WK in Italië meer in de weg te
staan. Gisteren verklaarde de Belgische chirurg Mare Martens Gullit volledig genezen van zijn
knieblessure. Dr. Martens was buitengewoon tevreden over de conditie van Gullits knie. „Hij
heeft nergens last meer van, geen zwelling, geen pijn. De kritieke fase was ook een maand gele-
den. De vraag was of hij zonder problemen de specifieke voetbalbewegingen weer zou kunnen
maken, draaien en springen bij voorbeeld. Gullit blijkt er geen enkel probleem mee te hebben
en ik verwacht niet dat hij later die problemen nog wel krijgt".

De Europa Cup-finale heeft Gullit
inmiddels ook in gedachten als po-
dium voor zijn rentree. Vooropge-
steld dat AC Milan vanavond in
München niet voortijdig struikelt.

Fototentoonstelling in Heerlens Stadsschouwburg
Van onze. sportredactie

- Van-aag om halfzes
J-ent wethouder J.
j*-üidgeestvan Heer-et- in de Stads-

schouwburg de foto-
tentoonstelling in
hetkader van de zil-
veren Amstel Gold
Race. Tentoonge-
steld worden werken
van de fotografen

Dries Linssen en
Tonny Strouken
over alle vorige edi-
ties van het evene-
ment. De expositie is
een initiatiefvan de
heren Smeets en Gij-
zen van de afdeling
sport en recreatie
van de gemeente
Heerlen. De tentoon-
stelling duurt tot en
met zondag 29 april
en is dagelijks voor
het publiek ge-
opend. Entree gratis.

De Belgische arts schat dat Gullit, na en haptonoom Ted Troost, net op
gisteren in Leuven vergezeld door tijd wedstrijd-fit zal zijn voor het
de clubarts van Milan, Mario Tava- WK. „Het zal zes, uiterlijk acht we-

ken duren voordat hij helemaal fit is
voor topwedstrijden. Hij heeft al
zeer intensief getraind en fysiek ge-
zien is een training minstens zo
zwaar als een wedstrijd. Het enige
wat nu nog ontbreekt is de specifie-
ke wedstrijd-conditie".

De man uit Ittervoort ziet de nabije
toekomst somber in. „Ik heb bij een
valpartij in Parijs-Roubaix mijn
knie gekneusd. In eerste instantie
leek het mee te vallen, maar de laat-
ste dagen heb ik er toch veel last
van. Na Luik-Bastenaken-Luik heb
ik niet meer op de fiets gezeten. Ik
heb ook af moeten zeggen voor de
Grote Scheldeprijs (vandaag, red.),
dus het ziet er niet al te best uit.

scorebord

Morgen neem ik de beslissing of ik
zaterdag rij, maar ik ben niet van
planrisico's te nemen. Je kunt beter
de tijd nemen voor zon blessure,
anders blijf je sukkelen. Bovendien
heeft het weinig zin aan de Amstel
Goldrace mee te doen als je nauwe-
lijks hebt kunnen trainen".

Diep in mei komt Gullit nog een
keer terug bij Martens voor een laat-
ste controle. Nie^t meer dan dat. „Dit
bezoek heeft eigenlijk niet echt veel
geholpen, ik voelde me al goed.

Controle

„Die finale is haalbaar, maar daar
mag ik nu nog niet over praten. Ik
ben pas twee weken geleden echt
begonnen. Je weet dat ik nu nog
niet fit ben, dan blijft het altijd de
vraag of ik het tegen die tijd wel
ben. Eigenlijk had ik niet meer ver-
wacht dit seizoen nog te kunnen
spelen, dr. Martens ook niet".Superveld start in

Amstel Gold Race

Alleen Fignon en Le Mond ontbreken zaterdag in Limburg
Op de derde etage van hotel Vier-
jahreszeiten in München drukte Fa-
bio Cudicini, bijgenaamd 'de Spin',
Ruud Gullit gisteravond een welge-
meende warme hand. „Gefelici-
teerd", zei de vroegere doelman van
AC Milan. „Grazie (bedankt)", ant-
woordde Ruud Gullit slechts, waar-
na hij zich razendsnel terugtrok in
kamer 367 van het duurste hotel van
de Beierse hoofdstad. „Ik heb een
lange dag achter derug. Ik ben hart-
stikke moe", verklaarde de aanvoer-
der van het Nederlands elftal, die
het inwendig wel uit kon schreeu-
wen van vreugde.

UEFACUP
Fiorentina-Werder Bremen 0-0 - Scheids-
rechter: Biquet (Fra). Toeschouwers:
28.000. Gele kaart: Battistini, Buso (Fioren-
tina), Borowka, Wolter (Werder).

ENGELAND
Charlton-Wimbledon 1-2
Manchester United-AstonVilla 2-0
Stand aan kop: Liverpool 33-66; Aston Villa
35-65; Everton 35-58; Tottenham 35-57; Ar-
senal 33-54.

SCHOTLAND
Hibernian-Celtic 1-0

man Frison (Gent-Wevelgem),
Eddy Planckaert (Parijs-Rou-
baix) en Eric van Lancker
(Luik-Bastenaken-Luik). Met
Van Lancker is ook de win-
naar van de laatste editie van
N-eerlands enige profklassie-
ker genoemd.

Maar Martens is de eindverantwoor-
delijke en hij bepaalt ook het sche-
ma". Het oefenschema van een top-
voetbalier op de weg terug dus. Het
andere schema, dat van het WK,
geeft aan, dat Oranje op 16 juni de
eerste krachtproef te wachten staat,
tegen Engeland. Over acht weken
dus, de termijn die volgens Martens
genoeg is om Gullit terug te bren-
gen naar topniveau. De laatstekeer
dat Gullit in actie kwam was op 31
mei van het vorig jaar. Hij viel des-
tijds in bij de interland tegen deFin-
nen in Helsinki.

Ij, Van onze sportredactie

IJJSTERDAM - Voor de 25stet lstel Gold Race, diekomen-
waterdag wordt verreden,
L technisch directeur Her-jj^'Krotteen keur aan vedet->begroeten. „Alleen Fignon
r^e Mond zullen er niet zijn,
Kf** die zijn ook ziek", steldeL' gisteren dik tevreden
St* , bij de presentatie van het

Datum
Gullit wenste zich zo kort na de ver-
lossende mededeling van dr. Mar-
tens nog niet vast te laten pinnen op
de datum van zijn rentree. Hoewel
hij volledig genezen is verklaard, is
Gullit zelf namelijk nog niet geheel
gerustgesteld. Na intensieve in-
spanningen zwelt zijn rechterknie
nog steeds enigszins op. „Met koud
en vochtig weer heb ik nog wat last,
maar volgens Martens is dat geen
probleem. Het enige wat ik nu nog
kan doen is de eerste volledige wed-
strijd afwachten".

niet met Post eens, hoor. Er zullen
heus geen veertig man op de finish
afkomen".

programma europacup
LANDSKAMPIOENEN
Bayern München-AC Milan (0-1)
Benfica-01. Marseille (1-2)

BEKERWINNAARS
Sampdoria-AS Monaco (2-2)
Dinamo Boekarest-Anderlecht (0-1)

UEFACUP
Fiorentina-Werder Bremen 0-0( 1-1)
FC Köln-Juventus (3-2)

■^ *~*e klinkende naam na de
fost ,e heeft zich kandidaat
*>str voor de triomf in de
■MrlnUmrace- Zo komen alle
Vv ars van de dit seizoen tot
ÏJ^j,^ gehouden klassiekerso^. het vertrek in Heerlen.
i-w 2ijn de Italiaan Giannignn ° (Milaan-Sanremo), zijn
K°rirt en°ot Moreno Argentin
P**ai van Vlaanderen entjse Pijl) en de Belgen Her-

Bij AC Milan wordt wat dat betreft
gedachtaan de thuiswedstrijd tegen
Bari op zondag 29 april in Bologna.
Gullit: „Volgende week ga ik m'n
wedstrijden uitzoeken, er is keus
genoeg. Tegen Bari kan, misschien
dat Juventus (woensdag 25 april,
red.) wat te vroeg komt. Ik mag van
Martens in elk geval geen twee wed-
strijden kort achter elkaar spelen.
Niet op woensdag 20 minuten en
dan op zondag weer. Misschien is de

Naast deze laureaten, zullen in het
Limburgse heuvelland nog talrijke
illustere renners acte de présence
geven, zoals de Spaanse 'wieier-
kroonprins' Miguel Indurain (win-
naar van de laatste twee afleverin-
gen van Parijs-Nice), diens supe-
rieur Pedro Delgado, de Franse
nummer twee Charly Mottet, de Ca-
nadese doordouwer Steve Bauer,
diens Amerikaanse ploeggenoot
Andy Hampsten, devoormalige Ita-
liaanse campionissimo 'Beppe' Sa-
ronni, ex-wereldkampioen Maurizio
Fondriest, de ler Stephen Roche en
de Deen Rolf Sörensen. Uiteraard
ontbreken de grote jongens uit

Breukink

Olaf Ludwig is niet de enige Oost-
duitser, Gisbers brengt Uwe Am-
pler aan de start en zijn Italiaanse
collega Gianluigi Stanga (Salotti
Chateau d'Ax) heeft Jan Schur aan-
gemeld. Verder staan er nog twee
interessante Polen op de lijst, ex-
amateurwereldkampioen Joachim
Halupzock en coming-man Zenon
Jaskula. In totaal verschijnen er 24
ploegen van elk achtrenners.

Sovjets
Breukink of geen Breukink, al met
al zal er een superveld op de kronke-
lende en geaccidenteerde wegen
tussen Heerlen en Meerssen te zien
zijn. Voor het eerst fietsen er ook
Sovjets en Oostduitsers mee. De
complete Alfa Lum-ploeg, onder
aanvoering van vice-wereldkam-
pioenDimitri Konychev, zal zijn op-
wachting maken bij Krott, die het
betreurt dat Post zijn Russische
troef 'Slawa' Ekimov niet heeft op-
gesteld. Krott: „Post vindt deze
koers niet zo geschiktvoor Ekimov.
Hij denkt dat er veertig man tegelijk
over de streep komen in Meerssen
en daarom ziet hij meer in een man
als Ludwig. Ik ben het trouwens

'eigen huis' niet, met Steven Rooks,
Gert-Jan Theunisse en Jelle Nijdam
als voornaamste exponenten. De
deelname van Erik Breukink
'hangt' nog even. De kopman uit de
ploeg van Gisbers is ziek. Hoewel
hij al weer aan de beterende hand is,
heeft Breukink conditioneel toch
een behoorlijke tik gekregen.

Hens Coerver praal mei jonge internationals Drulak en Moravcik

Roda zoekt aanvallers
in TsjechoslowakijeLimburgs Dagblad

door ivo op den camp
KERKRADE - Roda JC heeft zijn
grenzen verlegd waar het gaat om
de selectie voor volgend seizoen uit
te breiden met een linkerspits. Mo-
menteel bevindt manager Hens
Coerver zich in Tsjechoslowakije
om onderhandelingen te voeren
met geschikte gegadigden voor die
positie. Ofschoon van Roda JC-zijde
niemand een bevestigend antwoord
kan geven, gaat het zeer waarschijn-
lijk om de jonge internationals Dru-
lak en Moravcik.

" Charly Mottet, een van de
favorieten voor de overwin-
ning in de Gold Race.

Foto: COR VOS

Vierehowod wil
Gullit voor

rechter dagen
GENUA - De uitspraken die
Ruud Gullit in zijn column in De
Telegraaf van afgelopen zaterdag
heeft gedaan over de Italiaanse
verdediger Pietro Vierchowod,
zijn bij deze in slechte aarde ge-
vallen. Vierchowod, die bij de
Genuese club Sampdoria speelt
en ook voor het Italiaanse elftal
uitkomt, liet dinsdag weten dat
hij van plan is Gullit voor de
rechter te dagen.

In de Italiaanse pers verschenen
zondag en dinsdag berichten dat
Vierchowod door Gullit was uit-
gemaakt voor 'lager. Dat was
misschien een foute vertaling
van Gullits opmerking dat Vier-
chowod van de wedstrijd van
Sampdoria tegen AC Milan-'een
slagveld' had gemaakt. Viercho-
wod zei dat hij zijn advocaat zal
laten reageren op Gullits verwij-
ten.

Hagi naar
Real Madrid

Dc veel scorende en technisch zeer
begaafde 23-jarige linkeraanvaller
Drulak verdient momenteel zijn
brood bij het internationaal volsla-
gen onbekende Sigma Olomouc,
middenmoter in dc Tsjechische
competitie. Moravcik opereert meer
vanaf het middenveld en komt uit
voor Plastika Nitra, evenals Roda
momenteel vijfde in dc Tsjechische
competitie. Zoals bekend is dc aan-
valspositie aan dc linkerkant dc
meest zwakke schakel in het Kerk-
raadse spelconcept. In Nederland
komt alleen Frank Berghuis in aan-
merking om dc Roda-gelederen te

afloop van het duel Willem 11-Roda
JC verbaal in de haren, waarop Re-
ker besloot Diliberto te passeren
voor de wedstrijd tegen Vitesse. „In
deze fase van de competitie zijn er
wel vaker wat strubbelingen", aldus
Reker. „Maar we zijn nu vooral ge-
baat bij rust. Ik ben blij dat het con-
flict met Diliberto is uitgesproken".

" SITTARD - Fortuna Sittard
heeft interesse getoond in de Engel-
se spits Wilson van Chelsea. De veel
scorende centrumspits staat mo-
menteel hoog genoteerd op de top-
scorerslijst van de Engelse league.
Of Wilson naar Sittard verhuist is
mede afhankelijk van het al of niet
verkopen van Ruud Hesp, omdat
Fortuna op dit moment niet vol-
doende financiële armslag heeft om
de Engelsman aan te trekken.

" MAASTRICHT - De 37-jarige
Tjeu Severens wordt met ingang
van volgend seizoen coördinator
van de jeugdopleidingbij MVV. Se-
verens zal in nauwe samenwerking
met hoofdtrainer SefVergoossen de
jeugdopleidingvan de Maastrichtse
club nieuw leven gaan inblazen.

versterken, maar hij staat nog een
jaar onder contract bij Volendam.
Bovendien is dc vraagprijs van Vo-
lendam te hoog voor dcKerkraadse
club.
Hens Coerver bezoekt vandaag een
competitiewedstrijd van Sigma
Olomouc en zal daarna rond dc tafel
gaan zitten met Drulak. Morgen
volgt waarschijnlijk een onderhoud
met Moravcik. „We hebben zeer po-
sitieve geluiden gehoord uit Tsje-
choslowakije", gafbestuurslid tech-
nische zaken Nol Hendriks van
Roda JC gisteravond desgevraagd
toe. „Maar om wie het gaat weet ik

niet. Ik weet alleen dat Hens Coer-
ver in Tsjechoslowakije is om te
praten met twee vrij jonge spelers.
Meer kan ik ook niet vertellen".

Contractverlenging
Inmiddels heeft Roda JC met Hen-
ryk Bolesta, Alfons Groenendijk en
Eugene Hanssen definitief overeen-
stemming bereikt over contractver-
lenging. Vrijdag zal het drietal een
nieuwe overeenkomst onderteke-
nen. Voor Bolesta, die evenals
Hanssen een verbintenis voor drie
jaarzal tekenen, moet 30.000 dollar
naar de Poolse voetbalbond worden

overgemaakt. De Poolse autoritei-
ten hebben inmiddels laten weten
dat Feyenoord geen rechten meer
heeft op Bolesta, omdat de Rotter-
damse club in gebreke is gebleven
bij de afhandeling van de transfer
van Bolesta vanuit Polen naar de
havenstad.

Diliherto
Het conflict tussen Roda-trainer
Jan Reker en Silvio Diliberto is uit
de wereld. „De problemen zijn op-
gelost. We hebben de zaak uitge-
praat", aldus Reker. Het tweetal
vloog elkaar afgelopen zaterdag na
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Ampler en Raab naar Vuelta

heeft Bayern München een voor-
sprong van vier punten op de
ploeg uit Leverkusen plus een
aanzienlijk beter doelsaldo. Over
anderhalve week ontmoeten de
twee clubs elkaar inLeverkusen.
De spelers van Bayern is een pre-
mie van ieder 35.000 Mark toege-
zegd als zij de landstitel prolon-
geren.

ISTANBOEL - In Nederland
mag Hansvan Breukelen alskee-
per van Oranje ter discussie
staan, in België weet men in
ieder geval zeker wie er straks in
Italië onder de lat bij de Rode
Duivels staat. De klasse van Mi-
chelPreud'homme, doelman van
KV Mechelen, is onbetwist. Maar
wat is er toch gebeurd met die
keeper die jarenlang onlosmake-
lijk verbonden was met het
'poortwachten' in België, Jean-
Marie Pfaff? Na zijn avontuur bij
Bayern München raakte Pfaff
ernstig in de vergetelheid, om
tenslotte weer op te duiken bij
Trabzonspor in Turkije.

" Olaf Thon wil van Franz Bec-
kenbauer de toezegging dat hij
bij het WK in Italië een redelijke
kans heeft op een basisplaats.
„Krijg ik die niet", dreigt de nog
maar net van een dubbele enkel-
operatie herstelde middenvelder
van Bayern München, „dan zeg
ik meteen af. Ik heb er geen trek
in om als vijfderad aan de wagen
te dienen. Ik voel er niets voor",
zegt Thon, „om nog eens hetzelf-
de mee te maken als vier jaar ge-
leden in Mexico. Toen was ik ook
geblesseerd en kwam ik vier we-
ken niet in actie. Dat wil ik niet
nog een keer meemaken. Daar-
om wil ik van de teamchef weten
hoe groot m'n speelkansen zijn,
anders blijf ik thuis".

De meeste spelers die zijn neer-
gestreken in het land aan Bospo-
rus onderschreven, in ruil voor
een gevulde beurs, toch min of
meer hun sportieve zelfmoord.
Desalniettemin bewijst Pfaff in
Turkije nog steeds een topkee-
per te zijn. Tegen Sariyer, in de
kwartfinale-wedstrijd om de
Turkse beker, stopte de Belg in
de strafschoppenserie maar liefst
drie van de vijf penalty's. Toch
kan Pfaff een plaats in de Belgi-
sche WK-selectie op zijn buik
schrijven. „Want", zegt bonds-
coach Guy Thijs, „een speler als
Jean-Marie zet men niet op de
bank".

" Joachim Streich wordt de
nieuwe trainer van Eintracht
Braunschweig, een club in de
tweede Bundesliga. Streich is
een beroemdheid in de DDR, die
als speler de meeste interlands
achter zn naam heeft staan en
die als trainer FC Magdeburg
naar de top van de Oberliga voer-
de. De antecedenten van Streich
liegen er niet om. Hij speelde 102
keer voor de DDR, scoorde 55
keer en speelde 378 wedstrijden
voor Hansa Rostock in de Oberli-
ga. Hij scoorde net zo vaak, 378
keer dus, en werd vier keer top-
scorer in de DDR. Na Jörg Ber-
ger, die momenteel furore maakt
bij Eintracht Frankfurt, wordt
Joachim Streich de tweede Oost-
duitser die in de Bundesliga aan
de slag gaat.

" Borussia Mönchengladbach
heeft het contract van Christian
Hochstatter met vier jaar ver-
lengd. De international onderte-
kende gisteren een overeen-
komst die hem tot 30 juni 1994
aan de Westduitse club bindt.

" 1. FC Köln heeft zich voor het
komende seizoen versterkt met
Hansi Flick van Bayern Mün-
chen. De defensieve middenvel-
dervan de Westduitse landskam-
pioen zal een verbintenis voor
drie jaar ondertekenen. Köln
moet voor Flick bijna anderhalf
miljoen gulden betalen.

40.000 Mark

" De spelers van Bayer Lever-
kusen is een premie van 40.000
Mark in het vooruitzicht gesteld
bij verovering van de Duitse
landstitel. De kans daarop lijkt
overigens niet zo erg groot. Met
nog vijf ronden voor de boeg

" Een ongelukkige uitspraak
van Gianni Agnelli, de eigenlijke
baas van Juventus, heeft tot gro-
te woede geleid bij trainer Dino
Zoff. De FIAT-president advi-
seerdeLazio Roma om de trainer
in dienstte nemen na dit seizoen,
want „met Zoff is het goed wer-
ken". Waarom de voormalige
doelman weg moet bij de clubuit
Turijn? „Omdat we al twee jaar
rond waren met Maifredi,,. Het-
geen verkapt betekent, dat Zoff
nog vóór zijn komst naar Juven-
tus voorbestemd was om na twee
jaarweer te verdwijnen. Zoffrea-
geerde gisteren bitter: „Nu pas
wordt het duidelijk onder welke
omstandigheden ik heb moeten
werken bij Juventus. En toch
waren de resultaten absoluut
niet slecht".

Zoff woedend

op de wedstrijdvloer gestaan. De
coach had de Hagenaar, die in
juli geen nieuw contract krijgt, al
in de vorige wedstrijd tegen
Puerto Rico willen inzetten. Om-
dat de talrijke wissels in de derde
set toen niet goed uitvielen,
mocht Hamelink zijn trainings-
jas weer aantrekken.

TOKIO - Tussen de trainingen
door heeft het Nederlandse vol-
leybalteam zijn vierde wedstrijd
tijdens het B-wereldkampioen-
schap in Japan gewonnen. Voor
het treffen met Irak (3-0: 15-6, 15-
-3, 15-5) werd langer dan normaal
opgewarmd, na het duel van vijf-
tig minuten dook de selectie
meteen voor een uurtje de trai-
ningszaal in. Tegen Irak viel hij in tijdens de

tweede set, bij de stand 11-1.
Twee keer mocht hij tot de eind-
stand van 15-3 zijn sprongservice
laten zien, een maal scoorde hij
uit een smash. In de derde set
nam Benne zijn basisplaats weer
in. Brokking liet verder zijn eer-
ste zestal vrijwel steeds staan,
om de spelers zoveel mogelijk
ritme op te laten doen. Alleen
Martin van der Horst verving in
de loop van de laatste set Zoods-
ma.

„We zijn niet bang energie te ver-
spillen", zei coach Harrie Brok-
king na afloop. „Deze wedstrijd
kostte namelijk nauwelijks ener-
gie. Wevoelen ons sterk. Nu start
het toernooi pas echt".

Vandaag speelt Nederland de be-
slissende groepswedstrijd tegen
Japan, vrijdag begint de finale-
ronde met Zweden, Joegoslavië
en waarschijnlijk Spanje als te-
genstanders.

Kohier: 'Desnoods volg ik Van Basten tot in het toilet'

Bayern-AC Milan:
duel der records

Pettersson
toch opgeroepen

- De Zweedse
Olie Nordin heeft van

in «3n Pettersson geëist dat hij zich
Sch rne^^ voor de vriend-. aPpelijke interlandwedstrijd te-
SD

n Wales, die op 25 april wordt ge-
Desondanks speelt de Aja-

g6f Vfijwel zeker niet. Hij werd op-
Ij °ePen, omdat Nordin gisteren
Sh?!o°t niet zestien, maar achttien

te selecteren. Ajax wil Pet-
SS|0n en z'Jn landgenoot Larsson

o^.'iefst in Amsterdam houden,
corn een t**a*» voor <-*e interland de
([''"Petitiewedstrijd tegen Den
■lm -o *3 *le,; Programma staat. Nor-. echter van geen compromis
Son 00*i n*et *n *let geva^ Petters-
r]at -."Het is de een na laatste keer
Hg 'k voor het WK de kans krijg
Gtr sPelers te zien. Daarvan wil ikbilaal profiteren".

Van Tiggelen
nog niet fit

brJ~[pSEL - Adri van Tiggelen ont-
stri h

ei"mitief in de tweede wed-
st]tw van <-*e halve finale van de
Lp om de Europese beker voor
Wervv'nnaars tussen Dinamo Bu-. est en Anderlecht. Een consult
le^ dokter Martens in Pellenberg
'6tiri *^e m Belgische dienst spe-ae Nederlander dat zijn voet noger enkele dagen rust nodig heeft.

Rob Clerc
alleen op kon

J^N HELDER - Bijna zes uur
ou£ht Jannes van der Wal om zich
j.o|{ na de negenderonde in het na-

HpÜ?3' c*arn'iampioenschap in Denei<3er koploper te kunnen noe-,efi. Tevergeefs. Tegenstander Jo-
ov .Krajenbrink gaf geen krimp,,eneefde twee tijdnoodfases en
ü?n redelijk tevreden zijn met de
Opndelijke puntendeling. Robere had binnen vier en een half
j ' opponent Bies wel weten te be-
L,lr*§en en nam daardoor alleen de

ding. Van de achtervolgers viel
van Leeuwen iets terug door

j.1* Nederlaag tegen titelverdediger
°s Stokkel.

Van onze verslaggever
MÜNCHEN - Voordat de
eerste bal bij Bayern Mün-
chen-AC Milan getrapt is,
kan de avond voor de pen-
ningmeester van de Duitse
kampioen al niet meer kapot.
De kraker in het met 77.573
toeschouwers tot op de laat-
ste plaats bezette Olympia-
stadion is goed voor een in-
komstenpost van vijf miljoen
mark; een record in de club-
geschiedenis. Laat de be-
dwinger van PSV de favorie-
te 'Brigate Rossoneri' uit de
Lombardische hoofdstad in
het stof bijten, dan dient de
schatzmeister van FC
Bayern iedere speler een pre-
mie van 50.000 mark toe te
schuiven; ook dat is een re-
cord. Hij zal overigens met
lachend gezicht tot uitbeta-
ling overgaan.

DAMMEN

BILJARTEN

(ADVERTENTIE)
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LEZERSKORTING

H 9Eenavondvullend
theaterprogramma van The

*» ■''""tmmm First Lady of Entertainment

Pia Beek is een fenomeen. Komend jaar viert zij haar vijftigjarig jubileum...,
een swingfeest van een halve eeuw!

Ter gelegenheid hiervan start zij dit jaar al een tournee met haar eerste
avondvullende theaterproduktie 'Beek Magie.

Afgezien van haar muzikale talent is Pia Beek een entertainer van
wereldformaat. Op humoristische wijze weet zij haar publiek te boeien met

sprankelende conferences waarin zij herinneringen ophaalt aan Billy Holiday,
Oscar Peterson, Duke Ellington en vele andere grootheden die

zij persoonlijk heeft gekend.
Zij brengt 50 jaar jazzhistorie tot leven met twee talentvolle jazz-zangersvan

deze tijd: Meindert Veldhuis en Monica Rijpma.

Stadsschouwburg Sittard
Zaterdag 21 april

~~" v i
EXCLUSIEVE -LEZERSKORTING

Deze bon geeft recht op een korting van ’ 3,- p.p. op de toegangsprijs van

’ 19,50. Deze korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldt voor
maximaal twee personen.

het deel van Halberstadt naar Hil
desheim (114,6 km). In het alge
meen klassement blijft de Pool Pia
tek leiden. Zijn ploeg hield het pelo
ton gisteren in de greep.

V en L in
halve finale

handbalbeker

DEN HAAG - Jan Gisbers gaat met
een veredelde B-ploeg naar de ron-
devan Spanje. Op het lijstjerenners
die in de Vuelta starten ontbreken
de toppers Erik Breukink en Raul
Alcala, dieworden gespaard voor de
Ronde van Frankrijk. Scan Kelly is
nog herstellende van een sleutel-
beenbreuk die hij opliep bij een val-
partij in de Ronde van Vlaanderen.
De Oostduitsers Uwe Raab en Uwe
Ampler zullen de drijvende PDM-
krachten zijn in de ronde van Span-
je. Zij voeren de ploeg aan die ver-
derbestaat uit Gerhard Zadrobilek,
Dirk de Wolf, Atle Pedersen, Peter
Hoondert, John Vos, Gert Jakobs
en John van de Akker.

GELEEN - Het herenteam van Her!"
sehi/V en L heeft de halve finale van*«i
de strijd om de Nederlandse hand-
balbeker bereikt. Gisteravond ver-
sloeg de Geleense ploeg in de
kwartfinale eerstedivisieclub Jahn
II met 35-19. Bij rust leidde V enL al
met 17-9. Ondanks tal van blessures,
waardoor trainer Pim Rietbroek een
beroep moest doen op enkele jeugd-
spelers, speelde V en L een bijnaJ

perfecte wedstrijd. Claus Veerman
was met tien doelpunten topscorer.

" HILDESHEIM - Carsten Wolf is
onmiskenbaar de sterkste sprinter
van het peloton in de Ronde van Ne-
der-Saksen. De amateur uit de DDR
won gisteren beide halve etappes
van de achtste rit. Eerst was hij de
snelste in het stuk van Königslutter
naar Halberstadt (56 km), daarna in

" Philippe Albert van KV Mechelen maakte het Marco van Basten in de vorige ronde lastig
Vandaag is het de beurt aan Jurgen Kohier om de Nederlander uit de wedstrijd te spelen.

Om op 23 mei in Wenen de finale
van het Europa Cup I-toernooi te
kunnen spelen, moet Bayern Mün-
chen vanavond de 1-0 nederlaag van
twee weken geleden in Milaan weg-
poetsen. De vroegereBayern-cracks
en kenners van het Italiaanse voet-
bal Lothar Matthaus en Karl-Heinz
Rummenigge schatten de kansen
van hun landgenoten laag in. Mat-
thaus, uitkomend voor Inter Milan:
„Bayern zal twee doelpunten moe-
ten maken, maar welk elftal lukt dat
tegen dit AC Milan? Bayern heeft
slechts dertig procent kans om ver-
der te komen". Rummenigge, de
voorganger van Matthaus bij Inter,
houdt het op 40-60 in het nadeel van
Bayern. „Eén tegendoelpunt, waar-
voor VanBasten altijd goed is, en al-
les is voorbij".

over het egaal geschoren gras van
het Olympia-stadion draafden.

Klaus Augenthaler het grote belang
aan van het duel in het duel. „Bo-
vendien", stelt de aanvoerder van
Bayern, „kan het een voordeel voor
ons zijn dat Milan in eigen land nog
alle zeilen moet bijzetten om kam-
pioen te worden".

Nederlaag MVV 2
\i^TRICHT - Het reserveteam
Vri- Vv -eed tegen Willem II 2 een
Ve de °"3 nederlaag- In het veld
Vrf1 de Maastrichtenaren zekerJ*e mindere maar de voorwaart-
i „aalden in de afwerking. Omdat
k*m °ntlinie van Willem II wel de
V-sf*1 verzilverde ging de volle
1 3 naar de Tilburgers. Score: 13.
"ta 9£ Deckhoven 0-1, 43. B. Jans-
*%■ Rust- 70. J. Mutsaers 0-3.
kiesrechter Van Boekei. Toe-'oUvvers 5Q _

„Als we Milan uitschakelen, schat ik
die prestatie net zo hoog in als het
winnen van de Europa Cup in de ja-
ren 1974 tot en met 1976", aldus
Hoeness, die vindt dat de spelers
van Bayern niets te verliezen heb-
ben. „En mochten we het toch niet
redden, danwil ik de ploeg met vlie-
gend vaandel ten onder zien gaan.

Teleurgesteld ben ik alleen als mijn
spelers zich als angstige,konijntjes
zullen gedragen". Heynckes stelt
hem al bij voorbaat.gerust. „Wij zul-
len 'voll dampf machen' en Milan
direct onder zware druk zetten", zei
hij, vlak voordat hij zich gistermid-
dag met zijn ploeg terugtrok in hotel
Bachmaier in Rottach-Egern.

Bayern München hoeft dat in de
Bundesliga niet meer. Met vier pun-
ten voorsprong op Bayer Leverku-
sen en nog vijf wedstrijdronden te
gaan, koerst de drievoudige Europa
Cup I-winnaar freewheelend aan op
de dertiende landstitel in de afgelo-
pen 22 jaar. De laatste keer dat de
'beker met de grote oren' in de im-
posante prijzenkast kon worden ge-
zet, dateert overigens al weer van
1976 toen Kaiser Franz, Paul Breit-
ner, Gerd Muller, Sepp Maier en Uli
Hoeness himselfnog in korte broek

Veel zal daarbij afhangen van de uit-
komst van het duel Jurgen Kohler-
Marco van Basten. De waakhond
van het type pitt-bull kondigt aan de
'beste spits ter wereld', zoals hij dat
ook in Milaan deed, 'kort' te zullen
dekken. „Desnoods volg ik hem tot
in het toilet". In het Giuseppe Meaz-
za-stadion eindigde de tweestrijd
tussen Kohier en Van Basten in on-
beslist, ook al scoorde de Nederlan-
der dan het winnende doelpunt. Hij
deed dat evenwel vanaf de elfmeter-
stip. „Als Kohier VanBasten afstopt
is dat al het halve werk", stipt ook

Waakhond

tegen Werder, in Madrid tegen Real
en in Brussel tegen KV Mechelen
heeft het niet kunnen scoren. En te-
gen ons zal dat ook niet lukken".Franz Beckenbauer heeft meer fidu-

cie in' zijn landgenoten. Of hij is
chauvinistisch van aard, dat kan na-
tuurlijk ook. „Bayern wint met 1-0
en schakelt Milan na strafschoppen
uit", voorspelt de teamchef van de
Mannschaft, die op Paaszondag in
het diepste geheim in Kitzbühel
voor de tweede keer in het huwelijk
trad. Jupp Heynckes, de trainer-
/coach van Bayern München, ge-
looft niet dat er penalties aan te pas
zullen komen. Hij denkt dat 'sein
jungs' het karwei na negentig minu-
ten al geklaard zullen hebben. „In
grote wedstrijden stijgt Bayern al-
tijd boven zichzelfuit. Terwijl Milan
juist in uitwedstrijden nog wel eens
in minder goede doen is. In Bremen

TENNIS

reserve divisie C
Ikh^'Hem II 2 0-3V;VVV 2 4-2
k '°ven2-RKC2 1-5

ISc 2, 19 14 3 2 31 50-15
19 12 4 3 28 46-26

JlC'^rd 2 20 9 7 425 41-17
»U ~*2 19 10 3 623 51-22
»c4 h, 2 20 8 7 523 38-33
R.; JVen2 20 7 8 522 34-34
Afi 20 8 3 9 19 31^10BC,°Sch2 21 6 6 9 18 35-41XOnJ 20 6 5 9 17 39-47"Vv "^ Sp. 2 20 4610 14 24-41JV? 21 6 2 13 14 30-51\ 2 21 3 8 10 14 28-51
i 20 3 6 11 12 24-53

% a.s. 19.30 uur:

ff ?J> 24 april 19.30uur:
W 2J(J,2-MVV2
fi\. S.f-mdhoven 2
'!'% t,ard 2-NAC 2f,1C, IJ 2-D<*nßosch2\><-Sp. 2-PSV 2

2

toto/lotto
Hal- "'I. Stur nSen Lotto 15: eerste prijs: geen

ifHO.Q,,' tvveede prijs: 3 winnaars, elk bruto
0"° f ■ **■ derde prijs: 92 winnaars, elk
Vfs «ii?-541-30- vierde prijs: 4.964 win-
C"'s eliT f- 47-10' viJfde P"Js: 62.041 win-
C*- br ■ s'oo5'00-T»t» 15:eerste prijs: 1win-
Cs pil f- 65-534,80, tweede prijs 17win-
■VX pu f- 767,10, derde prijs: 170 win-,,<k; «ut f. 191,70. Toto-gelijk 15: eerste
ijf'-s, t j^ winnaar, tweede prijs: 2 win-
i;.j'. (jQ ? *" 133,20, derde prijs: 22 winnaars.1. 'aO, vierde prijs: 608 winnaars, elk f.
1^
oefenvoetbal
/ Ns-Weltania 2-3

(DDR) 114,6 km in 2.51.47, 2. Glöckner
(BrD) 0.13. 3. Stantschev (Bul) 0.18, 4.
Georgiev (Bul) 0.28, 5. Bodyk (Pol), 6.
Patzold (BrD) beiden zelfde tijd als Ge-
orgiev. Algemeen klassement: 1. Piatek
(Pol) 28.03.01, 2. Liese (DDR) 0.25, 3.
Smievskoi (Sov) 0.36, 4. Sypytkovski
(Pol) 0.43, 5. Zuiderwijk (Ned) 0.44. 6.
Spruch (Pol) 1.24.

naer, 7. De Vos, 8. Vancraeynest, 9.
Spaenhoven, 10. Van Rooy. Overige Ne-
derlanders: 12. Pierre Raas, 13. Tolhoek
15. Cornelisse, 19. Pirard 24. Kools, 26.
De Koning, 27. Bouwmans, 29. Dorgelo,
allen zelfde tijd als Nijdam.

Largo (Florida), vrouwen 450.000 gul-
den, eerste ronde: Daniels (VS) - Vieira
(Bra) 6-4 6-2, Faber (VS) - Byrne (Aus)
6-3 6-2, Meier (BrD) - Gildemeister
(Per/5) 6-1 6-4, Ter Riet (Ned) - Casale
(VSt) 6-2 6-0, Smith (GBr) - Langrova
(Tsj) 4-6 6-4 6-1, Gavaldon (VSt) - Kanel-
loupoulou (Gri) 6-1 6-4, McGregor (VSt) -
Bowes (VSt) 6-4 6-4, Ferrando (Ita) - Cor-
sato (Bra) 6-2 3-6 6-1, Martinez (Spa/3) -Fulco (Arg) 6-1 7-6, Maleeva (Bul/4) - La
Fratta (Ita) 6-1 6-0.

7-5. Hlasek (Zwi) - Tulasne (Fra) 3-6 6-4
6-4, Perez-Roldan (Arg) - Agenor (Haï)
1-6 6-3 6-4. Pistolesi (Ita) - Mancini
(Arg/2) 6-4 6-3, Tsjesnokov (Sov) - Nova-
eek (Tsj) 7-6, 6-1, Kroon (Zwe) - Skoff
(Oos/3) 2-6 6-4 6-1, Aguilera (Spa) - San-
chez (Spa) 6-4 2-6 6-1, Stich (BrD) - Arias
(VSt) 6-3 3-6 6-3 Manfredonia, Ronde van Apulia: 1.

Bontempi (Ita) 170 km in4 uur, 30 minu-
ten en 26 seconden, 2. Wegmüller (Zwi),
3. Magnago (Ita) beiden zelfde tijd als
Bontempi, 4. Pelliconi (Ita) 0.12, 5. Cola-
ge(Ita), 6. Tafi (Ita), 7. Vitali (Ita), 8. Stei-
ger (Zwi), 9. Tomasini (Ita). 10. Lecchi
(Ita) allen zelfde tijd.

Zundert NMS Grand Prix: kwartfina-
les: De Bruin - Vredeveldt 50-38 (38),
Schumann - Van der Smissen 29-50 (35),
Broeders - Velthuis 46-50 (51), Van
Kuijk - Arnouts 50-38 (39) halve finales:
Velthuis - -Van der Smissen 50-49 (39),
Van Kuijk - De Bruin 50-37 (37) finale:
Van Kuijk - Velthuis 50-31 (42).

Den Helder, Nederlands kampioen-
schap mannen, negende ronde: Teer -
G. Jansen 1-1, Van der Wal - Krajen-
brink 1-1, Van den Borst - Van Aalten
1-1, Bies - Clerc 0-2, H. Jansen - Meijer
1-1, Van Leeuwen - Stokkel 0-2, Schol-
ma - van der Tak 1-1. Stand: 1.Clerc 12
punten, 2. Van der Wal 11. 3. G. Jansen,
Scholma 10, 5. Van Aalten, Van den
Borst, Van Leeuwen. Van der Tak 9, 9.
Bies, H. Jansen, Krajenbrink, Meijer,
Stokkel 8, 14. Teer 7.

IJSHOCKEYVOLLEYBAL

Seoel, mannen, Open Koreaans kam-
pioenschap, eerste ronde: Matusewski
(VSt) - Stoltenberg (Aus) 6-2 6-7 6-2,
Bloom (Isr/8) - Youl (Aus) 6-3 6-1, Conell
(Can) - Chamberlin (VSt/3) 7-5 6-2, Cash
(Aus) - Laurendeau (Can) 6-4 6-3, Carls-
son (Zwe) - Brown (GBr) 6-4 6-3, Sjreber
(Tsj/5) - Nijssen (Ned) 6-3 6-1, Evernden
(NZI/4) - Lee Jin-ho (ZKo) 6-3 6-1, Mat-
suoka(Jap) - Pereira (Ven) 6-1 6-3, Masur
(Aus/1) - Saceanu (BrD) 6-2 6-2, Nido
(VSt) - Zivojinovic (Joe) 6-0 opgave. Ma-
sur (Aus/1) - Saceanu (BrD) 6-2 6-2,
Wahlgren (Zwe) - Mansdorf (Isr) 6-4 7-5.

B-Wereldkampioenschap Japan:
Groep Tokio: Irak - Nederland 0-3 (6-15
3-15 5-15).

Vimoutiers, Parijs - Camembert: 1.
Thierry Marie 240 km in 6.47.00, 2. Bar-
teau (Fra) 0.01, 3. Van den Akker (Ned),
4. Verdonck (Bel), 5. De Clercq (Bel), 6.
Kappes (BrD), 7. Jalabert (Fra), 8. Pen-
see (Fra), 9. Pedersen (Noo), 10. Furlan
(Ita) allen zelfde tijd als Barteau. Bern, WK A-groep, tweede speeldag:

Sovjetunie - Bondsrepubliek Duitsland
5-2 (2-12-1 1-0): Canada - Verenigde Sta-
ten 6-3 (1-1 2-2 3-0).

WIELRENNEN
VOETBAL
Mórfelden, vriendschappelijk: Ein
tracht Frankfurt - Egypte 0-0.

Nice, 500.000 gulden, mannen, eerste
ronde: Berger (VSt/1) - Soules (Fra) 7-6
6-3, Leconte (Fra) - Filippini (Uru) 7-6
6-3, Rosset (Zwi) - Noah (Fra/5) 5-7 6-3
6-3, Forget (Fra) - Paloheimo (Fin) 6-2

Ronde van Neder-Saksen, amateurs:
Achtste etappe, eerste deel, Königslut-
ter - Halberstadt: 1. WoIf(DDR) 56 km
in 1.18.38, 2. Stantschev (Bul), 3. Bodyk
(Pol) beiden zelfde tijd. tweede deel,
Halberstadt - Hildesheim: 1. Wolf

Hannuit (Belgi), profs: 1. Jelle Nijdam
183 km in4.23,00, 2. Bogaert, 3. Capiot, 4.
Cooman, 5. Ad Wijnands, 6. De Keule-

sportkort
£ UTRECHT - Op verzoek van
kjF-Utermark, advocaat van de
NVB, is de zitting bij de Kan-
Hrechter in Utrecht van maan-

JJj-6 23 april uitgesteld. Mr. Uter-!*9rk heeft meer tijd nodig voor* Voorbereiding van zijn ver-
Q eer tegen de vordering van

Thijs Libregts.
he.zitting wordt nu vrijdag 18
aei te 14.00 uur gehouden.

'HEERLEN- De uitslagen van
j kwartfinales in de strijd van
I afdeling Limburg: Konings-
> st-Swolgense Boys 1-2 n.v.,

0-2, Heidebloem-
jwartWit '19 3-2, Amicitas-WDZ
g n.v. De halve finales worden
0 sPeeld op donderdag 26 april
y1* neutraal terrein. De paring is
Sh uo*§t: Swolgense Boys-Rios

«eidebloem-Amicitas.

1 NIJMEGEN - Het Limburgs
vJ 1Sens C-voetbalteam heeft het
V j^'"treffelijk gedaan tijdens een
g rrjondentoernooi in Nijme-
r- " Alle wedstrijden werden
j\ t overmacht gewonnen. Het
QpJ'burgs team won met 3-1 van

lc»erland, met 6-0 van Arnhem
*,*net 4-0 van Nijmegen.

Woensdag 18 april 1990 "21
Limburgs dagblad

Pfaff held in Turkije
Irak sparring-partner

voor volleybalteam

" Debutant Paul Hamelink
belet Mudhfar Hashim. van

Irak het scoren.

In het duel met Irak speelde Paul
Hamelink zijn eerste minuten.
Daarmee heeft de hele selectie

sport

voetbalpanorama

sport In cijfers
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Eindelijk neMame dieniet irriteert.
** Dimension 2in 1 Shampoo, Prodent Tandpasta Anti-

flakon a 200 ml. AAr\ Tandsteen, _/~ r^ '2*^a5°^2.99
Proset Gelspray, ProdentTandpasta Gel,
flakon a 20C>mL yu 2 tubes a5O ml. ~y
Nivea Bodylotion

_^ Jordan .
of Bodymilk, U(W Tandenborstel, 1 ~7Qflaton a 400 ml. O.CZJ perstuk L/C?
t, , /*! "**7/^V METGRATIS TANDENSTOKERSBabytissues, A /\\
100stuks s^\J^J HansaplastPleisters, »\l^Vltlff~-~~ \ elastisch lm.x 6 cm. of — 1

C^Uvll^Êi
1 Luchtverfrisser, ~|QQ P1*^ 20 strips ~) OC\ __-^*-^iA^iiyL& '\

büetpapier i ■ I JBP ■ ( To&W0
' ï i^Kl «OQ& ö3f ' --*. Jllc*"'-- - -*' " tM^M^Ê^ 9V* ' 5 ■ J^Bm 1 "I H ÏHÏÏ3 I """*** : 9 vi«A-««K»-M0-Noe«^-:-:: ''' ' ~■~3ssf2' H f 1

Etos Vochtig Toiletpapier, I \*j|^^*4 c^S3P^J!I Wl^rK^^ -* rr T ~^^ t^^^ T^ II II I
voorkomt 4atieTP /JJ NU 2ePAKJE VOOR lUUnavullingper pakje a so stuks # Bij Etos word jepas echt verwend. ~" X« jL .j

Geleen,Raadhuisstraat 10, Heerlen, Bongerd 4, Kerkrade, Niersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112, Sittard, Limbrichterstraat 26, Roermond, Steenweg 16c.
i — . :

Kiik ons eens sterkzijn.

Stoer tropenhemd met korte 'ii^j^i^^^i iillF bestaande uit *' * Wk f fris-getinte jongens- JE „-,J* "^^mJfc mouw en batik-print. In ver- " "& mouwloostopje, \ % ft short.100%Katot tëM mm -l #
schillende, subtiele kleuren- Leukstrand-setjevoorkleuters. short en legging. yM Mln diverse kleurei WÈ '*<^^Éjl^^ "" "—■§"* " *"

C kombinaties. 100% ETTV Drie vrolijke beertjes op T-shirt J In zwart, fuchsia n «Êm verkrijgbaar. 116 WËÊÊÈ " ■>..-""'
Katoen.l2Bt/m176.(~3^(S enrokje. Wit met fuchsia of wit ;*£ of wit. Metkontras- |H| 4 t/m I "TXjk'^l I I^»»^^-^--^

lOok het bijpassende jongens- met blauw. m mfAW I terende nopjes. H 176. I WjMmjL '^^^short lijkt geheel en al gebatikt. 92 t/m 128. Pw fl 116 t/m IE^S^BI 'mi Leuk kleuter T-shirt in groen, Kontrastrijk Trilobal jogging-
-100% Katoen. In dezelfde M 164. fckSXH -11 fuchsia of turquoise. Met bij- pak voor meisjes. In de-
kleurenkombina- hUB zZJSmmJmY:--- zonder eigenwijze ***** W^.\Mu basiskleuren kobalt, grijs en
ties. 128 t/m 176. I W*rW Wk § URP|: J|**W^W eendjes. 92,104,116. |_jfS jade.Diverse KTFfI, | -tf-ta/jÊ^ Vri 4^ïSffÉfc T**^** Grappig kleutershorrje met maten, vanaf Li

"LjKAIIj ! WJr~ ■ *?* ~*M k ?tT~~~~miso*s' fleurig streepdessin. Elastieken
Bij aankoop van 100-ofmeer aan baby- ; P^pJjP* ZÖ»| M'^yS' - "%" *% ikKlk tailleband. 100% Katoen.
en/of kinderkleding een gratis T-shirt met ■ «§IéL vit? J* *" '^ Diverse kleuren. Fc f|W

print.Kleur wit, ■ *,^S\' 92 t/m 110- i l">fl
J 100% katoen, diverse maten. Zolang de IpF " twk ' - .^^.

Superconfexzorgt datjegoedvoorBe dagkomtS-^j;ftTi^Siy
: ,

KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.
STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

J BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38 666.
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Executie
verkoop

Op donderdag
19 april 1990 om 11.00
uur, vindt een
openbare verkoop
plaats. De verkoop
komt voor rekening
van M.P.
Smeets-Ypelaar,
Kaalheidersteenweg
5-7, Kerkrade.

■ Te koop worde"Jaangeboden 0.a.: taf*'
met stoelen,
dataregister, au bain
marie, magnetron,
fritesoven, koelvitrine'
diepvrieskist.

Oe plaats van
verkoop is
Kaalheidersteenweg
5-7, Kerkrade.

De goederen
zijn te bezichtigen op
donderdag 19 april,
van 10.00 tot 11.00 u"r
aan de
Kaalheidersteenweg
5-7, Kerkrade. Alleen
contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop
vindt plaats in
opdracht van de
ontvanger van de
Belastingdienst
Ondernemingen
Maastricht, Terra
Nigrastraat 10,
Maastricht, telefoon
043-468468.
De deurwaarder belas J
met executie.

i

P
Wij verstrekken alle

soorten leningen.
Enkele voorbeelden P-

-42x 54x 6f',5.000,-148,-122,-I'*
8.000,-232,-190,-I'*',10.000,-290,-238,-22"',

15.000,-436,-357-33J',20.000,-581,-476,-4*''
Overlijdensrisico is

meegedekt, effectieve,
rente vanaf 12,2%, an"^bedragen en looptijden <*

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8."
2e hypotheken

240x180xI#'
10.000,-117,-127,-I*',
20.000,-235,-254,-29*',30.000,-353,-381,-44»',
40.000,-470,-508,-59

Mits overwaarde-
Lopende leningen ge".

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet-
Aflossing vanaf 2% P"

maand.

Uw intermediair |
GEURTS B.V;
NIEUWSTRAAT 22* fHOENSBROEKy]

Woensdag 18 april 1990 " 22



Hoermondsen kennen geen problemen legen Shot

Letro/Oikos
bekert verder

VC Hom uit
bekerstrijd

CULEMBORG - De volleyballers
van Janssen en De Jong/VC Hom
zijn in de vierde ronde uit de beker-
strijd gegooid. In de uitwedstrijd te-
gen Shot uit Culemborg stonden de
Middenlimburgers in de vijfde set
op matchpunt maar moesten deson^
danks de winst aan de thuisploeg la-
ten: 3-2 (15-8, 17-15, 9-15, 14-16 en 16-
-14).

VC Hom begon bijzonder slechtaan
het duel met Shot. De volleyballers
uit Culemborg haddenweinig moei-
te een slap acterend VC Hom deeerr
ste set te ontfutselen, 15-8. Ook
daarna schrok de équipe van coach
Cees Bosch niet wakker. De gasten
werden op een 10-2 achterstand ge-
speeld. Ondanks een mooie inhaaK
race die VC Hom bij 14-14 zelfs op
gelijke hoogte bracht, ging de set
naar de gastheren.

Ritme
De Middenlimburgse formatie her-
vond echter haar ritme. Overtui-
gend haalde men de derde set bin-
nen, waarna in de vierde ronde een
3-1 verlies dreigde bij achterstanden
van 5-1 en 14-11. Vijf punten op rij
betekende setwinst plus een be-
hoorlijke mentale opsteker. Helaas
voor trainer Cees Bosch konden zijn
pupillen dat voordeel niet uitbuiten.
In de barrage stond zijn ploeg voort-
durend op achterstand (6-3, 8-5)
maar op het eind leek men toch de
set en de winst naar zich toe te trek-
ken. Bij 13-14 volgde het eerste
matchpunt maar een, in de ogen van
VC Hom. bijzonder discutabele be-
slissing van de scheidsrechter,
stond de zege inde weg. Protesten
haalden niets uit maar ondermijn-
den wel de concentratie bij de gas-
ten. Shot profiteerde daar handig
van door de beslissende punten te
maken.

SCHAESBERG - .De worstelju-
niores van Simson Schaesberg
namen in Utrecht deel aan het in-
ternationale paastoernooi van de
Halter. Er waren 560 deelnemers,
hetgeen betekende dat er in de
grote veilinghal continu op vijf
matten werd geworsteld. De Bul-
garen waren heer en meester en
sleepten liefst zeven eerste prij-
zen in de wacht. Simson-atleet
Huub Kessel, Nederlands kam-
pioen, stuitte op een Pools en
Duits worstelaar en werd uitge-

schakeld. Dannie Hendriks, Jan
Willem Heinrichs en Dirk
Schooneville ondergingen het-
zelfde lot. Johan Verwoert en
Hackan Kaya drongen evenwel
door naar de eindronden.Uitein-
delijk plaatste Hackan Haya zich
als vijfde en Johan Verwoert als
zesde. In dit grote internationale
gezelschap was dat geen slecht
resultaat.

Bulgaren
geven les in
worstelen

Internationaal ploegentoer-
nooi, Raeren, België. Achter
Gladbeek (Duitsland) en Bernis-
sart (Frankrijk) eindigde de Sim-
son-juniores op de derde plaats.

Er waren twaalf deelnemende
ploegen. De individuele uitsla-
gen waren: 34 kg. 1. Roger West-
dorp; 37 kg. 1. Hackan Kaya, 7.
Sjeng Kersten; 41 kg. 3. Cliff van
Bekkum, 4. Johan Verwoert; 44.
kg. 3. Jan Willem Heinrichs; 48
kg. 1. StefRiszko, 5. Peerke Wol-
ters; 55 kg. 1. Hub Kessel; 73 kg.
3. Frank van Bekkum; 85 kg. 2.
Etienne Postma.

Van onze medewerker GÉ BACKUS

PERMOND - Het eerste damesteam van Letro/Oikos heeftr kwartfinale bereikt in het bekertoernooi. In de vierderonde
ploegen de Roermondse volleybalsters Shot uit Culemborg
Stekend met 3-0.

Kadervakwerk

NK-zilver voor
volleybaljeugd

Langzaam hervond Letro Oikos
echter het ritme en de concentratie.
De gasten werden meer en meer te-
ruggedrongen en verloren de eerste
set toch nog vrij duidelijk met 15-9.
In de tweede ronde bleef Shot tot
9-8 goed volgen waarna een tem-
poverhoging aan Roermondse kant
voor 15-10 zorgde. De derde set was
slechts een formaliteit. In welgeteld
acht minuten snelde Letro Oikos
naar 15-4. Daarmee was de volgende
ronde een feit. De kwartfinale wordt
afgewerkt op 28 april.

I Wedstrijd nam in totaal slechts
Minuten in beslag. Maar het duel

F nog sneller belist kunnen zijn
J Letro Oikos in de eerste twee
PWat minder stroefhad gedraaid.
tescnien dat het ontbreken van*rie-Therèse van de Berg een rol

in het matig presteren van

' Promotiekandidaat. Bovendien
*s er in het Roermondse kampA sprake van onderschatting.
*°t is een club in de tweede divisie* strijdt tegen degradatie terwijl
*o Oikos om de tweede plaats
*ht in de eerste divisie.

f?t wist dat het niets te verliezen
"*" in Roermond en speelde zo-

)
ende frank en vrij. Vooral met de
J^ag namen de gasten bijzonder

risico. Veel van die services!*Sen uit maar wanneer ze wel hetste richtingsgevoel bezaten, had

de thuisploeg veel problemen. Dat
plus het grote aantal persoonlijke
fouten, leidde er weer toe dat de
aanval in die aanvangsfase totaal
niet uit de verf kwam. Zo kon het
gebeuren dat de favoriet uit Roer-
mond in de eerste set tegen een 5-7
achterstand stond aan te kijken.

technische betere, zuidelijke equipe
aan de kant werd gezet.

EREN - Tijdens de eindrondeJj het nationale kampioenschapf'leybal wist het meisjes junioren-ron van Pancratiusbank/VCH be-*S te leggen op een alleszinsfraaie,,eede plaats. De Heerlense talen-
j- verloren in de finale met 0-2 (5-
-■lO-15) van de torenhoge favorietrfc-o/os.

Pancratiusbank/VCH weerde zich
naar vermogen in de eindstrijd.
Avéro/Olympus beschikte evenwel
over een behoorlijk surplus aan
lengte een aanvalskracht. „Dit was
het best haalbare resultaat. Olym-
pus is gemiddeld anderhalf jaar
ouder dan mijn ploeg. Had niet al-
leen een fysiek overwicht, maar ook
meer ervaring. Wekunnen nog twee
a drie seizoenen vooruit in deze sa-
menstelling, dus staan we wellicht
een volgende keer op het hoogste
trapje," aldus het commentaar van
de contente Jos Geraedts.

.6 voor de eerste bal geslagen
(rd, moest Pancratiusbank/VCHin forse tegenvaller incasseren.
.'" ernstige enkelblessure, opgelo-

tijdens de warming up, hield
sten Chranowski aan de kant ge-

iende dit zware eindtoernooi.
JJ'forse streep door de toch al bc-. «te wisselmogelijkheden van
£*ch Jos Geraedts. VCH opende
.Poulewedstrijden tegen de laterej/^PioenOlympus met verlies(o-2),
~^lde vervolgens gelijk tegen Ge-

en klopte Wivoc
l| ' 2-0, resulterend in een tweede
jjjts. In de kruisfinale wachtte het. ke Set Up uit Ootmarsum, datenwel met 15-3 en 15-7 door de

Serve Smeets
verkent terrein

Landgraaf
De dames van Datak/VCL 2 verlo-
ren in Tilburg een inhaalwedstrijd
tegen Odulphus met 3-0 (15-1, 15-7,
15-13). De Landgraafformatie had
geen schijn van kans tegen de
Noordbrabantse kampioen die haar
sportieve plicht niet verzaakte. Met
nog een wedstrijd te gaan, heeftDa-
tak/VCL 2 nog maar een kleine,
theoretische kans om degradatie uit
de nationale kompetitie te ontlopen.

Van onze medewerker
JO KERSTEN

ROERMOND - De kampioenen van
de districten Midden-Limburg en
Weert zijn de nacompetitie golfbil-
jarten voor drie plaatsen in de ere-
klasse goed begonnen. BVO uit
Ospel - zonder één punt af te staan
eerste in de hoofdklasse - won thuis
van 't Krietje uit Urmond (een van
de drie degradatiekandidaten) met
4-2. Voor BVO wonnen Jan Smole-
naers, Theo Jacobs, Jan Vaes en
Henk Spitters. Ton Wagemans en
Frans Ramakers scoorden voor het
team uit het district Urmond tegen.

Dennenoord '89, kampioen in het
district Weert, behaalde een 4-2
overwinning op Hollandia uit Sit-
tard, dat ook tegen de degradatie

BVO en Dennenoord
werken aan promotie
vecht. Via Gerard Verbeek, Hannes
Linskens, Mare Ceelen en Hendrien
Hellings-Verbeek liep Dennenoord
'89 uit naar 4-0. Peter Revenich en
Hans Reulen konden daarna de
stand voor de gasten een draaglijker
aanzien geven: 4-2. 't Heukske uit
Echt was vrijaf.

Sittard/Urmond
Drie golfbiljartteams uit het district
Urmond krijgen tot en met 1 juni de

kans zich via promotie-degradatie-,
wedstrijden te handhaven in de
ereklasse van de Nederlandse Golf-
biljart Bond. Bij de ouverture is
overigens alleen Pappegey uit Sit-
tard erin geslaagd een overwinning
te boeken. In Kerkrade werd de
kampioen van het district De Oude
Mijnstreek, Olympia, met 5-1 versla-
gen. Jan Beenen, Jan Langeslag,
Martien Coenen, Johan van der
Meer en Nic Quijs haalden de winst-
punten binnen. Peter Voncken red-

de voor de tegenstanders de eer.
Minder succesvol waren 't Krietje
(Urmond) en Hollandia (Sittard).
BVO, de kampioen van Midden-
Limburg won met 4-2 van 't Krietje
door winstpartijen van Theo Ja-
cobs, Jan Vaes, Jan Smolenaers en
Henk Spitters. Ton Wagemans en
Frans Ramakers scoorden voor 't
Krietje. Dennenoord '89, kampioen
van het district Weert, won met 4-2
van Hollandia. Winst voor Den-
nenoord via Gerard Verbeek, Han-
nes Linskens, Mare Ceelen en Hen-
drien Hellings-Verbeek (4-0). Peter
Revenich en Hans Reulen gaven de
stand voor Hollandia een beter aan-
zien.
Programma vrijdag: Olympia-Den-
nenoord bij Hollandia; BVO-Hol-
landia bij 't Heukske (Echt) en 't
Heukske-Pappegey bij Olympia.

Olympia start
met nederlaag

Sportverkiezing
in Roermond

ROERMOND - Wie wordt
Roermonds sportman, sport-
vrouw en sportploeg van het
jaar? Op die vraag wordt van-
avond een antwoord gegeven
als in de Oranjerie de jaarlijkse
sportverkiezing wordt gehou-
den. Aansluitend wordt een
sportbal georganiseerd met
muzikale medewerking van de
'Hanselmannchen'.
De Roermondse sportvereni-
gingen hebben zelf kunnen
stemmen over wie er in de prij-
zen moest vallen. Daarnaast zal
er door wethouder N. Stijnen
een prijs namens de gemeente
worden uitgereikt. Bovendien
zal ook de pers een prijs ter be-
schikking stellen. Het evene-
ment begint om 20.00 uur.

Genomineerd in de categorie
sportvrouw zijn:
Silvia Creemers (nationaal
kampioen kruisboog).
Mia Mevissen (internationaal
succesvol dartster).
Sandra Steenman (Limburgs
kampioen dressuur midden).

Genomineerd in de categorie
sportman zijn:
Huub van der Beek (Neder-
lands kampioen kruisboog).
Wiel Heber (Limburgs kam-
pioen springen midden en
zwaar).
Lesley Hoefnagels (Neder-
lands kampioen Taekwondo).

Genomineerd in de categorie
sportploeg zijn:
BCR (badmintonkampioen)
Concordia (hockeykampioen).
Holbox Swift (kampioen met
promotie naar eredivisie hand-
bal).
Limburgia (nationaal kam-
pioen kruisboog hoogste cate-
gorie).
RFC/Tim Oil (voetbalkam-
pioen).

In de tweede ronde speelt Alma-
nia uit bij Dennenoord '89 en De
Stern uit Maastricht thuis tegen
BVO uit Ospel. De wedstrijden
zijn 21 april. Op 28 april zijn de re-
turns.

agenda

HEERLEN - Het Kerkraadse
Olympia is, als kampioen van
het district De Oude Mijn-
streek, de golfbiljart-promo-
tiecompetitie niet al te best ge-
start. Het moest toezien dat
het Sittardse Pappegey een 5-1
overwinning boekte. Alleen
Peter Voncken kon tegen de
degradatiecandidaat een partij
op zijn naam brengen. Jan
Beenen, Jan Langeslag, Mar-
tien Coenen, Johan van der
Meer en Nic Quijs zorgden
voor de Sittardse winst.

VOETBAL
Minivoetbaltoernooi, Sint Joost. Sport-
park Tussen de Bergen. KNVB-regels. In-
schrijven a 35 gulden voor 15 mei. Aanvang:
9 en lü juni, info S 04754-84995.
BOWLEN
NK 50-plus, Kempenhof Hilvarenbeek. Van
22 april t/m 28 april. *S 04255-2928.
TRIMLOOP
AV Unitas, 25 april, sportpark de Baandert.
Sittard. Start vanaf i9.00 uur. Inschrijven
kost 4 gulden, en kan in het clubgebouw.

Almania uit Sittard heeft zich ten
koste van Deelgaard uit Maria-
Hoop geplaatst voor de tweede
bekerronde. De wedstrijden van
deze ronde worden op 21 en 28
april gespeeld. Het programma:
Dennenoord '89-Almania en De
Stern (Maastricht)-BVO.

Almania
Bekerwinnaar Almania uit Sittard
van het district Urmond van de
Nederlandse Golfbiljartbond
heeft de tweede ronde bereikt in
de landelijke bekercompetitie. Na
eerst thuis met 5-1 te hebben ge-
wonnen van Deelgaard, werd dit
weekeinde in Maria-Hoop de
tweede wedstrijd met 4-2 gewon-
nen. Voor de thuisclub wonnen
Peter Paulis en Martijn Peters
hun partij. Ron Smeets, Jan Huis-
man, Paul van de Vin en Harry
Visser wonnen voor Almania. In
de tweede ronde komt Almania
op 21 en 28 april uit tegen Den-
nenoord '89 uit Weert. Almania
speelt de eerste wedstrijd uit.
BV>D uit Ospel, winnaar in Mid-
den-Limburg, speelt tegen de be-
kerwinnaar van de Oude Mijn-
streek: de Stern uit Maastricht.
De Stern speelt de eerste wed-
strijd thuis.

sport kort

" HEERLEN - Vijfde wedstrijd
Caumerbron-bridgetoernooi. Hoofd
en eerste klas: 1. Houben-Houben,
56.94%. 2. Cox-Verhoef, 53.78%.
Hoogste score: Crombag: 272.58%.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

t^HBEEK - Via voetbal en fiets-

É Ss belandde de 22-jarige Serve
j "jets in het zadel van een moun-L^ike. Een sport die flink furore
JJ?kt- Actief zijn in het Limburgse
|L. echter niet mee, want het geor-
t 'Seerde terreinfietsen heeft nog
Ii*1 opgeld gedaan in deze con-L eJi- „Daarbij", zo stelt de in het
\ 'üebedrijf werkzame Serve
|i>0 ". ».is de communicatie in onze
l^'Ocie omtrent het organiseren

*^h Wedstrijden slecht. In het noor-
%r\ *-*aarentegen, blijken vooral de

in trek te zijn".

tuintje' rijden vindt hij maar
«tfjj schamel alternatief voor wed-den in de Belgische Ardennen.

?i(;Lr kan iedere mountainbiker
8oe ."elemaal uitleven en komt hij
Wa aan zijn trekken. Het over-
ig lnen van °*e h°°gteverschillen,hsj l'orneters lange afdalingen en
4-. ri Jden met hoge snelheid over
W^alle bospaden geeft de deel-
"'6 eers gelegenheid om hun condi-n stuurvastheid te testen.

Doorn
*->ia om in "let °°£ van de Neer,3e"

*o \var is het feit dat er in onze regio
rhn' g Seorganiseercl wordt voor

jW*1ountainbike-rijders. Er zijn
te^nde wielerclubs die via de

■^st et orSaai> dat in ac toe"
iSti aan iec*ere rijder een startli-Ijtti e afgeeft, een wedstrijd kun-
piet °r6aniseren. Smeets: „Er zijn
V(j„.e^ kosten verbonden aan een
l!yc -jd. Als ze een spectaculair,üvr,t Urs weten aan te leggen dan
'Nti (fr We*voldoende publieken is
l£Sb * uit de kosten- Er is nier in
'Sfe j r̂g voldoende geaccidenteerd
'Me n net rijden hoeft niet ten

Van de natuur te gaan.

Fusie Oranje Nassau
met Sport en Spel

HEERLEN - De Heerlense zwem-
verenigingen Oranje Nassau en
Sport en Spel zijn gefuseerd. De
nieuwe naam van de club is de sa-
menvoeging van de beide oude na-
men. Er wordt aan de wedstrijden
deelgenomen onder de noemer
ZON/S&S. De trainingen vinden
plaats in het Sportfondsenbad te
Heerlen, de Lucaskliniek in Hoens-
broek en Zwembad Terveurdt in de-
zelfde plaats. De vereniging telt in-
middels meer dan 300 zwemmers.
Info o-ver zwemles S 045-322263.

" Masserend en piquerend met de verticale keu, maar vooral bedreven in het carambole-
ren op dekruising van de kaderlijnen legde het trio vanBiljartvereniging Sibbe beslag op
de groepstitel in de kadercompetitie. Jacques Hendriks, Wiel Rouwet en Jan Brouwers
(vlnr) kunnen zich gaan opmaken voor de strijciom het landskampioenschap.

Foto: WIDDERSHOVEN

Maria-Hoop
In de tweede wedstrijd in de eer-
ste ronde voor de nationale golf-
biljartbeker heeft de winnaar van
het district Echt, Deelgaard, het
weer niet tegen het Sittardse Al-
mania weten te redden. In de eer-
ste wedstrijd verloor Deelgaard
met 5-1; thuis werd het dit week-
einde 4-2 voor Almania. Ron
Smeets, Jan Huisman, Paul van
de Vin en Harry Visser wonnen
voor de bezoekers. Peter Paulis
en Martij n Peters.

Woensdag 18 april 1990 "23

" Het driemansblok van de volleybalclub Letro/Oikos reikt te hoog voor de Shot-aanvalster. De Roermondsen wonnen met 3-0
in sets. Foto: JEROENKUIT

SPORT IN DE REGIO SPORT IN DE REGIO
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

Limburgs dagblad sport
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■^^lpHE[*l3l3Hß IIrVEEICENDKOOPJËg^*----?|n —fÜfÖTÖ

Aluminium anti-slip huishoud- Inklapbare droogrekken, Elektronische Piëzo Bescherm uw kostbare Roestvrij stalenfluitketel Digitale koorts- Reistas (0 28 cm en lengte ÉF*y Originele wandklok in de Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?
trappen. 5 treden (inkl. plateau) ideaal aan deurof balkon. gasaansteker. Werkt zonder tuinmeubelkussens in deze (inhoud 2 Itr) met rode thermometer. Binnen ca. ca. 54 cm) van oersterk A"^vorm van een horloge. Blijft Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip'
Van 77 50 voor 69 - Met ca. 13 meter droog- fichtnet of batterijen en bewaarhoes, met drukknop voor het automa- 1 min. wordt tot in honderd- nylon. Met afsluitbaar zijvak^^^ ook qua uiterlijk constant in Zet't groot in de krant want-
-4 treden (inkl. plateau) lengte van 14.95 voor 12.95 steekt moeiteloos elk ritssluiting en handgreep. tisch openenvan de dop. sten van graden de exacte en verstelbare schouder- |JjjJ|r beeld. Lengte ca. 130 cm.
Van67.sovoor 59.- 10 meter droogiengte (als gasfornuis aan. ■ Geschikt voor 4 kussens. temperatuur weergegeven. band. 'HP' . , . . ~3 treden mv^m afgebeeld) m^W W-W mr****** vvf« WW PTVYS PFVTI Je huis in de krant
(inkl. plateau) van 12.95 CTPufl Van 6.95 HOTÏm Van 12.95 K* jET^ Van 11.95 ■!%]«■ Van 12.95 Ï!E!U^ Van 19.95 IKJt'Kl Van 19J5 L^Kl brengt mensen OVer de Vloer.
Vans7.sovoor m)m\M voor mjlLgjJ—Jm voor ■mbiA voor lééÉh voor Hbrlèïn^ voor ■hraatadl voor lUèÉi Ivoor HIÉÉi , -************************************* ■ i ' En de makelaar weet van wanten en kranten

m^MMMMMMMMMMMMmmk—m^b^——| VERTROUWD en VOORDELIG [■■■^■■^^^■iMBM.MM.M-MMM I ">
■ ■ - - ■- ' ' " _^—^^— I I — I I. 1.. —. ' '■ ''■■ -'

SA MA R A W
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■Bil LADA SAMARAI
Met de"Holiday 90" begintuwvakantiepas echt buitenspiegels, vijf veiligheidsgordels, een wis/ {r^J^^il^l^LM i/^)
goed. Want nu krijgt u bij aankoop van deze ' was installatie op de achterruit, een katalysator
sportieve auto, t/m 31 mei een accessoires- voor schoon wegverkeer en een ekonometer -j^j j^ J#s X,5 digitrorÜC
pakket tw.v. f 625- geheel gratis *. De Samara voor een zuinige rijstijl, zijn bij de Samara Holi- ' *
"Hoüday 90" biedtruimte, veiligheid en comfort day standaard. Of unu een 1100,1300 of 1500 3-5 deurs
~fm\ aan maar liefst vijf personen, is opval- modelkiest, deSamaraHoliday isin alle opzich- 4.5 SpeedIJI lend compleet en de vele extra's zoals ten een betrouwbare en krachtige partner om *
*""*"* I van binnenuit verstelbare koplampen en ook nog eens uw caravan te trekken. *% A fft\C

EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! * Zolang de voorraad strekt< —— :
BRUNSSUM AUTOBEDRIJF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMELN, SIBEMAWEG 1,

" TEL. 043 - 612310, VOERENDAAL AUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13,TEL. 045 - 752999
■

* : Er is al een Lada vanaf 9.995,-. Pryzen mcl.BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en^lL-behandeling. |

Met Miele inbouwapparaten
betekent vervangen verbeteren.

mwaarvan overtuigen wij u graag. Een goede komfortabele
keuken bestaat uit twee zeer belangrijke zaken: de keukenmeubelen en de
apparatuur die daarin is ingebouwd.

Nog veel te veel keukens voldoen niet aan het gebruikskomfort dat
ervan mocht worden verwacht, omdat de apparatuur van veel mindere kwaliteit
blijkt dan die van dekeukenmeubelen. Vandaar deze advertentie. .
Want met Miele betekent het vervangen van apparaten altijd: verbeteren.

Door de genormeerde afmetingen passen Miele apparaten altijd
perfekt in ieder merk keuken. Van afzuigkap tot afwasautomaat, van oven tot
diepvrieskast, van koelkast tot kook-, bak- en braadapparatuur en magnetrons,
Miele biedt u een overweldigende keus in eigenschappen, designs en kleuren. p
Met altijd een zeer lange levensduur op dekoop toe.

Vervang en verbeter daarom j^^^^TKß
tegelijk. Met Miele. Dan nemen gedane f -\±J- Irj «r-J
zaken toch nog een goede keer. fcffjc*Bßsffl< §8 r s

Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht". I
Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

_j: ; \
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/na al die paaseierenx
is er nü weer euro

Verse ribjes ék(\QI I kipschnitselshaa 11 verse ham êk(\Q bombay-
c J JQQ

kilo mi 4 stuks VI kilo wl kilo I fl
RUNDER- .AAA KUIKEN- AAA RUNDER- |jM ZIGEUNER- j-a*
lappen 4498 drumsticks £98 poulet ii9B schnitsels --M9B

[ kilo IWI kilo Vl kilo lil kilo "l
EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER

Veestraat 42 m mmWÊMMMMMmmA I I ■■■■ I «■■%. Lindeplein

Julianastraat 11 w~^"mW'^Mr~m^~~n~m^'mTTm~mr^MIW~T I W f—-*t**r*yW7l 9 J

BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.
Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond).

'N' 11 1111111111111n 11111111111111111111111111111111i 111111 n 11111 11111111 m 1111r 11111 ii i 11111111i 111 ii m 111111 i 11111111111 11111111111i 111111m 11111111111■11 n i 11111111111111111111111i i 1111e 111111111111111111111 u u 1111111 ii

GemakkeW^^ llfcLÜ NUUIU ■ HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding ■■^■^^■■■■■iHi EXTRA LAGE-LASTEN
Bedrag 96x 72x cox 42x _. "" . zonder taxatie-kosten

3.000, --—-—^^lv Binnen een dag beschikbaar a, loo",

6.000,- - 123.- 139,- 181,- ■7^P-Pn^*-PWl*P'WlPP**-P*,TJ*?ï "eh-'p- 2e en 3e hypoth.

12.000!- 199,- 238',- 271',- 355',- MÏÏ ** *"» "°* gL
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- amUa*Ëm**mrÊ7ÊÊmWmWm£mam^ 10000,- 117,- 127,- 149,-
-24,000- 399,- 477,- 542,- 710,- Mag ■*■*-» p»!- !22L 15.000,- 176,- 190,- 224,

I 36.000,- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 X 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,
50.000,- 800,- 966,- 1101,- 1453,- 11.000,- 220,- 13,9% 73 x 40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,
enz. 20.000,- 400,- 13,6% 72 X 75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123,
Elk bedrag tot ’.200.000,-en andere looptijd mogelijk. on n/v» cnn iik«. 79* "*z* „..
Looptijd * mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij ZX'sss'' <aaa <0507 " Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.
overlijden meestal kwijtschelding. 00, \3WoTV^^^^ leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling

M<!TTTTH?rTMTlTTl:irnïïïï>^^ van aflossen mogelijk. Vraag INFO.

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid. EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60 .

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

I ALS HET UAAN
REPRESENTATIE NIET
MAG ONTBREKEN...

1

DE MAZDA 626 ARES.
... ■

' , iillL jiiljèl|||'i^^^^^^" -'"^ üÉHN \ Wm\
i dB «mms- t si»JBF*W^*^^WH ,**^rjHB^^^^jr?^^^^SS!SS^HPP''^^\ "■

| . 0£ MAZDA 626 ARES /S STANDAARD VOORZIEN VAN FINISH UNE RADIO-CASSETTESPELER MET SLEDE. LICHT METALEN VELGEN, METALLIC LAK, ELEKTRONISCHE ALARMINSTALLATIE MET AFSTANDSBEDIENING, STUURBEKRACHTIGING EN ELEKTRISCH TE BEDIENEN RAMEN.

De nieuwe Mazda 626 Ares is in veel opzichten een alarm uitgeschakeld. Memaal standaard op deMazda 626 uitvoering. Leverbaar met 5-versnellingen, vanaf41.875-
-bijzondere verschijning. U ziet het al aan de buitenkant. Ares! Evenals die fraaie Finish Line radio<assettespeler, en met.automaat vanaf44.875,-. Neem even een kijkje
Naasteen aantal accentverschillen metandere 626-model- met anti diefstalcode, slede, luidsprekers en antenne. De bij de Mazda-dealer. Het adres staat in de Gouden Gids.

I len (bijv. een andere grille, zwarte raamlijsten, gewijzigde Mazda 626 Ares is leverbaar in zes fraaie metallic kleuren.
achterlichtpartij) vallen de sportieve licht metalen velgen Naastalle genoemdeextra'shebtumetde Mazda626 _

(■*^u***r*^t«^

meteen in het oog. Ares een auto die wordt voortgedreven door een nieuwe Wk^J^mJmZ
Als unu de auto opent met de afstandsbediening, zijn 2.2 1. injectiemotor,(met geregeldekatalysator). Verder o.a. harmonie tussen mens en mach Tn e

—— 1 ntet alleen alle vier portieren en de achterklep geopend, standaard stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare e^^^SSSU,^.
V^Jyl A Z D A 6 2 6 | (centrale portiervergrendeling) maar is tevens het auto- ramen. De Mazda 626 Ares is ér uitsluitend in hatchback- importeur: Auto Palace de Binckhorst BV, Den Haag. TeL 070-34894 00.

~ ~ ~ ~~ 11 1 LOVEN HEERLEN B.V.
ÊÊËMi rtPStlPmY' Palemigerboord 401. Heerlen
l/W i-fC-rCIft-rf ■ i,,'-'^.,--1 Telefoon 045-722451

i \~~ I AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN IFH AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. f~~ AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
|L Maastrichterlaan 22-26, Beek ! Kruisweide 3. Nieuwstadt j ::: Langheckweg 2. Kerkrade

ps^grj Telefoon 04402-71920 [„---fel Telefoon 04498-53055 L'-.1/.'-.l Telefoon 045-464646

AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF |j|l AUTOBEDRIJF LEYMBORGH Ijl RADREMA AUTO'S
|v Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht * 6al|oenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

Sjgs2a Telefoon 043-642697 l.'.^^l Telefoon 04490-15838 LL-'~**si Telefoon 043-632250
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FANTASTISCHE KINDEREN INI
FANTASTISCHE MERKErk

JeanstJoes van lichtblauwe katoenen Baseballstijl T-shirt in turquoise of oranje. Romantische witte bloes met gebor- T-shirt in rood, zwart of marine met V-hals sweatvast in rood, jade of marine. Kleurrijk chintz jackmet capuchon. Poly- Wit/zwarte stippenbloes met kantkraag Katoenen hemd bedrukt met meerkleurig
chombray. IO- Polyester/kotoen. AP duurde kraag. Polyester/ AA grote witte noppen. lO" Katoen/polyester. fJP ester/katoen. CO en rode knoopjes. Katoen. AC« dess'n- OCm
116-134 22.- 86-110 IT» 164-182 29.- 140-158X9* katoen. 92-134 XYr Katoen. 152-182 lT» 68-86 19* 86-134 97 t 164-176 39.- 140-158 09* 164-182 29.- 140-158X9»
Grappig gegarneerde blue jeans. Stone Katoenen kaki bandplooibroek in stevige Jeansbermuda van stone bleached blue Jeanstuinbroek met korte pijp. Stone Short van gestreepte katoenen twill in Wijde katoenen twill broek met riem. Wijde wit/zwarte printrok met rode gar- Jeans van stone washed blue denim,
bleached denim. OO twill kwaliteit. ilO t-en'ITI- AA bleached blue denim. ilO rood/wit, marine/wit en IA 116-134 35.- OO nering. Katoen. AA 164-182 57-
116-134 45.- 86-110 OT» 164-182 57.- 140-158-HY» 116-134 25.- 86-110 AAI 152-182-HY» jade/wit. 68-86 IV« 86-110 AWm 164-17645.- 140-158OY» 140-158 IV»

Witte katoenen bloes bedrukt met streep- T-shirt met strepen en print. Polyester/katoen. Tweekleurig T-shirt in American football Snoezige katoenen set met uni T-shirt Katoenen printhemd in uitbundige Capuchonjack in groen/lila of navy/ PA
B Witte katoenen met blouse zwarte print Jeansvest van stone bleached blue AP

jes en stippen. Af Wit/paars of wit/turquoise. IA stijl. Katoen. 1-L. en ruime fantasie-overall. Rose/wit, kleuren. OOh groen. Polyester/kafoea 86-134 9Mm en rode garnering. mm€km denim. 116-134 29.- 92-110 A?«
164-17629.- 140-158XO" 116-13414.- 86-110 \A " 164-18219.- 140-15810" pistache/wit en mauve/wit. AA_ 152-182AT» Sweatshirt met baseball-print. AjP B 164-17634.-140-158 Z7i Wit/blauwe blocs met ruches. OC.J
Wijde wit/zwarte wapperbroek met nop- Strak katoenen rokje met riem en duik- Witte katoenen bandplooibroek met grote 68-86 2-Delig:*#Y«T Katoenen bermuda in bandplooi- Katoen. 116-134 29.- 86-110.X9» Wit/zwarte streepbermuda met Katoen. 116-134 29.- 92-110X9»
penceintuur. Katoen. MM* print Turquoise of rosé. AA knie-en achterzakken. AA model. Beige en AA_ Katoenen fantasiebroek met riem. AC . rode garnering. Katoen. A JJf" Jeansrok van stone bleached blue AA
164-17649.- 140-158-197 116-134 25.- d6-mAAr 164-182 45.- 140-158 OY" kali 158-182 X7» Kaki en navy. 116-134 39.-86-110O"»" 164-176 39.-140-15809. denim. 92-134KT»

>i

i Wie wordt er nu niet draaierigvan 50%korting?— ii
—wMMaj^jjta^ i hw^'.mm'^^' ff^jg-f é» ~7— 1 ««w»^^ ..^^J"*"****"*""******^. b^ -^^BBf*fß*S*È&m«. atkk»k .^ê^MMMX R&****3fc

""u.x''»«~:F.r-«l lï*l!® Mf .» él B H MNIIË **H B Mf% H Bit^lll ü * voor long en oud met \a»**"HrlWil-litiBs^^rT.rTiiTiyT-t-t-Ji iinttitturii-tfß ül 11 ' lÉëI H JU Mr IJI Br i illll te-! A h n' ' h t ■l I*c üal IC 2" I'ta Perfecte beeld- en geluidskwaliteit. 50% korting op elpees en musicassettes*. Dit geldt voor bijna al onze musicassettes en elpees van alle ;Jk «^lB
Per stuk van 29 95 voor 4r genres zoals klassiek, populair, romantiek en sfeer, country en western en Nederlands repertoire. WMÊËÉË i

'"*> "Met uitzonderingvan "top 25"-"van de W-reclame" en "kinderrepertoire". Maximaalaankoopbedrag per klant 200,- tl*f I II I II if\ F"»»»

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 april or zolang de voorraad strekt. ~ L » VUIUL bLCCUj ICUIxCI UIJ ▼Q*\J%~
\ . " .
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